
 

Referat af repræsentantskabsmøde tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17.30 
 
Restaurant Kikko i Lindholmcentret, Vendsysselvej, 4800 Nykøbing F. 
 
Formand for organisationsbestyrelsen Werner I. Madsen bød velkommen.  
 

1. Valg af dirigent. 
 
Werner I. Madsen foreslog Lotte Pedersen fra administrationen, der blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt og korrekt 
indkaldt. 
 
Optælling af antal delegerede 
Der er p.t. 47 medlemmer af repræsentantskabet. Til mødet var mødt 38 
stemmeberettigede medlemmer.  
 
Valg af 3 stemmetællere 
Kate Petersen, Anette Rasmussen og Lotte Pedersen fra boligorganisationens 
administration blev valgt. 
 

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om 
forretningsførelse for det senest forløbne år v/formand Werner I. Madsen. 
 
Werner I. Madsen fremlagde organisationsbestyrelsens beretning for 2012. 
 
Beretningen, som vedlægges referatet, blev godkendt enstemmigt – uden 
spørgsmål og kommentarer. 
 

3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2012 med tilhørende 
revisionsbesretning og forelæggelse af budget 2014, herunder prisblad 
for 2014 
 
Årsregnskab 2012 
Direktør Lis Bentin gennemgik årsregnskab 2012.  
 
Årets resultat viste et underskud på 1.282.785 kr. mod et budgetteret overskud 
på 340.500 kr. Årsagen til det store underskud er bl.a. øgede mødeudgifter i 
forbindelse med fissionen, øgede lønomkostninger, kontorholdsomkostninger og 
lokaleomkostninger. Derudover lavere gebyrindtægter og kapitalafkast end 
forventet. 
 
Regnskabet blev efter gennemgangen godkendt enstemmigt. 
 
Budget 2014 for boligorganisationen med tilhørende prisblad 
Lis Bentin fremlagde udkast til budget for 2014 med tilhørende prisblad.  
 
Med budgetforslag og prisblad har fokus været at holde omkostningerne nede. 
Budgetforslaget viser et budgetteret overskud på 80.942 kr. med udgangen af 
2014 – og et fald i administrationsbidraget på 436 kr. pr. lejemålsenhed, et fald 
som gerne skal fortsætte fremadrettet, så vi også der er konkurrencedygtige. 
 
 



 

Efter nogle få spørgsmål og svar blev budget 2014 med tilhørende prisblad 
godkendt enstemmigt. 
 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var indkommet 2 forslag – begge fra organisationsbestyrelsen. 
 
Forslag 1 – Vedtægtsændring - Prokura 
Forslaget omfatter antallet af personer, der kan forpligte boligselskabet ved 
underskrift, og er en ændring til vedtægternes § 12, stk. 4, som følger:  
 

Stk. 4. Nykøbing F. Boligselskab og dets afdelinger forpligtes ved underskrift enten 

af direktøren i forening med enten formand eller næstformand eller af direktøren 

sammen med to bestyrelsesmedlemmer.  

Nykøbing F. Boligselskabs bestyrelse kan meddele en forretningsførende 

boligorganisation fuldmagt til at forpligte Nykøbing F. Boligselskab og de enkelte 

afdelinger. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af 
repræsentantskabsmedlemmerne være mødt, det vil sige mindst 31 
stemmeberettigede. Der var mødt 38 stemmeberettigede. 
 
Forslag 1 til ændring af vedtægternes § 12, stk. 4 blev vedtaget enstemmigt. 
 

Forslag 2 – Ny ressourcemodel 

Direktør Lis Bentin redegjorde for forslaget, herunder budgetmodellen, som bl.a. 

skal sikre, at det ikke kommer til at ”koste” huslejestigninger. Derudover at små 

afdelinger ikke belastes yderligere økonomisk. 

Ny ressourcemodel 

Med en ny ressourcemodel er fokus på effektivitet, produktivitet og 

sparsommelighed – ud fra devisen ”vi løfter i flok”. Det giver optimal udnyttelse af 

de ressourcer, der er tilknyttet boligorganisationen. Det vil sige, væk fra 

timeregistreringen, der begrænser effektiviteten – der er ikke ”råd” til at trække 

på en kollega. Derfor køber man ydelsen ude i byen. Derudover er det et tungt 

administrativt system. 

 

Tilknyttet budgetmodel 

Budgetmodellen foreslår, at vi fastfryser 2013-budgetterne til 2014 (index 100). 

