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Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

07-05-2013 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 – statsautoriseret revisor Thomas Henckel del-
tog under punkt 055/13 – Jens Erik Kristensen som suppleant for Knud Weiss 

Afbud Ingen  

Referent Lotte Pedersen  

Mødeleder Werner Ifversen Madsen 
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052/13 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra ordinært organisati-

onsbestyrelsesmøde den 19. marts 2013.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 19. marts 

2013, med den bemærkning, at der 

manglede en rettelse til pkt. 041/13 

angående kravet om, at der skal være 

varmefordelingsmålere i afdelingerne. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 19. marts 2013. 

  

053/13 Nyt fra formanden  Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. 

Formanden orienterede om, at det er 

sidste organisationsbestyrelsesmøde 

Torben Myssen deltager i, da Torben 

har valgt at gå på efterløn. Det mar-

kerer selskabet ved en reception den 

14. maj 2013 kl. 14.00 i selskabsloka-

let på Holger Brodthagensvej. 

I samme forbindelse bød formanden 

Jens Erik Kristensen velkommen som 

medarbejderrepræsentant. Jens Erik 

Kristensen er valgt som suppleant for 

Knud Weiss, men Knud holder ferie – 

og kunne derfor ikke deltage i dette 

møde. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen fra formanden til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. 

  

054/13 Nyt fra administrationen    Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen.  

Drift og vedligeholdelsesmøderne for 

2014 er ved at være vel overstået. 

Det har været nogle spændende mø-

der, som efterfølgende kræver en del 

opfølgning, herunder istandsættelser i 

de kommende år. 

Administrationen holder møde med 

Landsbyggefonden den 24. maj 2013 i 

forbindelse med eventuelle ansøgnin-

ger om støtte til større renoveringsar-

bejder. 

Administrationen modtager et stigen-

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen  

til efterretning. 
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de antal klager – specielt over husor-

densovertrædelser. Disse klager er 

meget tidskrævende – og derfor øn-

skede direktøren en drøftelse af afde-

lingsbestyrelsesformændenes rolle i de 

enkelte afdelingers klagesager. 

Administrationen har tilmeldt boligsel-

skabet den nye indkøbsportal Alment 

Indkøb, som p.t. er i støbeskeen. 

Formålet er at påvirke udgifterne til 

fordel for den enkelte beboer. Spares 

der på indkøb, spares der på huslejen. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen fra administrationen til efter-

retning. 

  

055/13 Revisionsprotokollat 2012 Beslutning 

Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S deltager i 

dette punkt. 

Revisionsprotokol til årsregnskab for 2012 for 

boligorganisationen og afdelingerne vil blive 

uddelt og gennemgået på mødet af revisorerne 

Thomas Henckel og Marianne Therkildsen.   

 

Statsautoriseret revisor Thomas 

Henckel fra revisionsaktieselskabet 

Aage Maagensen gennemgik revisi-

onsprotokollatet. Revisionen har ikke 

fundet anledning til kritiske bemærk-

ninger. 

Organisationsbestyrelsen tog gen-

nemgangen til efterretning og god-

kendte revisionsprotokollatet.   Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager gennemgan-

gen af revisionsprotokollatet til efterretning og 

godkender revisionsprotokollatet. 

 

  

056/13 Regnskab 2012 for boligorgani-

sationen 

Beslutning 

Boligorganisationens regnskab 2012 viser et 

underskud på 1.282.785 kr., der er overført til 

arbejdskapitalen. Der var budgetteret med et 

overskud på 341.000 kr. 

Boligorganisationens regnskab for 2012 med 

tilhørende årsberetning og ledelsespåtegning 

vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

regnskab 2012 og indstiller regnska-

bet til godkendelse på repræsentant-

skabsmødet den 28. maj 2013.   
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Boligorganisationens regnskab for 2012 vil blive 

gennemgået på mødet. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender regnskab 

2012 til behandling på repræsentantskabsmø-

det.  

 

  

057/13 Regnskab 2012, afdelinger Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal godkende følgen-

de afdelingsregnskaber for 2012 for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse: 

 Afd. 19 Flintingevej/Åmarksvej 

 Afd. 21 Kirkegårdsvej 

 Afd. 24 Slotsgade 22 

 Afd. 25 Fjordbakken 

 Afd. 32 Vendsysselvej 47-49 

 Afd. 34 Grønnegårdsvej 

 Afd. 35 Hammerlodden/Teglværksgade 

 Afd. 36 Bakkehuset 

 Afd. 37 Aldershvile 

 Afd. 38 Bryghusgrunden 

 Afd. 39 Vendsysselvej 25-27 

 Afd. 40 Vendsysselvej 45 

 Afd. 48 Servicearealet Bryghusgrunden 

 Afd. 50 Håndværkerafdelingen 

 Afd. 60 Afdeling for ekstern ejendoms-

administration og lignende 

 Afd. 80 Områdekontoret 

Regnskaber for 2012 for afdelingerne er vedlagt 

dagsordenen i en sammentrukken udgave.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

afdelingsregnskaberne for 2012 for 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender afdelin-

gernes regnskaber for 2012 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse. 

