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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

17-09-2013 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 

Afbud   

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Werner Ifversen Madsen 
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110/13 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 20. august 2013.   

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 28. august 

2013.  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 20. august 2013. 

  

111/13 Nyt fra formanden  Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. 

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. 

Werner I. Madsen: 

Orienterede om  deltagelse i afde-

lingsmøder uden afdelingsbestyrelser, 

at det havde været nogle gode møder, 

herunder indlægget om beboerdemo-

krati, som havde bidraget til, at der 

var valgt afdelingsbestyrel-

se/kontaktpersoner i 4 afdelinger. 

Derudover om deltagelse i afdeling 7 

afdelingsmøde. 

At organisationsbestyrelsen kunne 

forvente at sagen om likvidering af 

LFBO forventes afsluttet med udgan-

gen af oktober. 

At organisationsbestyrelsesmøderne 

evalueres under punktet ”Eventuelt” 

med udgangspunkt i det netop ved-

tagne Kodeks. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen fra formanden til efterretning. 

 

111/13 Nyt fra administrationen    Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen. 

Lis Bentin: 

Orienterede også om, at afdelingsmø-

derne er forløbet som planlagt, og at 

administrationen sikrer, at der også i 

år bliver evalueret efterfølgende. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning. 

 



 

 

 

Side 3/9 

 At det fælles personalemøde den 12. 

september – som er det 3. møde i år 

ud af 4 planlagte møder – var et godt 

møde, hvor bl.a. opfølgningen på se-

minaret fra organisationsbestyrelsen 

den 28. – 29. juni 2013 var et punkt 

på dagsordenen. 

At der holdes møde med ejendoms-

funktionærerne den 9. og 10. oktober 

med henblik på at forberede ny orga-

nisering, hvor vi løfter i flok fra og 

med 1. januar 2014. 

At APV’er (arbejdspladsvurderinger) 

igangsættes snarest muligt, så vi sik-

rer bedst mulige vilkår for vores an-

satte. 

At nyt telefonsystem er på trapperne, 

så vi også på den front er tidssvaren-

de. 

At der skal tilknyttes driftsansvarlige 

på vores ABN-anlæg (brandanlæg), 

hvilket kræver uddannelse for de, der 

ikke allerede har den fornødne uddan-

nelse. 

At administrationen fortsat kæmper 

med at få huslejeregistret på plads. 

At administrationen holder opfølg-

ningsmøde med malere/gulvslibere 

den 20. september 2013. 

At der har været møde med tillids-

mændene med henblik på at få en 

vinterberedskabsplan på plads inden 

1. oktober 2013. 

At fokus fortsat er på at mindske ryg-

ter/sladder i og uden for vores bolig-

organisation. 

At privat brug af selskabets materiel 

(aktiver) ikke er tilladt. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen fra direktøren til efterretning. 
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112/13 Godkendelse af budgetter 2014  Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal følge Nykøbing F. 

Boligselskabs vedtægter § 12, stk. 2. - inden 

regnskabsårets udløb – godkende afdelingernes 

budgetter for det følgende regnskabsår efter 

forudgående godkendelse på de ordinære afde-

lingsmøder. 

Boligorganisationens budget for 2014 er god-

kendt på organisationsbestyrelsens møde den 7. 

maj 2013, pkt. 058/13. 

Afdelingernes budgetter for 2014 har været be-

handlet på de ordinære afdelingsmøder i au-

gust/september 2013, dog mangler der budget-

godkendelse for enkelte afdelinger, hvor sidste 

afdelingsmøde er den 19. september 2013. 

Notat om budget 2014 dateret 14. september 

2013 vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

alle afdelingers budgetter for 2014 

som indstillet af administrationen, 

hvor budgetterne for afdeling 20 og 

afdeling 21 er godkendt med de an-

søgte tilskud, som vil blive ydet fra 

dispositionsfonden. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender 

afdelingernes budget 2014, jf. vedtægternes § 

12, stk. 2. 

