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001/13 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra ordinært organisati-

onsbestyrelsesmøde den 18. december 2012.  

Referatet fra møde den 18. december 

2012 blev godkendt uden bemærknin-

ger.  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 18. december 2012. 

  

002/13 Nyt fra formanden  Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. 

Formanden foreslog, at fællesmøde for 

afdelingsbestyrelser ændres fra tors-

dag den 25. april til tirsdag den 23. 

april 2013, da der ikke var ledigt hos 

Kikko den planlagte dag. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

formandens forslag om at flytte fæl-

lesmødet for afdelingsbestyrelser til 

tirsdag den 23. april 2013. 

Formanden uddelte notat med datoer 

for, hvornår der holdes dagsordenmø-

der i relation til de kommende besty-

relsesmøder for 2013. 

Formålet er, at organisationsbestyrel-

sesmedlemmerne inden da kan sende 

input til formanden, hvis de har punk-

ter til dagsordenen.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. 

  

003/13 Forvaltningsrevision 2013    Beslutning 

Obligatorisk forvaltningsrevision i almene bolig-

organisationer blev indført 1. oktober 1999. 

Formålet med forvaltningsrevision er at skabe 

en vedvarende bevidsthed om omkostningerne 

og effektiviteten i boligorganisationernes virk-

somhed. Forvaltningsrevision skal dels øge gen-

nemskueligheden og sikre en rationel drift i det 

støttede byggeri og dels styrke det offentlige 

tilsyn. Samtidig er indførelse af forvaltningsrevi-

sion et led i bestræbelserne på at styrke bebo-

erdemokratiet og skabe større ansvarlighed i de 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om forvaltningsrevision til efter-

retning og godkendte – efter gennem-

gang af forretningsorden for organisa-

tionsbestyrelsen – forretningsordenen 

med følgende tilføjelser: 

Der tilføjes et stk. 5 til §1 med følgen-

de ordlyd: 

”Organisationsbestyrelsen ansætter og 

afskediger direktøren. Ledende med-
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enkelte boligorganisationers bestyrelser.  

De overordnede principper for forvaltningsrevi-

sion er: 

Sparsommelighed 

At vurdere, om de enkelte konkrete dispositio-

ner og udgifter er rimelige, hensigtsmæssige og 

sparsommelige nok set i forhold til boligorgani-

sationens egen målsætning om kvalitet, ser-

viceniveau mv. 

Produktivitet 

At de enkelte administrative opgaver er udført 

ved hjælp af så få ressourcer som muligt. 

Effektivitet 

At vurdere, om den administrative praksis har 

været effektivt set i forhold til opstillede mål. 

Forvaltningsrevision er et ledelsesværktøj, der 

med udgangspunkt i målsætninger fastsat af 

ledelsen og i skriftlige forretningsgange skal 

sikre en intern styring af og kontrol med udvik-

lingen i de almene boligorganisationer. 

Forvaltningsrevision for Nykøbing F. Boligsel-

skab 

I forbindelse med at Nykøbing F. Boligselskab 

fra og med 1. januar 2013 er overgået til egen 

administration med ny direktør forestår der et 

omfattende arbejde med at få udarbejdet ny 

forvaltningsrevision, der afspejler ny organise-

ring, herunder udvikling, gennemgang og udar-

bejdelse af nye forretningsgange, fastsættelse 

af mål og resultatkrav m.m. Et arbejde, hvor 

organisationsbestyrelsen vil blive inddraget både 

løbende og i forbindelse med et kommende or-

ganisationsbestyrelsesseminar i 2. kvartal 2013. 

Som første led i ny forvaltningsrevision er for-

retningsorden for organisationsbestyrelsen. 

Oplæg til ny forretningsorden for organisations-

bestyrelsen i Nykøbing F. Boligselskab vedlæg-

ges. 

arbejdere ansættes og afskediges af 

organisationsbestyrelsen efter indstil-

ling fra direktøren” . Denne bestem-

melse fremgår også af direktørkon-

trakten. 

