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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

18-06-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 

Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John 
Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin – Karsten Fogde deltog under pkt. 069/13. 

Afbud   

Referent Lotte Pedersen  

Mødeleder Werner Ifversen Madsen 
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069/13 Præsentation af Fællessekretari-

atet 

Beslutning 

Nyansat leder af fællessekretariatet for de bolig-

sociale projekter i Guldborgsund og Lolland 

kommuner – Karsten Fogde – indleder mødet 

med en præsentation af fællessekretariatet, 

herunder en status på den nye helhedsplan for 

Lindholm. 

Organisationsbestyrelsen tog Karsten 

Fogdes præsentation af fællessekreta-

riatet, herunder status på den nye 

helhedsplan for Lindholm til efterret-

ning og bød Karsten velkommen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager Karsten Fog-

des præsentation af fællessekretariatet, herun-

der status på den nye helhedsplan for Lindholm 

til efterretning. 

  

070/13 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra ekstraordinært orga-

nisationsbestyrelsesmøde den 7. maj 2013.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 7. maj 2013 

uden bemærkninger. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 7. maj 2013. 

  

071/13 Nyt fra formanden  Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. 

Formand Werner Madsen: 

Bød medarbejderrepræsentant Knud 

Weiss velkommen til organisationsbe-

styrelsen. Knud Weiss er nyvalgt 

blandt medarbejderne og afløser Tor-

ben Myssen, der er gået på efterløn.  

Meddelte, at han og næstformand Jørn 

Stevns havde deltaget i det netop af-

holdte personalemøde, som igen var 

et godt møde med fokus bl.a. på spar-

sommelig. 

Orienterede om, at alle kunne deltage 

i Revyen fredag den 23. august 2013 

– og at spisningen før revyen blev 

aftalt til at være på den kinesiske re-

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. 
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staurant i byen. 

Organisationsbestyrelsen tog nyt fra 

formanden til efterretning.  

  

 

072/13 Nyt fra administrationen    Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen.  

 

Direktør Lis Bentin: 

Orienterede om et fortsat stort ar-

bejdspres i administrationen - derfor 

beder administrationen om tålmodig-

hed, da der bliver arbejdet på højtryk 

for at nå i bund med de mange opga-

ver, der bl.a. skal være afsluttet inden 

sommerferien. 

Meddelte, at der indkøbes 2 nye biler i 

Håndværkerafdelingen til erstatning 

for de 2 nuværende biler, der er fra 

1999. Bilerne leveres inden for 3 må-

neder og afskrives over 5 år. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning. 

 Orienterede om et planlagt møde med 

Falck den 19. juni 2013 med henblik 

på at få gennemgået nuværende afta-

le, herunder en eventuel fremadrettet 

justering. 

Orienterede om en henvendelse fra 

Boligkontoret Danmark/Nakskob, der 

havde forespurgt på ledige lejligheder 

i forbindelse med genhusning. 

Der har været afholdt møde med Do-

mea vedrørende vores fælles sel-

skabslokale i Frisegade. Der er fortsat 

underskud på selskabslokalets drift. 

Udfordringen forelægges de 2 afde-

lingsbestyrelser i forbindelse med de 

kommende afdelingsmøder. 

Orienterede om personalemødet den 

13. juni 2013, hvor bl.a. forslaget fra 

repræsentantskabsmødet om at løfte i 

flok blev drøftet. Derudover en gene-

rel orientering om de udfordringer vi 

står over for – og at alle skal have 
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fokus på sparsommelighed, så vi sik-

rer, at vi forvalter beboernes penge 

bedst muligt. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen fra administrationen til efter-

retning. 

  

073/13 Konstituering  Beslutning 

På repræsentantskabsmødet den 17. maj 2011 

blev det besluttet, at repræsentantskabsmødet 

vælger formand for organisationsbestyrelsen, og 

at organisationsbestyrelsen efterfølgende væl-

ger næstformand af egen midte, jf. vedtægter-

nes § 6, stk. 2.  

På repræsentantskabsmødet den 28. maj 2013 

blev formand Werner Ifversen Madsen genvalgt 

som formand for organisationsbestyrelsen for en 

to årig periode. 

Organisationsbestyrelsen skal herefter vælge 

næstformand til organisationsbestyrelsen af 

egen midte.   

Næstformand Jørn Stevns blev gen-

valgt af en enig organistionsbestyrel-

se.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen vælger næstfor-

mand til organisationsbestyrelsen af egen midte. 

 

  

074/13 Bemyndigelse i sommerperioden Beslutning 

Næste organisationsbestyrelsesmøde er planlagt 

til den 20. august 2013. I sommerperioden kan 

der opstå situationer, der kan kræve en beslut-

ning "her og nu". 

Administrationen anbefaler, at formand og di-

rektør i forening bemyndiges til at kunne træffe 

uopsættelige beslutninger i perioden indtil det 

kommende organisationsbestyrelsesmøde. 

Eventuelle beslutninger, der er truffet i bemyn-

digelsesperioden, vil blive forelagt til endelig 

godkendelse ved organisationsbestyrelsesmødet 

den 20. august 2013. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

bemyndigelse til formand og direktør i 

sommerperioden. 
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender bemyn-

digelse til formand og direktør i sommerperio-

den.  

 

  

075/13 Afdelingsmøder 2013 Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for afde-

lingsmøder i efteråret 2013.  

Planen vedlægges til orientering. 