Budgetmodellen koster ikke huslejestigninger i relation til øgede 

ejendomsfunktionærservice. Et eventuelt overskud fordeles til afdelingerne efter 

%-fordeling. 

 

Der var nogle spørgsmål til forslaget om ny ressourcemodel, herunder tilknyttet 

budgetmodel – bl.a. et spørgsmål til tillidsmanden, som er medarbejdervalgt til 

organisationsbestyrelsen – om ejendomsfunktionærernes holdning til forslaget. 



 

Tillidsmand og medarbejdervalgt medlem til organisationsbestyrelsen Knud Weiss 

gjorde opmærksom på, at der var fuld støtte og opbakning til forslaget, som også 

havde været drøftet i virksomhedsnævnet. 

Jørgen Virkelyst fra afdeling 11 spurgte, om der med forslaget alene var tale om 

mandskab – og ikke maskinparken, hvilket Lis Bentin bekræftede. 

Frede Nielsen afdeling 11 gjorde opmærksom på, at det var beboerne, der havde 

vedtaget serviceniveauet i forbindelse med vedtagelse af budgetterne på 

afdelingsmøderne, hvilket Lis Bentin bekræftede. Derfor var forslaget rejst over for 

boligorganisationens øverste myndighed – Repræsentantskabet – så vi sikrer, at 

beboerdemonkratiet inddrages i beslutningerne, inden der udarbejdes forslag til 

afdelingsbudgetter for 2014. 

Erik Winckler Christensen afdeling 7 mente, at det var en god ide med større 

teams, men mente, at afdelingen fremadrettet fortsat kun skulle betale for den 

ejendomsservice, afdelingerne brugte via timeregistrering. Lis Bentin gjorde 

opmærksom på, at det er den model boligorganisationen har i dag – og som 

boligorganisationen ønsker at gå væk fra. 

Erik Olsen fra afdeling 23 mente, at det var et godt forslag, som han håbede alle 

bakke op omkring. 

Niels Kristensen afdeling 5 var for forslaget, men mente, at det kunne være en ide 

at tage gennemsnittet for forbruget de sidste 3 år. Lis Bentin bekræftede, at det 

også kunne have været en brugbar model. 

Herefter blev forslaget sat til skriftlig afstemning.  

Forslaget blev vedtaget med 30 stemmer for og 8 imod. 

 
5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

Repræsentantskabet har på møde den 17. maj 2011 besluttet, at formanden skal 
vælges særskilt på repræsentantskabsmødet. 
 
Valg af formand 
På valg var Werner I. Madsen, der modtog genvalg.  
Werner I. Madsen blev enstemmigt valgt uden modkandidater. 
 
Valg af to organisationsbestyrelsesmedlemmer 
På valg var Poul Jeppesen afdeling 3 og Robert Madsen afdeling 6. Begge modtog 
genvalg. Karina Kok afdeling 3 stillede op til organisationsbestyrelsen. 
 
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: 
 
Robert Madsen med 34 stemmer - valgt 
Poul Jeppesen med 33 stemmer - valgt 
Karina Kok fik 9 stemmer – ikke valgt 
 
 



 

Valg af to suppleanter til organisationsbestyrelsen: 
 
På valg var Bernt Klausen afdeling 5 og Karina Kok afdeling 3. Bernt Klausen 
ønskede ikke genvalg. 
 
Karina Kok afdeling 3, Erik Olsen afdeling 23, Jørgen Nielsen afdeling 17 og 
Thomas Nygaard Rasmussen afdeling 9 stillede op som suppleanter til 
organisationsbestyrelsen. 
 
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: 
 
Jørgen Nielsen afdeling 17   22 stemmer – valgt som 1. suppleant. 
Thomas N. Rasmussen afdeling 9  21 stemmer – valgt som 2. suppleant. 
Erik Olsen afdeling 23   18 stemmer – ikke valgt 
Karina Kok afdeling 3   15 stemmer – ikke valgt 
 
 

6. Valg af revisor 
 

Organisationsbestyrelsen indstillede at fortsætte med nuværende statssutoriseret 
revisionsfirma Aage Maagensen A/S, hvilket blev enstemmigt valgt. 
 
 

7. Eventuelt 
 

Werner I. Madsen takkede for genvalget som formand for 
organisationsbestyrelsen. Derudover takkede Werner Madsen for at 
organisationsbestyrelsen forbliver intakt, hvilket han anså var til gavn for alle. 
 
Werner I. Madsen takkede dirigent og stemmetællere for veludført arbejde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Lotte Pedersen, dirigent    Kate Petersen, sekretær 