Derudover blev det besluttet, at der 

fremover er et fast punkt på organisa-

tionsbestyrelsens dagsorden, der hed-

der ”Nyt fra direktøren”, jf. forret-

ningsordenens § 7 Administrations 

rolle. 

 

Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om forvaltningsrevision til efterretning og god-

kender oplæg til forretningsorden for organisati-

onsbestyrelsen i Nykøbing F. Boligselskab.  

 

  

004/13 Kommunens forpligtelser ved 

fraflytning af lejemål   

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen ønskede på mødet den 

18. december 2012 at få oplyst kommunens 

forpligtelser ved fraflytning af lejemål med 

kommunegaranti.  

Jf. Lov om almene boliger m.v. § 59, stk. 1 er 

reglerne for kommunens forpligtelser anført.  

Kommunen garanterer for ”boligtagers opfyldel-

se af kontraktmæssige forpligtelser over for bo-

ligorganisationen til at istandsætte boligen ved 

fraflytning”. Det vil sige, at kommunen betaler 

fraflytningsudgifterne. Kommunen kan efterføl-

gende gøre krav gældende over for fraflytteren, 

hvilket er boligselskabet uvedkommende. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om kommunens for-

pligtelser ved fraflytning fra lejemål 

med kommunegaranti til efterretning. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om kommunens forpligtelser ved udlejning samt 

fraflytning fra lejemål med kommunegaranti til 

efterretning.  

 

  

005/13 Fjernelse af lejelovens 3 løbeda-

ge 

Beslutning 

Folketinget har den 31. maj 2012 vedtaget For-

slag til lov om ændring af lov om leje, lov om 

midlertidig regulering af boligforholdende og lov 

om leje af almene boliger – bl.a. om fremrykket 

huslejebetaling – det vil sige fjernelse af lejelo-

vens 3 løbedage. 

Formålet med at fjerne lejelovens 3 løbedage 

har fra Folketingets side været at øge sandsyn-

ligheden for, at huslejen betales hurtigst muligt 

efter, at lejeren har modtaget sin indkomst. 

Dermed mindskes risikoen for, at indkomsten 

Organisationsbestyrelsen besluttede, 

at der ikke skal ske orientering på 

nuværende tidspunkt og henviste til 

beboerbladet fra BL nr. 4 af 9. no-

vember 2012, hvor der havde været 

en omtale af ændringen om at fjerne 

lejelovens 3 løbedage. 
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bruges til andet formål med heraf følgende ud-

sættelse på grund af manglende betaling. 

Reglerne er trådt i kraft den 1. januar 2013. 

For at sikre, at lejerne får kendskab til, at der 

ikke længere gælder løbedage ved betaling af 

husleje, har BL via information dateret 6. juni 

2012 opfordret til, at boligselskaberne informe-

rer beboerne om de nye regler i god tid, før de 

træder i kraft. 

Administrationen har konstateret, at beboerne 

ikke er blevet informeret om de nye regler, som 

opfordret af BL. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, om der, 

efter beboerne har modtaget huslejeopkrævning 

for januar 2013 med kortere betalingsfrist, skal 

ske orientering, herunder i hvilken form. 

  

006/13 Nye regler om ajourføringsgebyr Beslutning 

BL meddeler den 21. december 2012, at der er 

sendt udkast til ændring af udlejningsbekendt-

gørelsen i høring. Det må forventes, at be-

kendtgørelsen træder i kraft allerede den 23. 

januar 2013, derfor denne orientering. 

Efter nugældende regler opkræver boligorgani-

sationen et kostægte gebyr for opnotering på 

venteliste, og yderligere gebyr opkræves ved 

den årlige ajourføring af ventelisten. Betaler den 

boligsøgende ikke inden 6 uger efter, at boligor-

ganisationen har sendt opkrævning af ajourfø-

ringsgebyret, skal boligorganisationen slette den 

boligsøgende fra ventelisten. 

