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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

17-12-2013 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, Lotte Pedersen 

Afbud   

Referent Lis Bentin/Lotte Pedersen 

Mødeleder Werner Ifversen Madsen 
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158/13 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 26. november 2013.   

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra den 26. november 2013. 

Derudover blev følgende besluttet i 

tilknytning til referatet: 

At lade Kvartalsbalancer for 1. kvartal 

udgå fra og med 2014, så 1. budget-

opfølgning fremadrettet sker fra og 

med 2. kvartal. 

At administrationen arrangerer et år-

ligt bestyrelsesseminar, og at semina-

ret for 2014 holdes ultimo juni.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 26. november 2013. 

  

159/13 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: 

At der havde været en mindre ilde-

brand i afdeling 4, Enighedsvej søndag 

den 15. december. Branden blev hur-

tigt opdaget takket være røgalarmen i 

lejligheden. 

At Guldborgsund Kommune har holdt 

møde med afdelingsbestyrelserne i 

afdeling 9 og 11 om nyttehaver i for-

bindelse med projekt Ydre Østerbro. 

Afdelingsbestyrelserne vil primo 2014 

holde et ekstraordinært fælles afde-

lingsmøde og anbefale nyttehavepro-

jektet til beboerne.  

At der fortsat ikke er nogen afklaring 

på likvidationen af LF Bo, hvilket er 

meget utilfredsstillende, da der fra 

rådgiverne løbende er givet diverge-

rende oplysninger om status på sa-

gen. 

 

160/13 Nyt fra administrationen    Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

Lis Bentin: 
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er på dagsordenen. At administrationen holder lukket mel-

lem jul og nytår, hvilket er meddelt på 

hjemmesiden og annonceret i lokal-

avisen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning. 

At det ved evt. genhusning er beboe-

rens egen forsikring, der skal dække. 

At der har været en stor interesse for 

at annoncere i boligorganisationens 

kommende profilbrochure. 

At der er indgået nye lokalaftaler for 

de 4 faggrupper, som er underskrevet 

efter nogle gode og konstruktive for-

handlinger, hvor formålet har været 

så vidt muligt at sikre ens vilkår som 

ansat i boligorganisationen. 

At der har været holdt fælles persona-

lemøde den 12. december med fokus 

på de udfordringer, der venter fra og 

med 2014. 

At der har været holdt julefrokost den 

13. december og igen i år med tæt på 

100 pct. fremmøde. 

At administrationen arbejder på at 

udbyde både kapitalforvaltning og 

bankforretningerne. 

At vi afventer indbydelse til styrings-

dialog med Guldborgsund Kommune, 

men at forsinkelsen sikkert skyldes, at 

ny organisering i kommunen skal falde 

på plads. 

At administrationen har holdt møde 

med Guldborgsund Kommune angå-

ende ejerforeningen Bakkehuset og 

ejerforeningen Aldershvile, hvor der i 

tilknytning til Aldershvile er enighed 

om, at der skal ske renovering af per-

gulaerne. 

At administrationen sender meddelel-

se ud til samtlige beboere om vinter-

beredskab og ny organisering ”vi løfter 

i flok” 
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161/13 Varmemålere med fjernaflæs-

ning  

Beslutning 

Administrationen har  opgjort tilskud til udskift-

ning af varmemålere med fjernaflæsning for 

følgende afdelinger: 

Afdeling 1                                   229.497,19 

Afdeling 3                                   161.181,00 

Afdeling 5                                   135.656,79 

Afdeling 7                                     66.285,56 

Afdeling 25                                 234.422,54 

Afdeling 35                                 118.488,44 

Samlet tilskud                             945.531,49 

 

Med denne opgørelse har alle afdelinger fået 

udskiftet varmemåler – dog med undtagelse af 

afdeling 21, der ikke har fået udskiftet varme-

målere. Afdelingen har installeret energimålere, 

der er 19 år gamle – og derfor står til udskift-

ning inden for 1 – 2 år. 

