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037/13 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra ordinært organisati-

onsbestyrelsesmøde den 19. februar 2013.  

Referatet fra organisationsbestyrel-

sens møde den 19. februar 2013 blev 

godkendt uden bemærkninger. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 19. februar 2013. 

  

038/13 Nyt fra formanden  Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. 

Formanden orienterede om følgende: 

At fissionsudvalgsmødet den 20. 

marts 2013 er aflyst, da fissionsudval-

get ikke p.t. har modtaget svar fra 

revisor angående spørgsmål om forde-

ling af over-/underskud i forbindelse 

med spaltningsbalancen for LF Bo. 

At formanden og næstformanden har 

deltaget i det fælles personalemøde 

den 14. marts 2013. Mødet var et 

godt og informativt møde med en god 

stemning og dialog. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orienteringen fra formanden til 

efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter fra formanden 

til efterretning. 

  

039/13 Nyt fra administrationen    Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen.  

Direktøren orienterede om følgende: 

At selskabet har ansat Martin Lasse-

sen fra og med 18. marts 2013. An-

sættelsen er en genbesættelse af stil-

lingen efter Esben Jørgensen, der har 

ønsket at fratræde for at gå på pensi-

on med udgangen af maj 2013.  

At selskabet har sagt ja til at ”ansæt-

te” ejendomsfunktionær Søren Jacob-

sen i 4 ugers virksomhedspraktik fra 

og med 4. marts 2013 med mulighed 

for efterfølgende 3 måneders ansæt-

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

fra direktøren til efterretning. 
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telse med løntilskud. 

 At ejendomsfunktionær Kaj Frederik-

sen har sidste arbejdsdag den 11. juni 

2013, hvor Kaj holder ferie og afspad-

sering frem til sin fratrædelse med 

udgangen af august 2013. 

At Eva Dahl fra administrationen har 

meddelt, at hun ønsker at fratræde 

med udgangen af oktober 2013 for at 

gå på efterløn. 

 At der er foretaget rokeringer blandt 

ejendomsfunktionærerne for så vidt 

angår afdeling 11, 13 og Bakkehuset. 

De pågældende ejendomsfunktionæ-

rer, der har rokeret, melder tilfreds-

hed med de nye udfordringer, rokerin-

gerne har givet. 

At medlemmerne af det tidligere 

strukturudvalg, som bl.a. har været 

med til at tegne den nye organisering, 

alle er valgt til virksomhedsnævnet. 

Det vil sige Knud Weiss (født medlem 

som tillidsmand), Jens Erik Kristensen, 

Winnie Hagstrøm, Per Jensen, Leif 

Petersen, Torben Myssen, Kate Peder-

sen, Mike Hergot, Lotte Pedersen og 

Lis Bentin. Derudover indtræder ar-

bejdsmiljørepræsentanten i virksom-

hedsnævnet. 

At Torben Marquardsen er blevet gen-

valgt som arbejdsmiljørepræsentant 

for ejendomsfunktionærerne med 

Henrik Pil som suppleant. 

At der ikke er valgt arbejdsmiljøre-

præsentant for HK, håndværkerafde-

lingen og inspektørerne, da disse fag-

grupper er under 10 personer. Direk-

tøren er øverste sikkerhedsleder.   

At der er valgt følgende bestyrelses-

medlemmer til personaleforeningen: 

Henning Pedersen, Flemming Stryhn, 

Henrik Pil, Anette Larsen og Mette 
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Jensen. Derudover Lene Frederiksen, 

der deltager ad hoc. 

At afdelingernes it-installationer er 

gennemført af TDC undtagen afdeling 

13, som er på vej. PC m.m. er leveret 

og installeret. Plan for uddannelse er 

udarbejdet og bliver igangsat hurtigst 

mulig. 

At der er ansat sommerhjælpere i de 

afdelinger, der har budgetteret med 

sommerhjælp. 

At formøderne med ejendomsfunktio-

nærerne før drift- og vedligeholdel-

sesmøderne er gennemført. Møderne 

har givet et godt fundament for de 

kommende drifts- og vedligeholdel-

sesmøder, der afholdes i perioden fra 

2. april – 13. maj 2013. 