Efter de nye regler skal boligorganisationen 

sende en påmindelse om den manglende beta-

ling til den boligsøgende, hvis ajourføringsgeby-

ret ikke betales. Betaler den boligsøgende ikke 

trods påmindelsen, slettes den boligsøgende fra 

ventelisten. Påmindelsen skal indeholde oplys-

ninger om, at man slettes, hvis man ikke beta-

ler. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orienteringen om de kommende 

nye regler om ajourføringsgebyr til 

efterretning og godkendte, at fristen 

på 1. og 2. påmindelse er 3 uger, 

hvorefter den boligsøgende slettes fra 

ventelisen ved manglende betaling 

efter 2. påmindelse.  
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6-ugers reglen fjernes, og der vil derfor ikke 

være frister for, hvor hurtigt påmindelse skal 

udsendes, og hvor hurtigt sletning skal ske. Det 

er op til den enkelte boligorganisation at tilrette-

lægge en forsvarlig rykker- og sletteprocedure. 

Administrationen foreslår, at fristen på 1. og 2. 

påmindelse er 3 uger, hvorefter den boligsøgen-

de slettes fra ventelisten ved manglende beta-

ling efter 2. påmindelse.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om de kommende nye regler om ajourførings-

gebyr til efterretning og godkender, at fristen på 

1. og 2. påmindelse er 3 uger, hvorefter den 

boligsøgende slettes fra ventelisten ved mang-

lende betaling efter 2. påmindelse. 

   

007/13 Talerøret – blad til beboerne  Beslutning 

Beboere i Nykøbing F. Boligselskab har modta-

get beboerbladet Talerøret frem til maj 2011, 

som er seneste nummer af beboerbladet. 

Talerøret er/var et blad for beboere med infor-

mationer fra Nykøbing F. Boligselskab, Boligfor-

eningen Lolland og LF Bo. 

Administrationen indstiller, at Talerøret nedlæg-

ges som beboerblad, og at beboerinformation 

nytænkes i takt med den teknologiske udvikling, 

herunder i forbindelse med ny og forbedret 

hjemmeside vel vidende, at der fortsat er behov 

for kommunikation via papir. 

Informationer fra boligselskabet vil indtil videre 

ske løbende både via boligselskabets hjemme-

side og via papir. Derudover vil det være muligt 

for beboerne – via administrationen – at få in-

formationer på papir ud til alle afdelingerne, 

hvis det er relevant information målrettet samt-

lige beboere i boligselskabet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

som indstillet, at Talerøret nedlægges 

som beboerblad, og at beboerinforma-

tion nytænkes i takt med den teknolo-

giske udvikling, herunder i forbindelse 

med ny og forbedret hjemmeside.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender, at Tale-
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røret nedlægges som beboerblad, og at beboer-

information nytænkes i takt med den teknologi-

ske udvikling, herunder i forbindelse med ny og 

forbedret hjemmeside. 

 

008/13 You See som TV-udbyder Beslutning 

Organisationsbestyrelsesmedlem John Nilsson – 

afdelingsbestyrelsesformand i afdeling 1 – har 

anmodet om, at organisationsbestyrelsen drøf-

ter Nykøbing F. Boligselskabs aftale med You 

See som TV-udbyder på grundpakken til vores 

beboere – da John Nilsson er blevet kontaktet af 

flere beboer, som har problemer med sort 

skærm og manglende kanaler. 

 

John Nilsson angiver videre, at årsagen er, at 

You See ofte skifter programpladser, uden at 

informere beboerne. I den forbindelse er der 

søgt kontakt til You See, men beboerne har 

måtte vente op til halve timer i telefonen. Nogle 

beboere har efterfølgende betalt 750 kr. for at 

få en fagmand ud og indstille TV’et igen. 

 

Administrationen har på den baggrund drøftet 

sagen og været i dialog med You See, hvilket vil 

indgå i drøftelserne i organisationsbestyrelsen.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede 

som indstillet de udfordringer, bebo-

erne oplever med You See – og anbe-

faler afdelingsbestyrelserne at opfor-

dre til nabohjælp, når der skiftes pro-

grampladser, da skift af programplad-

ser sker hos alle TV-udbydere. 