Administrationen anbefaler, at organisationsbe-

styrelsen yder tilskud til udskiftning af afdelin-

gens energimålere med fjernaflæsning i 2014 – 

anslået 100.000 kr., som finansieres via disposi-

tionsfonden.  

Organisationsbestyrelsen tog status på  

varmemålere med fjernaflæsning til 

efterretning og godkendte, at afdeling 

21 får installeret varmemålere i 2014 

med fjernaflæsning via tilskud fra di-

spositionsfonden på anslået 100.000 

kr.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på  

varmemålere med fjernaflæsning til efterretning 

og godkender, at afdeling 21 får installeret var-

memålere i 2014 med fjernaflæsning via tilskud 

fra dispositionsfonden på anslået 100.000 kr.  

 

 

162/13 Brandsikring via røgalarmer  Beslutning 

Administrationen har med udgangspunkt i de 

seneste opgangsbrande, der har været i bolig-

selskabet, foretaget en undersøgelse af, hvilke 

afdelinger, der p.t. har installeret røgalarmer og 

i givet fald, om det er i lejligheder, opgange 

og/eller kældre. 

Organisationsbestyrelsen tog oversig-

ten til efterretning og anbefalede, at 

afdelingsbestyrelserne drøfter brand-

sikring, herunder opsætning af røg-

alarmer. Gerne røgalarmer, der bliver 

tilsluttet el-nettet. 
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Oversigt vedlægges til orientering. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager oversigten til 

efterretning og anbefaler, at afdelingsbestyrel-

serne fremadrettet drøfter brandsikring gene-

relt, herunder opsætning af røgalarmer. 

 

  

163/13 Regulering af indskud Beslutning 

Administrationen har i samarbejde ved afde-

lingsbestyrelserne i henholdsvis afdeling 1 og 

afdeling 6 ændret indskuddenes størrelse fra og 

med 1. januar 2014. 

Afdeling 1’s indskud reguleres fra 9.000 kr.  til 

10.000 kr. for lejligheder op til 70 m² og 12.000 

kr. for lejligheder fra 70 m². 

Afdeling 6’s indskud reguleres fra 9.000 kr. til 

11.500 kr. for 2 værelses lejligheder og til 

14.000 kr. for 3-4 værelses lejligheder. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om regulering af indskud i hen-

holdsvis afdeling 1 og 6 til efterret-

ning. 

  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om regulering af indskud i henholdsvis afdeling 

1 og 6 til efterretning. 

 

 

164/13 Afdeling 17 - selskabslokale Beslutning 

Afdelingsmødet godkendte den 5. september 

2013 at overtage driften af selskabslokalet, som 

har været drevet i samarbejde med Boligselska-

bet Vendersbo Guldborgsund afdeling 928 By-

midten. 

Administrationen har holdt møde med afdelings-

bestyrelsen den 5. november 2013 for at aftale 

nærmere om den fremtidige administration af 

lokalet, herunder husorden – inden endelig ved-

tagelse på et ekstraordinært afdelingsmøde den 

9. januar 2014. 

Der er behov for en opjustering af både inventar 

og service, hvilket afdelingen ikke har afsat 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om selskabslokalet til efterretning 

og godkendte et tilskud til afdeling 17 

på op til 50.000 kr. til indkøb af inven-

tar og service. Tilskuddet finansieres 

via arbejdskapitalen.  
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midler til. Derfor anbefaler administrationen, at 

organisationsbestyrelsen bevilger et tilskud på 

op til 50.000 kr., der finansieres via arbejdska-

pitalen, til afdeling 17, så mødelokalet, som og-

så benyttes af administrationen, lever op til en 

acceptabel standard. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om selskabslokalet til efterretning og godkender 

et tilskud til afdeling 17 på op til 50.000 kr. til 

indkøb af inventar og service. Tilskuddet finan-

sieres via arbejdskapitalen. 

