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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

19-02-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 

Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Torben Myssen, Robert Madsen, 
John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin 

Afbud Robert Madsen, Lotte Pedersen 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Werner Ifversen Madsen  
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018/13 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra ordinært organisati-

onsbestyrelsesmøde den 22. januar 2013.  

Referatet fra mødet den 22. januar 

2013 blev godkendt uden bemærknin-

ger. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 22. januar 2013. 

  

019/13 Nyt fra formanden  Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. 

Formanden orienterede om oriente-

ringsmødet for nye afdelingsbestyrel-

sesmedlemmer, som blev holdt den 

12. februar 2013 i Slotsgade.  

Tilbagemeldingerne fra deltagerne var, 

at det var et godt og informativt mø-

de. 

 

Formanden orienterede om status på 

Fissionsudvalget, som fortsat er eksi-

sterende, hvor fokus p.t. er på spalt-

ningsbalancen. Fissionsudvalget har 

møde med revisor 6. marts 2013. 

Regnskab 2012 for LF Bo er færdigt 

ultimo marts 2013. Derudover skal 

der udarbejdes regnskab for LF Bo for 

2013, som vi forventer, der foreligger 

i 2. kvartal 2013.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. 

  

020/13 Nyt fra administrationen    Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen.  

Direktøren gav en generel status på 

diverse tiltag i organisationen, herun-

der på arbejdsbelastningen generelt. 

Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelser-

ne så vidt muligt freder administratio-

nen primært i 1. kvartal 2013, så ad-

ministrationen når i mål med regnska-

berne for 2012, planlægning af D&V-

møder m.m. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen  

til efterretning. 
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021/13 Seminar for organisationsbesty-

relsen    

Beslutning 

Administrationen varslede på organisationsbe-

styrelsesmødet den 22. januar 2013, at der vil 

blive arrangeret seminar for organisationsbesty-

relsen i 2. kvartal 2013. 

Administrationen foreslår i samarbejde med 

formanden for organisationsbestyrelsen, at se-

minaret holdes den 27. og 28. juni 2013, så vi 

sikrer, at eventuelle nyvalgte til organisations-

bestyrelsen har mulighed for at deltage. Admini-

strationen vender tilbage med program for se-

minaret.   

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at organisationsbestyrelsen holder 

seminar den 27. og 28. juni 2013 – og 

at administrationen vender tilbage 

med program for seminaret. 

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender, at orga-

nisationsbestyrelsen holder seminar den 27. og 

28. juni 2013.  

 

  

022/13 Status gennemgang el-arbejder Beslutning 

Organisationsbestyrelsen udsatte på sit møde 

den 23. oktober 2012 status på el-arbejder, da 

driften ikke på det tidspunkt have modtaget alle 

fakturaer på el-arbejder på afdelingernes hoved-

tavler. 

Driften har nu modtaget alle fakturaer på de 

afsluttende el-arbejder, der viser, at der samlet 

er ydet tilskud på 533.926,58 kr. 

Status vedlægges som bilag.  

Historik: 

Organisationsbestyrelsen godkendte på møde 

den 2. maj 2012, at der blev foretaget eftersyn 

af samtlige afdelingers hovedtavler – og at re-

sultatet af eftersynene (oversigt) blev fremlagt 

ved et efterfølgende organisationsbestyrelses-

møde.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet status på gennemgang af el-

arbejder til efterretning.  
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Organisationsbestyrelsen fik resultatet af tilbud-

dene til godkendelse på mødet den 18. juni 

2012 og besluttede, at fejl, der konstateres ved 

eftersynet rettes ved gennemgangen. Udgifter 

inden for en beløbsmæssig ramme på 3.000 kr. 

inkl. moms pr. el-tavle afholdes af boligorgani-

sationen. Opgaver med fejl og mangler, der lig-

ger ud over foranstående ramme drøftes med 

de respektive afdelingsbestyrelser inden iværk-

sættelse af opgaven/afholdelse af yderligere 

udgifter.  

Ved organisationsbestyrelsesmødet den 28. au-

gust 2012 under punkt 048/12 Godkendelse af 

referat blev bl.a. følgende tilføjet til punktet ”In-

stallation/el-tavler”:  

Eftersyn og udbedring af fejl og mangler i afde-

ling 01-03 Fjordvej vil blive medtaget, når der 

er udarbejdet en oversigt over samtlige foretag-

ne eftersyn. Der forventes at foreligge en samlet 

oversigt ultimo september 2012.  

Status for gennemgangen af el-arbejdet – vil 

blive givet på mødet. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status for 

gennemgang af el-arbejdet til efterretning.  

 

  

023/13 Hygrometre/fugtmålere Beslutning 

Administrationen har indkøbt et hygrometer, der 

hurtigt og nøjagtigt viser temperatur og luftfug-

tighed i vores lejligheder. Derudover har admi-

nistrationen indkøbt seks dataloggere til perio-

deopsætning i lejlighederne. 