Administrationen evaluerer samarbej-

det med You See i relation til service-

niveauet. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter de udfor-

dringer, beboerne oplever med You See i relati-

on til den aftale, boligselskabet har indgået med 

You See. 

  

009/13 P-pladser afdeling 24  Beslutning 

Administrationen i Nykøbing F. Boligselskab er 

lejer i afdeling 24, hvortil der ikke er tilknyttet 

p-pladser. Administrationen benytter i dag 8 p-

pladser, der tilhører afdeling 5. Afdeling 5 har 

kontaktet administrationen med henblik på at få 

frigivet nogle af administrationens p-pladser. 

Administrationen indstiller til organisationsbe-

Organisationsbestyrelsen godkendte 

som indstillet, at administrationen 

arbejder videre på, at der etableres to 

yderligere p-pladser til afdeling 24, 

hvorefter organisationsbestyrelsen vil 

få forelagt tegninger og endelig pris, 

inden arbejdet igangsættes. 
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styrelsen, som er afdelingsbestyrelse for afde-

ling 24, at der etableres yderligere 2 p-pladser 

på havearealet ved bagindgangen til Slotsgade 

22. Administrationen anslår en udgift i størrel-

sesordenen 50 – 75.000 kr., der finansieres via 

afskrivninger efter gældende regler. 

Organisationsbestyrelsen vil inden arbejdet 

igangsættes få forelagt tegninger og endelig 

pris. 

Organisationsbestyrelsen anbefalede, 

at der etableres yderligere p-pladser 

på arealet, hvis det er muligt. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender at admi-

nistrationen arbejder videre på, at der etableres 

to yderligere p-pladser til afdeling 24, hvorefter 

organisationsbestyrelsen vil få forelagt tegnin-

ger og endelig pris, inden arbejdet igangsættes.  

  

010/13 Orientering om ReStart Lindholm  Beslutning 

Beboeravis for ReStart Lindholm under navnet 

”Lindholm BeboerAvis” for december 2012 vil 

blive uddelt på mødet.  

Beboeravisen giver et godt indblik i livet i Lind-

holm, herunder om kommende aktiviteter.   

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om ReStart Lindholm 

til efterretning og fik ud over Lindholm 

BeboerAvis også udleveret bogen 

”Lindholm – et godt sted at bo” og 

kogebogen ”Lækkerier fra Lindholm”.  

 Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om ReStart Lindholm via Beboeravisen til efter-

retning. 

 

  

011/13 Prækvalifikation til huslejestøtte  Beslutning 

Landsbyggefonden meddeler i breve af 19. de-

cember 2012, at afdeling 9 Gedservej er præ-

kvalificeret til huslejestøtte, men at afdeling 11 

Lindevænget/Vendsysselvej ikke er prækvalifi-

ceret til huslejestøtte. 

Ansøgningerne er et led i ansøgning om forlæn-

gelse af projekt ReStart Lindholm, hvor vi har 

sendt oplysninger til Landsbyggefonden om hus-

lejeniveauet i afdeling 9 og 11. På den baggrund 

har Landsbyggefonden behandlet projektansøg-

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering fra Landsbyggefon-

den om prækvalifikation til husleje-

støtte for afdeling 9 og afslag på an-

søgning om huslejestøtte for afdeling 

11 til efterretning. 
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ningen også som ansøgninger om huslejened-

sættelse i de to afdelinger. 

Administrationen vil i samarbejde med Afde-

lingsbestyrelsen i afdeling 9 drøfte det videre 

forløb i relation til prækvalificeringen, hvorefter 

organisationsbestyrelsen vil blive orienteret.  

Afleveringsfrist for ansøgning om huslejestøtte 

for afdeling 9 er 19. juni 2013. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering fra 

Landsbyggefonden om prækvalifikation til husle-

jestøtte for afdeling 9 og afslag på ansøgning 

om huslejestøtte for afdeling 11 til efterretning.  