  

  

165/13 Vinterberedskab 2013/2014 Beslutning 

På organisationsbestyrelsens seminar i juni 

2013 og efterfølgende på organisationsbestyrel-

sens møde den 20. august 2013 drøftede orga-

nisationsbestyrelsen niveauet for snerydning og 

glatførebekæmpelse i Nykøbing F. Boligselskabs 

afdelinger. Organisationsbestyrelsen besluttede, 

at niveauet for snerydning og glatførebekæm-

pelse er som loven foreskriver. 

Administrationen har i samarbejde med ejen-

domsfunktionærerne udarbejdet en vinterbered-

skabsplan for vinteren 2013/2014 ud fra det 

serviceniveau, organisationsbestyrelsen har 

vedtaget.  

Vinterberedskabsplanen vil blive forelagt på 

mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen om vinterberedskab 2013/2014 

til efterretning. 

Vinterberedskabsplanerne inkl. kort 

udsendes til alle afdelingsbestyrelses-

formændene til orientering.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om vinterberedskab 2013/2014 til efterretning. 

 

 

166/13 Forvaltningsrevision - forret-

ningsorden for afdelingsmødet 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet udkast til for-

valtningsrevision dækkende en standard ”For-

retningsorden for afdelingsmødet”, som ved-

Organisationsbestyrelsen drøftede og 

godkendte udkast til standard forret-

ningsorden for afdelingsmødet med 
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lægges dagsordenen. enkelte ændringer. De enkelte afde-

lingsbestyrelser opfordres til af drøfte 

forretningsordenen inden endelig god-

kendelse på de kommende afdelings-

møder. 

  

167/13 Beboerklagenævnet for Guld-

borgsund Kommune 

Beslutning 

Valg af medlemmer til Beboerklagenævnet føl-

ger Byrådsperioden. Derfor skal der indstilles 

medlemmer fra boligorganisationerne.  

Boligorganisationerne i Guldborgsund Kommune 

indstillede for seneste valgperiode samlet både 

udlejer- og lejerrepræsentanter inkl. supplean-

ter. 

Indstilling dateret 27. november 2009 af med-

lemmer til Beboerklagenævnet for Guldborgsund 

Kommune for perioden 2010 – 2013 vedlægges 

til orientering. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og indstiller 

eventuelle medlemmer fra Nykøbing F. Boligsel-

skab, herunder godkender, at der sker en sam-

let indstilling fra boligorganisationerne i Guld-

borgsund kommune. 

Organisationsbestyrelsen drøftede og 

besluttede at indstille følgende med-

lemmer fra Nykøbing F. Boligselskab 

til beboerklagenævnet for Guldborg-

sund kommune: 

Som suppleant for udlejerrepræsen-

tanten: Werner I. Madsen 

Som suppleant for lejerrepræsentan-

ten: Jørn Stevns. 

Derudover godkendte organisations-

bestyrelsen, at der sker en samlet 

indstilling fra boligorganisationerne i 

Guldborgsund Kommune.  

 

  

168/13 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.  

Robert Madsen orienterede om afslut-

ningen på renoveringssagen på Mølle-

bakken, herunder 1 års gennemgan-

gen. 

Lis Bentin orienteret om, at admini-

strationen holder møde den 19. de-

cember 2013 angående byggeteknisk 

gennemgang af afdeling 35 Hammer-

lodden/Teglværksgade. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 
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igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning. 

  

169/13 Beboerklagenævns- og boligrets-

sager 

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bebo-

erklagenævns- og boligretssager. 

Lotte Pedersen orienterede om igang-

værende beboerklagenævns- og bolig-

retssager. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

beboerklagenævns- og boligretssager 

til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og boligretssager til efterret-

ning. 

  

170/13 Udlejningssituationen  Beslutning 

Boligorganisationen har den 13. december 2013 

ingen ledige boliger. 

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 

og glædede sig over, at der fortsat 

ikke er ledige boliger.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning. 

 

 

  

171/13 Eventuelt  Beslutning 

 

 

 

 Ingen bemærkninger. 
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172/13 Næste møde  

Næste møde er fastsat til den 29. januar 2014. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 

 

Pkt. til behandling på kommende møder: 

 Forvaltningsrevision 

 Udbud af kapitalforvaltning 