 

   

113/13 Orienteringsmøde for nye afde-

lingsbestyrelsesmedlemmer  

Beslutning 

Med de afholdte afdelingsmøder for 2013 er der 

valgt nye beboerrepræsentanter og suppleanter 

til afdelingsbestyrelserne. Derfor vil administra-

tionen i lighed med tidligere år holde et oriente-

ringsmøde for nyvalgte afdelingsbestyrelses-

medlemmer og suppleanter. 

Mødet vil blive holdt onsdag den 6. november 

2013 kl. 17.00. Nuværende afdelingsbestyrel-

sesmedlemmer er også velkomne, hvis de skøn-

ner at have et behov for yderligere viden om det 

at være en del af en afdelingsbestyrelse. 

Information om budget og regnskab 

Organisationsbestyrelsesmedlem John Nilsson 

har fremsat forslag om, at der holdes informati-

onsmøde om budget og regnskab for både nu-

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen om dato for orienteringsmø-

derne for nye afdelingsbestyrelses-

medlemmer til efterretning og god-

kendte administrationens forslag om, 

at økonomi og regnskab er et  emne 

på det fælles afdelingsbestyrelsesmø-

de den 28. november 2013.  
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værende og nye afdelingsbestyrelsesmedlem-

merne for at sikre, at alle afdelingsbestyrelses-

medlemmer er rustet til opgaven. 

Administrationen foreslår, at budget og regn-

skab er et emnet på det fælles afdelingsbesty-

relsesmøde den 28. november 2013.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om dato for orienteringsmøde for nye afdelings-

bestyrelsesmedlemmer til efterretning og god-

kender administrationens forslag om, at økono-

mi og regnskab er et emne på det fælles afde-

lingsbestyrelsesmøde den 28. november 2013. 

 

  

114/13 Profilbrochure Beslutning 

Administrationen har indgået en samarbejdsaf-

tale med Nord Advertising med henblik på at få 

udarbejdet en informationsbrochure, der fortæl-

ler om vores boligorganisation, herunder viser, 

hvilke boliger vi har i Nykøbing F. Boligselskab. 

Informationsbrochuren er primært til potentielt 

kommende beboere, hvor vi oplever et stort 

behov for at kunne præsentere vores boliger 

ved genudlejning. Derudover vil der blive udar-

bejdet et præsentationsfilm til hjemmesiden. 

Finansiering af informationsbrochuren sker via 

annoncering fra lokale aktører. 

Administrationen vil give en nærmere oriente-

ring på mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om den kommende informations-

brochure til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om en kommende informationsbrochure til ef-

terretning.  
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115/13 Byggetekniske gennemgange Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 20. august 2013 at udsætte sag 092/13 til 

fornyet drøftelse den 17. september 2013. 

Administrationen vil belyse sagen yderligere på 

mødet.  

Organisationsbestyrelsen anbefalede, 

at administrationen arbejder på at få 

etableret et samarbejde med ekstern 

leverandør med henblik på en bygge-

teknisk gennemgang indtil videre af 

afdeling 35 som indstillet af admini-

strationen.  Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og anbefaler 

eventuelle videre tiltag i forbindelse med bygge-

tekniske gennemgange.  

  

 

 

 

 

 

116/13 Forhøjelse af indskud Beslutning 

Organisationsbestyrelsen drøftede på møde den 

20. august 2013 en eventuel forhøjelse af ind-

skud i boligorganisationens boliger  – sag 

099/13. 

Administrationen har ønsket sagen genoptaget 

og vil på mødet den 17. september 2013 frem-

komme med yderligere betragtninger inden en-

delig stillingtagen, herunder stilling til indskud 

for afdeling 9 Gedservej.  

Organisationsbestyrelsen gav admini-

strationen kompetencen til i samar-

bejde med afdelingsbestyrelserne at  

ændre eventuelle indskud inden for 

max. indskud (p.t. 225 kr. pr. m2) 

uden kommunal godkendelse. 

Organisationsbestyrelsen ønsker efter-

følgende få eventuelle forhøjelser af 

indskud til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen på ny drøfter even-

tuelle forhøjelser af indskud i forbindelse med 

leje af boligorganisationens boliger.  