 

  

012/13 Udlejningssituationen  Beslutning 

Vi har 5 ledige boliger pr. den 11. januar 2013, 

jf. vedlagte udtræk fra hjemmesiden. 1 boliger 

er ledige med tomgang fra 1. september 2012.  

Der er p.t. en del tilbud ude, jf. vores venteli-

ster, og vi følger fortsat udviklingen tæt.  

Administrationen har medio december 2012 

igangsat løbende annoncering af ledige boliger 

via Folketidende, Lokalavisen og Nordfalster 

Avis. Derudover har administrationen netop ind-

gået aftale med Boligønsker, der driver Dan-

marks største lejerkartotek for lejeboliger med 

mere end 8000 aktive boligsøgere. 

Status efter første annoncering mellem jul og 

nytår er, at vi i de 3 dage efter nytår havde lejet 

4 ledige boliger ud. 

Vi påtænker at udvide annonceringen til lokal-

aviser uden for Nykøbing F. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet status på udlejningssituationen 

og orienteringen om annoncering til 

efterretning. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen og orienteringen om annon-

cering til efterretning.   
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013/13 Opsigelse af lejemål Beslutning 

Lejemål kan opsiges med 3 måneders varsel. 

Boligselskabet skal – jf. bekendtgørelse af lov 

om leje af almene boliger §88, stk. 2 – bestræ-

be sig på at genudleje det lejede, hvis lejeren 

fraflytter inden opsigelsesperiodens udløb. 

Administrationen har – også efter ansvisning fra 

organisationsbestyrelsen – haft fokus på at til-

godese fraflytter ved genudlejning til hurtigere 

overtagelse end de 3 måneder. Det har til tider 

betydet, at lejere på venteliste har fået en rela-

tiv kort frist til at overtage et ledigt lejemål, 

hvilket har medført, at lejere har sagt fra på 

grund af den korte frist, der for mange vil bety-

de en for lang periode med dobbelt husleje.  

Administrationen indstiller til organisationsbe-

styrelsen, at administrationen – også på grund 

af udlejningssituationen – fokuserer på at tilgo-

dese kommende lejere ved at meddele de leje-

re, der ønsker at fraflytte med kortere opsigel-

sesvarsel, at de må forvente 3 måneders opsi-

gelse, men at vi naturligvis forsøger at genudle-

je hurtigst muligt. 

Organisationsbestyrelsen godkender 

som indstillet, at administrationen på 

grund af udlejningssituationen fokuse-

rer på at tilgodese kommende lejere 

og ikke alene fraflytter, men at admi-

nistrationen naturligvis under alle om-

stændigheder forsøger som loven fo-

reskriver at genudleje hurtigst muligt.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender, at ad-

ministrationen på grund af udlejningssituationen 

fokuserer på at tilgodese kommende lejere og 

ikke alene fraflytter, men at administrationen 

naturligvis under alle omstændigheder forsøger 

– som loven foreskriver – at genudleje hurtigst 

muligt.  

 

  

014/13 Bygge- og renoveringssager   Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet status på igangværende bygge- 

og renoveringssager til efterretning, 

hvor vi p.t. kun har Møllebakken, hvor 

vi er ved at udarbejde byggeregnskab.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager 

til efterretning.   
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015/13 Beboerklagenævns- og boligrets-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bebo-

erklagenævns- og boligretssager. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet status på beboerklagenævns- og 

boligretssager til efterretning, hvor vi 

p.t. har en vundet ankesag, der er 

klaget videre til Østre Landsret. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og boligretssager til efterret-

ning.  

 

  

016/13 Eventuelt  Beslutning 

 

 

 

 

Organisationsbestyrelsen havde ingen 

bemærkninger under eventuelt. 

017/13 Næste møde  

Næste møde er fastsat til den 19. februar 2013. Robert Madsen gjorde opmærksom 

på, at han ikke deltager i næste møde 

den 19. februar 2013. 

 

 

Punkter til kommende organisationsbestyrelsesmøder: 

El-arbejder øvrige afdelinger (februar 2013) 

Forvaltningsrevision – prokura (februar 2013) 

 

 

   

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