 

  

058/13 Budget 2014 Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budget 2014 

for boligorganisationen. Budgettet danner 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

budget 2014 for boligorganisationen 
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grundlag for administrationsbidraget for 2014. 

Budgettet vil blive uddelt og gennemgået på 

mødet.  

og indstiller budgettet til godkendelse 

på repræsentantskabsmødet den 28. 

maj 2013.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender budget 

2014 for boligorganisationen. 

 

  

059/13 Prisblad 2014 Beslutning 

Administrationen har udarbejdet et nyt og for-

enklet prisblad for 2014. 

Prisbladet vil blive uddelt og gennemgået på 

mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

oplæg til et forenklet prisblad, som 

indstilles til godkendelse på repræsen-

tantskabsmødet den 28. maj 2013. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender prisblad 

for 2014. 

  

060/13 Forslag fra administrationen Beslutning 

Administrationen vil på mødet fremlægge for-

slag til Repræsentantskabsmødet omhandlende 

ny ressourcemodel for ejendomsfunktionærerne  

modsvarende den timemodel, der i dag bliver 

anvendt til beregning af ejendomsservice til af-

delingerne. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

oplæg til ny ressourcemodel, som ind-

stilles til godkendelse på repræsen-

tantskabsmødet den 28. maj 2013.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen indstiller ny res-

sourcemodel til godkendelse på repræsentant-

skabsmødet den 28. maj 2013.  

   

061/13 Maler- og gulvslibning Beslutning 

De nuværende maler- og gulvslibningsaftaler 

ophører med udgangen af maj 2013. Derfor har 

administrationen indhentet tilbud fra både male-

re og gulvslibere med henblik på at indgå nye 

aftaler fra 1. juni 2013 – 31.12.2015.  

Organisationsbestyrelsen tog valg af 

fremtidige leverandører på maler og 

gulvslibningsarbejder til efterretning.  

 



 

 

 

Side 6/8 

Administrationen vil på mødet forelægge det 

samlede resultat, herunder valg af fremtidige 

leverandører. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager valg af fremti-

dige leverandører på maler og gulvslibningsar-

bejder til efterretning.   

  

062/13 Prækvalifikation til huslejestøtte  Beslutning 

Organisationsbestyrelsen fik på møde den 22. 

januar 2013 en orientering om, at Landsbygge-

fonden havde meddelt, at afdeling 9 Gedservej 

var prækvalificeret til huslejestøtte. 

Administrationen vil på mødet orientere nærme-

re om ansøgningen, som skal indsendes til 

Landsbyggefonden senest 19. juni 2013. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om ansøgning om huslejestøtte til 

efterretning og godkendte, at der an-

søges om huslejestøtte til afdeling 9 

Gedservej.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om ansøgning om huslejestøtte til efterretning 

og godkender, at der ansøges om huslejestøtte 

til afdeling 9 Gedservej. 

  

063/13 Bygge- og renoveringssager   Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

 

  

064/13 Beboerklagenævns- og boligrets-

sager 

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bebo-

erklagenævns- og boligretssager. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

beboerklagenævns- og boligretssager 
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Indstilling 
til efterretning. 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og boligretssager til efterret-

ning.  

 

  

065/13 Udlejningssituationen  Beslutning 

Vi har ingen ledige boliger pr. den 3. maj 2013.  

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

ster, og vi følger fortsat udviklingen tæt.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning 

og glædede sig over udviklingen. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

 

  

066/13 Flytning af møde i november Beslutning 

Administration ønsker, at dato for organisati-

onsbestyrelsens møde, der er planlagt til den 

19. november 2013, bliver ændret til den 12. 

november 2013.  

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at det planlagte møde i november 

ændres fra den 19. til den 12. novem-

ber 2013. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender ændret 

dato for organisationsbestyrelsens møde. 

 

  

067/13 Eventuelt  Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Myssen benyttede lejligheden 

til at sige tak for samarbejdet i orga-

nisationsbestyrelsen.  
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068/13 Næste møde  

Næste møde er fastsat til den 21. maj 2013, 

men på grund af ekstraordinært møde i organi-

sationsbestyrelsen den 7. maj 2013, foreslår 

administrationen, at mødet den 21. maj 2013 

aflyses og erstattes af næstkommende ordinære 

møde, som er den 18. juni 2013.  

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at mødet den 21. maj udgår og erstat-

tes af det ordinære møde den 18. juni 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 

 

 

 

 

Punkter til behandling på næste møde: 

 Konstituering af organisationsbestyrelsen 

 Bestyrelsesseminar den 27. og 28. juni 2012 

 Prokura til formand og direktør i sommerferien 2013 


