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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

15-10-2013 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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125/13 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 17. september 2013.   

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 17. september 

2013 med følgende kommentarer: 

At punkt 113/13 Orienteringsmødet 

for nye afdelingsbestyrelsesmedlem-

mer ændres fra 6. november til 13. 

november 2013 pga. anden mødeakti-

vitet. 

At punkt 118/13 Køkkener afdeling 35 

for så vidt angår kortlægningen af 

tidligere køkkenrenoveringer - afven-

ter dette den kommende bygningstek-

niske gennemgang. 

At punkt 119/13 Forvaltningsrevision 

– Forretningsorden for repræsentant-

skabsmødet – er afklaret med hensyn 

til forståelsen af § 2, stk. 8  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 17. september 2013. 

  

126/13 Nyt fra formanden  Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. 

 

Indstilling  

At organistionsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. 

Werner I. Madsen: 

Orienterede om svar på brev fra be-

boer i afdeling 3. 

At der p.t. ikke er nyt i relation til en-

delig afslutning af likvidering af LFBO. 

At  boligorganisationen havde modta-

get en henvendelse om at støtte teat-

ret ved at blive medlem af Vennefor-

eningen, hvilket der var opbakning til 

fra organisationsbestyrelsens side. 

  

127/13 Nyt fra administrationen    Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen. 

Lis Bentin: 

Orienterede om, at administrationen 

havde sagt farvel til Eva Dahl, som 

har valgt at gå på efterløn med ud-

gangen af oktober 2013. Stillingen 

bliver ikke genbesat, men Lene Frede-

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 
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til efterretning. riksen vil være en del af teamet frem-

adrettet, hvor Lenes timeantal ændres 

fra 30 til 37 timer pr. uge fra og med 

1. november 2013. 

At der havde været holdt fællesmøde 

med ejendomsfunktionærerne på hhv. 

Nørrebro og Østerbro den 9. og 10. 

oktober i relation til ny organisering 

fra og med 1. januar 2014, hvor der 

skal løftes i flok. 

At planen for vinterberedskab 

2013/2014 er ved at blive landet. 

At inspektørerne har gang i at få prio-

riteret de resterende opgaver for 

2013, inden opgaverne for 2014 skal i 

fokus. Opfordringen er, at alle så vidt 

muligt giver inspektørerne arbejdsro i 

forhold til opgaver, som ikke er pres-

serende, så de når i bund med plan-

lagte 2013-opgaver. 

At der har været opfølgningsmøde 

med malere/gulvslibere den 20. sep-

tember 2013. Et godt møde, hvor der 

efter ca. 4 måneders samarbejde blot 

var tale om småjusteringer. 

At der er indgået ny og mere favora-

bel leasingaftale på printere og kopi-

maskiner. 

At der har været afholdt bestyrelses-

møde i grundejerforeningen Grønne-

gården den 3. oktober 2013, hvor fo-

kus primært var på vinterberedskab 

2013/2014. 

At administrationen har brug for spar-

ring i forbindelse med revision af lej-

lighedsmapper – derfor vil det være et 

punkt på det kommende møde i orga-

nisationsbestyrelsen. 

At en kulegravning af vores nuværen-

de Falck-aftale er ved at være gen-

nemført – derfor vil det være et punkt 

på det kommende møde i organisati-
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onsbestyrelsen. 

At der har været lidt forvirring om 

skrift af pærer, batterier etc. – om det 

er afdelingens eller beboerne, der skal 

betale for f.eks. lysstofrør og andre 

lyskilder, som i dag er forskelligt fra 

afdeling til afdeling – derfor vil det 

være et punkt på det kommende mø-

de i organisationsbestyrelsen. 

At der er sendt indbydelse til informa-

tionsmøde for nye afdelingsbestyrelser 

til mødet den 13. november 2013. Der 

er 25 nyvalgte inkl. suppleanter. Der-

udover er øvrige bestyrelsesmedlem-

mer også velkomne til at deltage. 

At invitationer til fælles afdelingsmøde 

den 28. november 2013 udsendes 

med udgangen af oktober 2013. 

At der i forbindelse med budget 2014 

for Håndværkerafdelingen har været 

drøftelser af behovet for lift, minigra-

ver, graffitirenser etc. 

  

128/13 Weekendkonference 11. kreds  Beslutning 

Nykøbing F. Boligselskab har modtaget invitati-

on fra BL til den årlige konference i kreds 11.  

Konferencen afholdes den 8. og 9. november 

2013 på Smålandshavets Kursus- og Konferen-

cecenter i Karrebæksminde. Programmet for 

konferencen er vedlagt.  

Sidste tilmelding til konferencen er den 21. ok-

tober 2013. Deltagergebyr er 3.100 kr. pr. del-

tager. 

Organisationsbestyrelsen besluttede 

ikke at deltage i den årlige weekend-

konference i kreds 11.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

en eventuel deltagelse i weekendkonferencen.   

 

   

129/13 Bestyrelsesvederlag 2014  Beslutning 
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Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift 

er, jf. BL informerer nr. 4413 reguleret til 74,92 

kr. for de første 100 lejemål og 44,94 kr. for alle 

efterfølgende lejemål, hvilket svarer til et besty-

relsesvederlag på 91.161,29 kr. til fordeling. 

Organisationsbestyrelsen har tidligere vedtaget 

at fordele vederlaget med 5/6 til organisations-

bestyrelsens formand og 1/6 til organisationsbe-

styrelsens næstformand.  