Fugtmålerne sikrer, at administrationen har det 

det bedst mulige vurderingsgrundlag, når admi-

nistrationen bliver kaldt ud til en bolig med 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om indkøb af hygrome-

tre/fugtmålere til efterretning og god-

kendte indkøb af 1 stk. hygrome-

ter/fugtmåler til hvert afdelingskontor. 
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fugtproblemer. 

Administrationen anbefaler, at der indkøbes 1 

tilsvarende hygrometer/fugtmåler til hvert afde-

lingskontor. Udgiften til indkøb af hygrome-

tre/fugtmålere er anslået til 15.000 kr., som 

foreslås finansieret af Organisationen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om indkøb af hygrometre/fugtmålere til efter-

retning, og godkender indkøb af hygrome-

ter/fugtmåler til hvert afdelingskontor. 

 

 

024/13 Inkassosager - status Beslutning 

Administrationen har en aftale med firmaet Lin-

dorff om restance- og inkassobehandling. 

Aftalen indebærer, at Lindorff overtager fordrin-

ger, hvor administrationen forgæves har rykket 

for betaling. Aftalen omfatter fordringer, der har 

været i restance i op til 270 dage. 

Af senest opgørelse ultimo januar 2013 fremgår, 

at Nykøbing F. Boligselskab p.t. har et udestå-

ende på 3,8 mio. kr., hvor der samlet i perio-

den, hvor Lindorff har været på opgaven, fra 

2009/2010 og frem til nu i alt er indgået beta-

linger for 293.975 kr.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om status på inkas-

sosager til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om status på inkassosager til efterretning. 
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025/13 Regulering af satser Beslutning 

BL informerer om satsforhøjelser gældende for 

2013. Det drejer sig om satser for råderetsbe-

løb, forhøjet godtgørelse efter aftale med kom-

munalbestyrelsen, beboerindskud pr. m2, på-

kravsgebyr og beboerklagenævnsgebyr. 

Råderetsbeløb og forhøjet godtgørelse 

Satsen for råderetsbeløbet vil i 2013 være 

119.217 kr. – mod 117.340 kr., der var gæl-

dende i 2012. 

En lejer har ret til at få godtgørelse for individu-

elle udførte og egen betalte forbedringer, dog 

ikke hårde hvidevarer, ved fraflytning. Dette er 

råderetsbeløbet.  Beløbet nedskrives med 10% 

om året, og en ny lejer overtager den økonomi-

ske betaling ved indflytning. Brug af råderetten 

skal aftales med boligselskabet.  

Boligselskabet kan aftale en højere godtgørelse 

med kommunalbestyrelsen – dette er den forhø-

jede godtgørelse, der i 2013 udgør 173.283 kr. 

mod 170.554 kr. i 2012. 

Beboerindskud 

Beboerindskuddet pr. m2 kan i 2013 være på 

maksimalt 225,00 pr. m2 uden godkendelse i 

kommunalbestyrelsen mod 222,00 kr. i 2012, 

hvis man i boligselskabet ikke skønner, at det 

gældende indskud kan dække rimelige udgifter 

ved fraflytning. Skal indskuddet være højere 

end de 225 kr., kan dette kun gøres efter an-

søgning til kommunalbestyrelsen. 

Påkravsgebyr og beboerklagenævnsgebyr 

De sidste to gebyrfastsættelser er: 

1. Påkravsgebyr – det gebyr vi opkræver 

hos lejere, der betaler deres husleje for 

sent – i 2013 er dette gebyr fastsat til 

270,00 kr. mod 266,00 i 2012. 

2. Beboerklagenævnsgebyret, der betales 

for at få optaget en sag i Beboerklage-

nævnet, der i 2013 fastsættes til 139,00 

kr. mod 136,00 kr.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om diverse gebyrer 

til efterretning. 
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om diverse gebyrer til efterretning. 

   

026/13 Kapitalafkast 2012   Beslutning 

                Gnsn. Kursværdi  Afkast året   

Alm.Brand     39.472.715    1.021.867,17 

Nordea          15.680.088       526.343,90 

Sirius            22.057.405       895.255,91 

I alt              77.210.208    2.443.466,98     

Det beregnede kapitalafkast for 2012 endte på 

2,93 pct. mod budgetteret 3,5 pct. 

Desværre endte året med, at den urealiserede 

kursregulering var negativ, ellers havde resulta-

tet ligget meget tæt på det budgetterede.  

Administrationen vurderer dog, at resultatet 

efter omstændighederne er pænt, hvor resulta-

tet for sidste kvartal af 2012 gør, at vi kommer 

meget tæt på det budgetterede, hvilket er posi-

tivt. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om kapitalafkast for 

2012 til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om kapitalafkast for 2012 til efterretning. 

  

027/13 Udlejningssituationen  Beslutning 

Vi har 8 ledige boliger pr. den 15. februar 2013, 

jf. vedlagte udtræk fra hjemmesiden. 1 bolig er 

ledige med tomgang fra 1. februar 2013.  