At der ud over indkøb af fugtmålere 

også er indkøbt kameraer, som ejen-

domsfunktionærerne bl.a. skal bruge 

til forsikringssager, hvor der er et øget 

krav om dokumentation via fotos. 

At selskabet skal have udbudt samtli-

ge forsikringer inden udgangen af  

2013. 

At selskabet skal have udbudt maler-

opgaven i forbindelse med fraflytning 

af lejligheder inden 1. halvår 2013.  

At der fortsat ligger en stor opgave i 

at få genetableret selskabet og gen-

nemgået organisationen, herunder 

forretningsgange m.m. med henblik 

på en generel optimering med fokus 

på lønsomhed. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orienteringen fra direktøren til 

efterretning. 
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040/13 Afdelingsbestyrelse ophørt - af-

deling 35, Hammerlodden/Teglværksgade   

 

Beslutning 

Afdeling 35 Hammerlodden/Teglværksgade 

holdt ekstraordinært afdelingsmøde den 26. 

februar 2013. Baggrunden for mødet var dels, 

at afdelingsbestyrelsesmedlem Alan Jensen 

havde trukket sig fra bestyrelsen på grund af 

dårligt helbred og dels, at afdelingsbestyrelses-

formand Per Hansen og 1. suppleant Eva Han-

sen fraflyttede afdelingen den 28. februar 2013. 

Til afdelingsmødet mødte tre beboere ud over 

afgående afdelingsbestyrelsesformand Per Han-

sen. Ingen af de fremmødte ønskede at stille op 

til afdelingsbestyrelsen. 

På den baggrund overtager organisationsbesty-

relsen afdelingsbestyrelsens rolle som afdelings-

bestyrelse for beboerne i afdeling 35 frem til, 

der kan vælges ny afdelingsbestyrelse på det 

ordinære afdelingsmøde i efteråret 2013.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om afdelingsbesty-

relsens ophør i afdeling 35 til efterret-

ning. 

Organisationsbestyrelsen var enige i, 

at der generelt skal gøres en ekstra-

ordinær indsats for at få beboerne til 

at engagere sig i afdelingsbestyrelses-

arbejdet. 

 

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om afdelingsbestyrelsens ophør, herunder at 

organisationsbestyrelsen fra 1. marts 2013 er 

afdelingsbestyrelse for afdeling 35 Hammerlod-

den/Teglværksgade, til efterretning. 

 

  

041/13 Varmemålere med fjernaflæsning Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 21. februar 2012 at yde tilskud til udskift-

ning af målere til afdelingerne 5, 7 og 24 – og at 

der skulle indhentes tilbud på målere i afdeling 

4 og 6. Derudover blev det besluttet, at i de 

afdelinger, hvor der ikke er truffet beslutning 

om udskiftning af målere, vil driften bede afde-

lingsbestyrelserne om at tage det op på først-

kommende afdelingsmøde.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om varmemålere 

med fjernaflæsning til efterretning og 

godkendte den skitserede procedure 

for håndtering af det videre sagsfor-

løb. 

Formanden gjorde opmærksom på, at 

finansiering af installation af eventuel-

le vandmålere er for afdelingernes 
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Administrationen har konstateret, at det ikke er 

alle afdelinger, der har haft udskiftning af var-

memålere til drøftelse på et afdelingsmøde. Der-

for vil det kommende drift og vedligeholdelses-

møde, hvor afdelingsbestyrelserne er samlet, 

være en god anledning for de afdelinger, der 

ikke har haft punktet til drøftelse på et afde-

lingsmøde. 

Med hensyn til beregnede udgifter for fremtidig 

drift af varmemålere med fjernaflæsning vil det 

indgå som en del af afdelingernes budgetlæg-

ning for 2014. 

Administrationen gør dog opmærksom på, at 

afdelingsmødet ikke har kunnet frasige sig at få 

udskiftet målerne, da det er et krav, at der skal 

være varmefordelingsmålere, der fordeler var-

meudgifter efter det enkelte lejemåls forbrug.  

egen regning via afdelingernes hen-

læggelser. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om varmemålere med fjernaflæsning til efter-

retning og godkender den skitserede procedure 

for håndtering af det videre sagsforløb. 