 

  

117/13 Budgetopfølgning 2. kvartal 

2013 

Beslutning 

Kvartalsbalancer pr. 30.06.2013 for boligselska-

bet og for følgende afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse vil foreligge til mødet og blive gennem-

gået på mødet: 

Organistionsbestyrelsen tog budgetop-

følgning for 2. kvartal 2013 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelser til 

efterretning.  
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 01-19 Flintingevej-Åmarksvej 

 01-21 Kirkegårdsvej 

 01-24 Slotsgade 22 

 01-25 Fjordbakken 

 01-31 Vendsysselvej 47-49, Ældreboliger 

 01-34 Grønnegårdsvej 

 01-35 Hammerlodden/Teglværksgade 

 01-36 Bakkehuset 

 01-37 Åmarksvej 

 01-38 Bryghusgrunden 

 01-39 Vendsysselvej 25-27, Ældreboliger 

 01-40 Vendsysselvej 45 m.fl. 

 01-48 Bryghusgrunden, Serviceareal 

 01-50 Håndværkerafdeling 

 01-80 Fællesafdelingen 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager budgetopfølg-

ning for 2. kvartal 2013 til efterretning. 

 

  

118/13 Køkkener afdeling 35, Ham-

merlodden/Teglværksgade 

Beslutning 

Administrationen ønsker, at organisationsbesty-

relsen drøfter køkkener i afdeling 35. 

Der vil på mødet blive givet en nærmere rede-

gørelse. 

Organisationsbestyrelsen besluttede at 

administrationen arbejder videre på 

en kortlægning af tidligere køkkenre-

noveringer før og efter Boligorganisa-

tionens overtagelse af afdeling 35, 

som tidligere har været ejet af kom-

munen.  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen på baggrund af re-

degørelsen drøfter og beslutter videre tiltag i 

forbindelse med køkkener i afdeling 35.   
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119/13 Forvaltningsrevision Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet 

den 20. august 2013, at forvaltningsrevision 

fremover er et fast punkt på organisationsbesty-

relsens møder med henblik på løbende tilpas-

ninger til ny organisering, herunder at Nykøbing 

F. Boligselskab fra og med 1. januar 2013 er 

med egen administration.  

Administrationen har justeret forretningsorden 

for repræsentantskabsmødet som vedlægges 

dagsordenen. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

opdateret forretningsorden for repræ-

sentantskabsmødet med et par redak-

tionelle ændringer, som vil blive fore-

taget, inden endelig godkendelse på 

kommende repræsentantskabsmøde i 

2014.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender forret-

ningsorden for repræsentantskabsmødet inden 

endelig godkendelse på det kommende repræ-

sentantskabsmøde i 2014.  

 

  

120/13 Bygge- og renoveringssager   Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

Organisationsbestyrelsen tog redegø-

relse fra Robert Madsen om, at reno-

veringssagen for afdeling 6 Møllebak-

ken er i sin afsluttende fase inden 1 

års gennemgangen – til efterretning. 

  

121/13 Beboerklagenævns- og boligrets-

sager 

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bebo-

erklagenævns- og boligretssager. 

Organisationsbestyrelsen tog redegø-

relse fra Lis Bentin om verserende 

beboerklagenævns- og boligretssager 

til efterretning.  Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og boligretssager til efterret-

ning. 
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122/13 Udlejningssituationen  Beslutning 

Boligorganisationen har den 14. september 

2013 2 ledige boliger i afdeling 9, Gedservej, 

hvoraf den ene er reserveret. 

Boligorganisationen modtager løbende opsigel-

ser, som bliver sendt i tilbud, jf. vores venteli-

ster. 

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning. 

 

 

 

123/13 Eventuelt  Beslutning 

 

 

 

Robert Madsen spurgte til status på 

sag 083/12 om telefongodtgørelse. 

Administrationen undersøger sagen 

nærmere og vender tilbage til organi-

sationsbestyrelsen.  

 

124/13 Næste møde 

 

Næste møde er den 15. oktober 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 

Pkt. til behandling på kommende møder: 

 Forvaltningsrevision 

 Status på varmemålere 