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

ster, og vi følger fortsat udviklingen tæt.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet status på udlejningssituationen 

til efterretning. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  
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028/13 Lejlighedsomsætning 2012   Beslutning 

Administrationen har opgjort omsætningen af 

lejligheder i 2012, hvilket viser en omsætning 

på 384 lejligheder ekskl. kollegiet mod 273 lej-

ligheder ekskl. kollegiet i 2011. Det vil sige en 

stigning på 111 lejligheder eller 28,9 pct. 

Den stigende omsætning i lejligheder hænger 

naturligt sammen med de udfordringer, der er 

på udlejningsområdet, herunder bl.a. konkur-

rencen fra de private udlejere, der ikke kan 

sælge fast ejendom – og i stedet vælger at leje 

deres boliger ud. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om lejlighedsom-

sætning for 2012 til efterretning.    

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om lejlighedsomsætningen for 2012 til efterret-

ning.  

 

  

029/13 Tomgangsleje 2012  Beslutning 

Administrationen har opgjort tomgangslejen for 

2012, der viser et forbrug på 571.983 kr. mod 

130.499 kr. i 2011. Det vil sige en stigning på 

441.484 kr. eller 338 pct.  

Administrationen forventer med øget fokus, 

herunder tiltag med annoncering og ændring af 

forretningsgang ved fraflytninger, at tomgangs-

lejen vil være faldende i 2013.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om tomgangsleje for 

2012 til efterretning.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om tomgangsleje for 2012 til efterretning.  

 

  

030/13 Bygge- og renoveringssager   Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Direktøren gav en orientering om af-

slutning af byggesagen på Møllebak-

ken, herunder sagen om honorering til 

rådgiver for individuelle køkkener. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-
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ringen til efterretning. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

 

  

031/13 Beboerklagenævns- og boligrets-

sager 

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bebo-

erklagenævns- og boligretssager. 

Direktøren gav en orientering om sta-

tus på en landsretssag, som admini-

strationen forventer at have en afgø-

relse på umiddelbart efter den 25. 

februar 2013. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og boligretssager til efterret-

ning. 

  

032/13 Opsigelse i synsafdelingen  Beslutning 

Administrationen har desværre modtaget opsi-

gelse fra ejendomsfunktionær Torben Myssen, 

som er ansvarlig for syn af lejligheder, da Tor-

ben Myssen ønsker at gå på efterløn.  

Torben Myssens sidste arbejdsdag i Nykøbing F. 

Boligselskab er den 14. maj 2013. 

I forbindelse med Torben Myssens opsigelse har 

administrationen i samarbejde med Håndvær-

kerafdelingen besluttet at lægge syn af lejlighe-

der over i Håndværkerafdelingen fra og med 15. 

maj 2013, da det giver god værdi, at opgaven 

bliver løftet der, når det i forvejen er håndvær-

kerafdelingen, der løfter en del af de opgaver, 

der skal udbedres efter syn af lejligheder.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om Torben Myssens 

ønske om at fratræde, herunder at 

syn af lejligheder fremadrettet sker 

via håndværkerafdelingen, til efterret-

ning. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om Torben Myssens ønske om at fratræde, her-

under at syn af lejligheder fremadrettet sker via 

håndværkerafdelingen, til efterretning.  
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033/13 Opsigelse håndværkerafdelingen  Beslutning 

Snedker Gert Jørgensen har desværre opsagt 

sin stilling, da han er blevet tilbudt nye spæn-

dende udfordringer uden for selskabet. Gert 

Jørgensens sidste arbejdsdag i Nykøbing F. Bo-

ligselskab er den 28. februar 2013. 

Stillingen vil blive genopslået hurtigst muligt. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om Gert Jørgensens 

opsigelse, herunder at stillingen gen-

besættes, til efterretning.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om Gert Jørgensens opsigelse, herunder at stil-

lingen genbesættes, til efterretning. 

 

  

034/13 Regnskab julefrokost 2012  Beslutning 

Organisationsbestyrelsen bevilgede v/møde den 

23. oktober 2012 et tilskud til personalets jule-

frokost på op til 20.000 kr.  

Regnskabet viser, at udgifterne til julefrokosten 

blev 12.626,73 kr. 

Der var 39 ud af 41 ansatte tilmeldt julefroko-

sten. Det vil sige, at 2 ansatte havde meldt fra – 

ikke på grund af manglende lyst til at deltage, 

men på grund af andre arrangementer i en travl 

december måned. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om regnskab for julefrokosten 

2012 til efterretning – og var glade for 

den store tilslutning og opbakning.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om regnskab for julefrokosten 2012 til efterret-

ning. 

 

 

035/13 Eventuelt  Beslutning 

 

 

 

 

Ingen bemærkninger under eventuelt.  
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036/13 Næste møde  

Næste møde er fastsat til den 19. marts 2013.   

 

 

 

Punkter til kommende organisationsbestyrelsesmøder: 

Forvaltningsrevision – prokura (marts 2013) 

 

 

 

   

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