 

  

042/13 Drift og vedligeholdelse i 2014 

og frem 

Beslutning 

Planen for møder i 2013 om drift og vedligehol-

delse i 2014 og frem er udarbejdet, og indby-

delser til de enkelte afdelingsbestyrelser er 

sendt ud. 

Møderne afholdes i perioden fra den 2. april – 

13. maj 2013. Ud over drift og vedligeholdelse 

for 2014 og frem vil status på drift- og vedlige-

holdelse i 2013 også være et punkt på dagsor-

denen. 

13 ud af 25 planlagte møder er møder, hvor 

organisationsbestyrelsen er afdelingsbestyrelse.  

Disse møder er planlagt til afholdelse den 6. maj 

fra kl. 09.00 – 15.30 og den 13. maj fra kl. 

09.00 – 15.30. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om møder i 2013 

vedrørende drift og vedligeholdelse i 

2014 og frem til efterretning. 

Organisationsbestyrelsen besluttede, 

at formand Werner I. Madsen, næst-

formand Jørn Stevns og bestyrelses-

medlem Robert Madsen deltager i de 

kommende drifts- og vedligeholdel-

sesmøder i 2013, hvor organisations-

bestyrelsen er afdelingsbestyrelse. 
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Administrationen indstiller, at 2 – 3 fra organi-

sationsbestyrelsen deltager så vidt det er muligt  

i de møder, hvor organisationsbestyrelsen er 

afdelingsbestyrelse. 

En samlet plan for organistionsbestyrelsens mø-

der i 2013 vedrørende drift og vedligeholdelse i 

2014 og frem vedlægges til orientering. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om møder i 2013 vedrørende drift og vedlige-

holdelse i 2014 og frem til efterretning og be-

slutter, hvem der deltager i de møder, hvor or-

ganisationsbestyrelsen er afdelingsbestyrelse. 

 

043/13 Lovforslag nr. L 114 Beslutning 

By- og Boligministeriet har den 10. januar 2013 

via lovforslag nr.  L 114 fremsat ændringsfor-

slag til Lov om leje af almene boliger, lov om 

almene boliger og love om boligbyggeri. Lovæn-

dringerne er en konsekvens af den nyligt indgå-

ede finanslov for 2013 mellem regeringen og 

Enhedslisten. 

Lovforslaget er nu sendt i høring og forventes at 

træde i kraft den 1. april 2013.  

Ændringerne omfatter følgende områder: 

 Fremrykket underretning om boligsocialt 

anviste lejere 

 Indførelse af regler om midlertidig gen-

husning ved omfattende ombygninger af 

almene boliger 

 Ændring af 2% reglen 

 Ophævelse af kravet om kommunal god-

kendelse af skillevægsarbejder, som ud-

føres efter den individuelle råderet 

 Forenkling af processen for udbetaling af 

ungdomsboligbidrag 

 Ændrede regler om afholdelse af tabet 

ved lejeres manglende opfyldelse af de-

res forpligtelse til istandsættelse ved fra-

flytning og ved fraflyttede lejeres mang-

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om lovforslag nr. 

114, herunder de økonomiske konse-

kvenser til efterretning. 

Organisationsbestyrelsen havde under 

dette punkt en generel drøftelse af 

størrelserne på indskud ved leje af 

selskabets lejligheder. Der var enig-

hed om at tilstræbe, at indskuddene 

generelt skulle have en størrelse, så 

indskuddet cirka kunne dække istand-

sættelse ved fraflytning efter 2 år. Et 

område administrationen vil have fo-

kus på at sagsbehandle i samarbejde 

med de afdelinger, hvor en eventuel 

justering er relevant. 
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lende huslejebetaling 

 Ændring af regler om kommunens og re-

gionens forpligtelser til i visse situatio-

ner, at yde et beløb til dækning af bebo-

erindskud i almene ældreboliger 

 Regulering af tilbagebetaling af støtte 

ved opløsning af støttede private andels-

boliger 

 Konvertering af renoveringslån med støt-

te fra Landsbyggefonden 

Tab ved lejers fraflytning 

Den mest vidtgående ændring omhandler æn-

drede regler om afholdelse af tabet ved lejeres 

manglende opfyldelse af deres forpligtelse til 

istandsættelse ved fraflytning og ved fraflyttede 

lejeres manglende huslejebetaling. 