Organisationsbestyrelsens medlemmer kan af 

bestyrelsesvederlaget få tildelt en skattefri tele-

fongodtgørelse på 2.300 kr., medmindre, at de 

organisationsbestyrelsesmedlemmer, der samti-

dig er afdelingsbestyrelsesmedlemmer, får ud-

betalt skattefri telefongodtgørelse via afdelings-

bestyrelsens rådighedsbeløb.  

Hvis et organisationsbestyrelsesmedlem modta-

ger bestyrelsesvederlag skal en eventuel tele-

fongodtgørelse beskattes. 

Organisationsbestyrelsen besluttede, 

at der fra og med 2014 skulle udbeta-

les bestyrelsesvederlag til alle med-

lemmer af organisationsbestyrelsen, 

jf. forslag fra Robert Madsen, som 

blev vedtaget. 

   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

fordeling af bestyrelsesvederlag for 2014, her-

under om der via bestyrelsesvederlaget fra og 

med 2014 skal udbetales skattefri telefongodt-

gørelse til medlemmer af organisationsbestyrel-

sen. 

 

  

130/13 Udvælgelse af bygning til Radon 

undersøgelse 

Beslutning 

Administrationen har den 17. september 2013 

modtaget brev fra Landsbyggefonden, der med-

deler, at Landsbyggefonden har indgået et sam-

arbejde med Grundejernes Investeringsfond om 

måling af radon, og anmoder boligorganisatio-

nen om hjælp til at finde ejendomme, der kan 

indgå i undersøgelsen, der foretages af Statens 

Byggeforskningsinstitut og ingeniørfirmaet 

NIRAS.  

De to firmaer skal kortlægge spredningsveje for 

radon i indeluften for etageejendomme, række-

huse og tæt lavt byggeri. Undersøgelsen skal 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om udvælgelse af afdeling 35, 

Hammerlodden/Teglværksgade til Ra-

don undersøgelse til efterretning.  
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efterfølgende sammenlignes med en tilsvarende 

undersøgelse foretaget i 2001.  

Administrationen har udvalgt afdeling 35, Ham-

merlodden/Teglværksgade til at deltage i under-

søgelsen.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om udvælgelse af afdeling 35, Hammerlod-

den/Teglværksgade til Radon undersøgelse til 

efterretning. 

 

  

131/13 Opfølgning og evaluering af afde-

lingsmøderne 

Beslutning 

Afdelingsmøderne for 2013 er med udgangen af 

september 2013 afviklet som foreskrevet – se-

nest 3 måneder før næste regnskabsårs begyn-

delse. 

Opfølgning fra afdelingsmøderne 

Administrationen har udarbejdet en oversigt 

over de tiltag, der er vedtaget på afdelingsmø-

derne. Oversigten vedlægges til orientering. 

Evaluering af afdelingsmøderne 

For at sikre, at afdelingsmøderne lever op til 

forventningerne både i relation til beboerne, 

afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrel-

sen, ønsker administrationen en evaluering af 

de netop afholdte afdelingsmøder lige fra plan-

lægning, materialets kvalitet til mødernes afvik-

ling, herunder efterfølgende opfølgning. 

Organisationsbestyrelsen tog oversigt 

over tiltag vedtaget på afdelingsmø-

derne til efterretning  og bemærkede i 

forbindelse med evaluering af afde-

lingsmøderne, at møderne havde fået 

et løft bl.a. i relation til indbydelser og 

efterfølgende referater. Derudover 

havde indledningen om beboerdemo-

krati været godt og havde bidraget til, 

at der var blevet valgt bestyrel-

se/kontaktpersoner i 4 afdelinger. 

Organisationsbestyrelsen besluttede, 

at der også næste år skulle været et 

10 min. indlæg fra direktøren om 

f.eks. ”rigets tilstand”.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager oversigt over 

tiltag vedtaget på afdelingsmøderne til efterret-

ning, samt drøfter og bidrager med input til eva-

luering af de netop afholdte afdelingsmøder. 

  

  

132/13 Forvaltningsrevision Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet Organisationsbestyrelsen godkendte 



 

 

 

Side 7/8 

den 20. august 2013, at forvaltningsrevision 

fremover skal være et fast punkt på organisati-

onsbestyrelsens møder med henblik på løbende 

tilpasninger til ny organisering, herunder at Ny-

købing F. Boligselskab fra og med 1. januar 

2013 er med egen administration.  

Administrationen har justeret ”Forretningsorden 

for afdelingsbestyrelsen” som vedlægges. 

”Forretningsorden for afdelingsbesty-

relsen”, som efterfølgende sendes til 

endelig godkendelse/tilpasning i de 

enkelte afdelingsbestyrelser. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender ”Forret-

ningsorden for afdelingsbestyrelsen” inden en-

delig godkendelse og eventuel efterfølgende 

tilpasning i de enkelte afdelingsbestyrelser. 

 

  

133/13 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 status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager for afdeling 6 Møllebakken og 

for afdeling 35 Hammerlod-

den/Teglværksgade til efterretning.  

  

134/13 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. 

 

  

135/13 Udlejningssituationen  Beslutning 

Boligorganisationen har den 10. oktober 2013 5 

ledige boliger i afdeling 9, Gedservej, hvoraf 2 

boliger er reserverede. 

Boligorganisationen modtager løbende opsigel-

Organisationsbestyrelsen tog status på 

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

ster. 

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning. 

 

  

136/13 Eventuelt  Beslutning 

 

 

 

Ingen bemærkninger.  

137/13 Næste møde  

Næste møde er fastsat til den 12. november 

2013. 

 

  

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 

Pkt. til behandling på kommende møder: 

 Status på varmemålere 

 Datoer for møder i 2014 

 Forvaltningsrevision 

 Falck-aftale 

 Lejlighedsmapper 

 Udskiftning af lyskilder m.m. 

 