Administrationen anbefaler, at organisationsbe-

styrelsen beslutter, hvilke organisationsbesty-

relsesmedlemmer, der deltager i afdelingsmø-

derne for afdelinger uden afdelingsbestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

afdelingsmøder i efteråret 2013 til 

efterretning og aftalte at fordele sig på 

de møder, hvor organisationsbestyrel-

sen er afdelingsbestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen vil modtage 

en samlet plan, når afdelingsbestyrel-

serne har meldt tilbage om de pågæl-

dende datoer. Herefter byrder organi-

sationsbestyrelsen ind med, hvilke 

møder de ønsker at deltage i. 

Direktøren deltager i alle afdelingsmø-

der og vil bl.a. indlede møderne med 

at sætte fokus på beboerdemokratiet, 

da det halter lidt med at få beboerne 

til at engagere sig i bestyrelsesarbej-

det. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager plan for afde-

lingsmøder i efteråret 2013 til efterretning og 

beslutter, hvem der deltager i afdelingsmøderne 

for afdelinger uden afdelingsbestyrelse. 

  

076/13 Støtte fra Landsbyggefonden Beslutning 

Administrationen har den 24. maj 2013 holdt 

møde med Landsbyggefonden med henblik på at 

drøfte eventuelle muligheder for at søge om 

støtte fra Landsbyggefonden til renovering af 

påtrængte afdelinger. 

En ansøgning om renovering til Landsbyggefon-

den skal bl.a. indeholde en byggeteknisk gen-

nemgang. Derfor har administrationen efterføl-

gende holdt møde med 2 rådgiverfirmaer, der 

eventuelt kan forestå den opgave. 

Administrationen anbefaler, at organisationsbe-

styrelsen – efter en udvidet sagsfremstilling på 

mødet – drøfter mulige renoveringssager, her-

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at administrationen arbejder videre på 

at få konkretiseret, hvilke afdelinger 

der skal have foretaget en byggetek-

nisk gennemgang i relation til en 

eventuel ansøgning til Landsbygge-

fonden. Derudover indhenter admini-

strationen et prisoverslag for den byg-

getekniske gennemgang, som vil blive 

forelagt organisationsbestyrelsen en-

ten i august eller i september 2013. 
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under bevilger et eventuelt rådighedsbeløb til at 

forestå en indledende byggeteknisk screening af 

vores boligmasse. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen med baggrund i den 

udvidede sagsfremstilling på mødet drøfter mu-

lige renoveringssager, herunder eventuelt bevil-

ger et rådighedsbeløb til en byggeteknisk scree-

ning af vores boligmasse. 

 

  

077/13 Grundejernes Investeringsfond 

– afdeling 35. 

Beslutning 

Administrationen har den 24. maj 2013 modta-

get henvendelse fra Grundejernes Investerings-

fond (GI) om, at regnskabet for 2012 for så vidt 

angår Hammerlodden – afdeling 35 – er udtaget 

til kontrol. Det vil sige, at GI beder om doku-

mentation for udgifterne på 772.382,93 kr. in-

den den 13. juni 2013. Denne frist er dog efter 

telefonisk aftale forlænget til 1. juli 2013. 

GI gennemgår dokumentationen for at sikre, at 

kontoen anvendes efter reglerne i boligregule-

ringslovens § 19. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen fra administrationen om den 

anmeldte kontrol af regnskabet for 

2012 for afdeling 35 – Hammerlodden 

– til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

fra administrationen om den anmeldte kontrol af 

regnskabet for 2012 for afdeling 35 – Hammer-

lodden – til efterretning. 

 

  

078/13 Bygge- og renoveringssager   Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Byggesagen i afdeling 6, Møllebakken 

er færdig, og det udarbejdede bygge-

regnskab blev underskrevet på mødet. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 
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079/13 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 

til efterretning.   
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og boligretssager til efterret-

ning.  

 

  

080/13 Udlejningssituationen  Beslutning 

Vi har ingen ledige boliger pr. den 12. juni 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 fortsat over, at der 

ikke er ledige boliger. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning. 

  

 

081/13 Seminar for organisationsbesty-

relsen 

Beslutning 

Administrationen varslede på organisationsbe-

styrelsesmødet den 22. januar 2013, at der vil 

blive arrangeret seminar for organisationsbesty-

relsen. Og på organisationsbestyrelsesmødet 

den 19. februar 2013, at seminaret holdes den 

27. – 28. juni 2013, så vi sikrede, at eventuelle 

nyvalgte til organisationsbestyrelsen deltog i det 

kommende seminar. 

Program for organisationsbestyrelsens seminar 

den 27. – 28. juni 2013 vil blive forelagt og 

gennemgået på mødet, hvor det primære fokus 

er på fastsættelse af fremtidigt serviceniveau, 

herunder forvaltningsrevision. Derudover de 

økonomiske udfordringer med hensyn til at hol-

de huslejerne nede, styrke dispositionsfon-

den/arbejdskapitalen, størrelser på indskud i 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om programmet for seminaret for 

organisationsbestyrelsen den 27. – 

28. juni 2013 – til efterretning. 
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lejligheder, organisationsbestyrelsens rolle m.m. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager gennemgang 

af programmet til efterretning og godkender 

programmet for seminaret for organisationsbe-

styrelsen den 27. – 28. juni 2013. 

 

  

082/13 Eventuelt  Beslutning 

 

 

 

 

  

083/13 Næste møde  

Næste møde er fastsat til den 20. august 2013. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

  

 

 

 

 

Pkt. til behandling på kommende møder: 

 Kapitalforvaltning 

 Budgetopfølgning 2. kvartal 

 Status – varmemålere med fjernaflæsning 

 Status byggeteknisk gennemgang i.f.m. ansøgninger til Landsbyggefonden 