Lovforslaget lægger op til at lade dispositions-

fonden dække forholdsvis store tab, da udgiften 

til tab ved fraflytning har været stigende de se-

nere år, og der er store forskelle på, hvor meget 

sådanne tab belaster den enkelte afdeling. Der-

udover, at det er boligorganisationen og ikke 

afdelingerne, der administrerer udlejningen af 

boligerne. 

Formålet er dermed at sikre en bedre sammen-

hæng mellem kompetence og økonomisk ansvar 

– og sikre bedre fordeling af økonomisk belast-

ning ved at lade dispositionsfonden dække ta-

bene, når tabene overstiger 300 kr. pr. leje-

målsenhed i 2012-niveau. Beløbet indeksforhø-

jes hvert år. 

I dag dækker afdelingen den fulde udgift enten 

via henlæggelser eller ved manglende henlæg-

gelser som udgift i afdelingen. 

Når dispositionsfonden skal dække tabene, skal 

dispositionsfonden styrkes ved, at henlæggel-

serne fra afdelingerne forøges. Der er lagt op til 

en tilsvarende stigning på 300 kr. pr. lejemåls-

enhed, som skal indeksberegnes hvert år til i alt 

521 kr. pr. lejemålsenhed i 2012-niveau. 

Notat med beregnede konsekvenser for Nykø-
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bing F. Boligselskab vedlægges. 

Administrationen vil på mødet give en oriente-

ring om lovændringerne, herunder de økonomi-

ske konsekvenser for boligorganisationen samt 

afdelingerne. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om lovforslag nr. 114 – ændring af lov om leje 

af almene boliger, lov om almene boliger og lov 

om boligbyggeri, herunder de økonomiske kon-

sekvenser, til efterretning. 

 

  

044/13 Ændring af sideaktivitetsbe-

kendtgørelsen 

Beslutning 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har 

udstedt en ændring af sideaktivitetsbekendtgø-

relsen – bekendtgørelse nr. 109 af 5. februar 

2013. Ændringen er trådt i kraft den 15. februar 

2013. 

I bekendtgørelsens § 17 får boligorganisationer-

ne mere fleksible muligheder for gennem et 

skattepligtigt selskab at renholde visse gårdan-

læg, opholdsarealer, veje, fortove og stier i bo-

ligområdet. Dermed kan både boligorganisatio-

nernes og kommunens ressourcer udnyttes op-

timalt. Det er som hidtil en forudsætning, at 

boligorganisationen har én eller flere boligafde-

linger eller har fået tilsagn om offentlig støtte til 

opførelse af almene boliger i boligområdet. Det 

er tillige en forudsætning, at kommunalbestyrel-

sen godkender boligorganisationens disposition. 

I bekendtgørelsens § 25 a præciseres det, at 

almene boligorganisationer kan etablerer en 

fælles indkøbsfunktion efter EU-reglerne, så 

boligorganisationerne dermed får muligheder for 

billigere og mere effektiv indkøb og drift. Bolig-

organisationerne får samtidig mulighed for at 

opkræve et omkostningsbestemt gebyr hos de 

tilbudsgivere, der indgås rammeaftaler med. Et 

eventuelt overskud i det enkelte regnskabsår 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om ændring af side-

aktivitetsbekendtgørelsen til efterret-

ning. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145378
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145378
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skal udbetales forholdsmæssigt til de boligorga-

nisationer, der er parter på rammeaftalen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen til 

efterretning. 

 

045/13 Prokura og underskriftsforhold  

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen fik på møde den 22. 

januar 2013 orientering om forvaltningsrevision 

2013, herunder som første led i ny forvaltnings-

revision ”Forretningsorden for organisationsbe-

styrelsen” til godkendelse. 

Næste led i ny forvaltningsrevision er ”Prokura 

og underskriftsforhold”.  

Oplæg til ny Prokura og underskriftsforhold ef-

tersendes og vil blive gennemgået på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

som indstillet oplæg til prokura og 

underskriftsforhold, der dels har fokus 

på tillid frem for kontrol og dels sikrer 

en effektiv drift. 

Med godkendelsen anbefaler organisa-

tionsbestyrelsen over for repræsen-

tantskabet ved møde den 28. maj 

2013, at der sker en mindre ændring 

ved antal underskrifter i forbindelse 

med tegningsberettigede.  

Indtil der foreligger en endelig god-

kendelse fra repræsentantskabet af en 

eventuel ændring, er de nugældende 

regler om tegningsberettigede fortsat 

gældende. Det vil sige, at det er for-

mand, næstformand og direktør, der i 

forening tegner selskabet, indtil andet 

er vedtaget.    

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender oplæg til 

Prokura og underskriftsforhold gældende for 

Nykøbing F. Boligselskab. 

  

046/13 Bygge- og renoveringssager   Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om status på igangværende bygge- og renove-

ringssager til efterretning. 

Robert Madsen orienterede om bygge-

sagen – Møllebakken, hvor byrådet på 

seneste byrådsmøde har godkendt de 

ændrede garantisummer.  

Administrationen vil med byrådets 

godkendelse sikre en hurtig hjemta-

gelse af lån, så byggesagen kan af-

sluttes. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-
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stillet orientering om status på igang-

værende bygge- og renoveringssager 

til efterretning. 

  

047/13 Beboerklagenævns- og boligrets-

sager 

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bebo-

erklagenævns- og boligretssager. 

Formanden oplyste, at selskabet end-

nu ikke har modtaget endelig afgørel-

se i den verserende boligretssag. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om status på beboerklagenævns- og boligrets-

sager til efterretning.  

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om status på bebo-

erklagenævns- og boligretssager til 

efterretning.  

  

048/13 Udlejningssituationen  Beslutning 

Vi har 8 ledige boliger pr. den 15. marts 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. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om status på udlejningssituationen til efterret-

ning. 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet orientering om status på udlej-

ningssituationen til efterretning. 

Organisationsbestyrelsen ønskede et 

øget fokus fra administrationens side 

på udlejning af garager og carporte.  

  

049/13 Valg af medarbejderrepræsen-

tant og suppleant til organisationsbestyrel-

sen  

Beslutning 

Ved fælles personalemøde den 14. marts 2013, 

blev der afholdt valg af medarbejderrepræsen-

tant til organisationsbestyrelsen. Ejendomsfunk-

tionær Knud Weiss fra afdeling 9, Gedservej, 

blev valgt som medarbejderrepræsentant til 

organisationsbestyrelsen. Ejendomsfunktionær 

Jens Erik Kristensen fra afdeling 13, Holger 

Organisationsbestyrelsen tog som ind-

stillet valg af medarbejderrepræsen-

tant og suppleant til efterretning.  
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Brodthagensvej, blev valgt som suppleant for 

medarbejderrepræsentanten. 

Valget følger almindelig valgperiode på 2 år, jf. 

vedtægterne. Det betyder, at nuværende med-

arbejderrepræsentant i organisationsbestyrelsen 

Torben Myssen og nuværende suppleant for 

Torben Myssen, Ivan Henriksen, ophører som 

medarbejderrepræsentant og suppleant med 

udgangen af maj måned 2013. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om valg af medarbejderrepræsentant og sup-

pleant til efterretning.  

 

 

050/13 Eventuelt  

 

Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

051/13 Næste møde 

Direktøren meddelte, at selskabet hol-

der reception den 14. maj 2013 kl. 

14.00 på Holger Brodthagensvej 163 

for Torben Myssen i forbindelse med 

Torbens ønske om at gå på efterløn 

efter 36 års ansættelse. Der vil blive 

inviteret både interne og eksterne 

samarbejdspartnere til receptionen. 

Peter Fynbo meddelte, at han desvær-

re ikke kan deltage i repræsentant-

skabsmødet den 28. maj 2013. 

Næste møde er fastsat til den 16. april 2013. 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


