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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

29-01-2014 Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing F. 15.30 

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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001/14 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 17. december 2013.   

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 17. december 

2013. 

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 17. december 2013. 

  

002/14 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering. 

Werner I. Madsen: 

Takkede for det forgangne år og så 

frem til at fortsætte samarbejdet med 

fuld kraft i 2014. 

Likvidering af LF Bo er i sin afslutten-

de fase – afventer endelig godkendel-

se i ministeriet. 

Der holdes ekstraordinær afdelingsbe-

styrelsesmøde i afdelingerne 9 og 11 i 

forbindelse med projekt Ydre Østre-

bro, hvor projekt nyttehaver er på 

dagsordenen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning. 

  

003/14 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen. 

Lis Bentin: 

Regnskab 2012 er nu godkendt af 

Guldborgsund Kommune den 6. januar 

2014. I sagsfremstillingen fremgik 

det, at underskuddet på 1,3 mio. kr. i 

al væsentlighed skyldes ansættelse af 

ny direktør. Dette er påtalt over for 

kommunen, da underskuddet ikke i al 

væsentlighed  skyldes ansættelse af 

ny direktør, men også øvrige faktorer. 

Guldborgsund Kommune meddeler, at 

de fremadrettet vil være opmærksomme 

på de formuleringer, der indgår i sags-

fremstillingerne, så der ikke offentliggøres 

”misvisende” signaler. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning. 
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Vi har fået meddelelse fra politiet om, at 

der er pågrebet en gerningsperson i sagen 

om opgangsbrand i afdeling 3. 

Henvendelse fra Guldborgsund Kommune 

om tilladelse til at sætte et infoskilt op i 

Slotsgade 22 og 38 – med en fortælling 

om bygningernes historie. Organisations-

bestyrelsen bifaldt ideen. 

Administrationen har suppleret eksisteren-

de maleraftale med opgaver ud over ved 

istandsættelse ved fraflytning lejemål – 

bl.a. ved opsætning af nye køkkener og 

ved opsætning af garderobeskabe. 

Brochure, der præsenterer vores familie-

boliger er under udarbejdelse. 

Stukturen i ny hjemmeside er ved at være 

på plads. 

Der er indkøbt nye møbler til administrati-

onen i Slotsgade. Nuværende møbler til-

bydes afdelingerne. Indkøb af møbler var 

budgetteret i 2013, derfor finansieres 

møblerne via arbejdskapitalen, hvor over-

skuddet for 2013 vil blive overført til. 

Organisationsbestyrelsen bakkede op om 

en sponsoraftale med Fuglsang Kunstmu-

seum, hvor boligselskabet også i den 

sammenhæng vil være synlig både over 

for nuværende og kommende lejere. Der-

udover bidrage til at fastholde de ting, der 

kan gøre det attraktivt at flytte til og bo i 

Guldborgsund Kommune. 

Der er travlt hele vejen rundt. Ejendoms-

funktionærerne er godt gang i at løfte i 

flok og vidensdele, administrationen har 

gang i regnskaber, varmeregnskaber og 

efterfølgende budgetlægning. Inspektører-

ne har stor søgning fra afdelingsbestyrel-

serne for at få igangsat 2014-opgaver, 

derfor er der udarbejdet en plan, hvor 

opgaverne bliver prioriteret, da 1. kvartal  

primært handler om regnskaber for så vidt 

angår konto 115/116 og planlægning af 
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D&V-møder i 2014 for 2015. 

  

004/14 Kredsvalg 2014 Beslutning 

BL har udsendt informationsbrev om kredsvalg 

2014 og opfordrer alle boligorganisationerne til 

at overveje opstilling af kandidater til repræsen-

tantskabet i 11. kreds, som også samtidig ind-

går i BLs Repræsentantskab. 

BL holder valgmøde onsdag den 19. marts 2014 

kl. 19.00, jf. vedlagte indkaldelse til valgmøde. 

Der var ingen fra organisationsbesty-

relsen, der ønskede at opstille til re-

præsentantskabet, men der vil være 

deltagelse fra formand, næstformand, 

1 bestyrelsesmedlem og direktør til 

valgmødet den 19. marts 2014. 

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter  opfordrin-

gen fra BL om at opstille kandidater til kredsvalg 

2014, herunder eventuel deltagelse i valgmødet 

den 19. marts 2014. 

   

005/14 Omsætning af boliger i 2013 Beslutning 

Administrationen har opgjort omsætningen af 

boliger i 2013, hvilket viser en omsætning på i 

alt 352 boliger, der fordeler sig med 213 fami-

lieboliger, 104 ældreboliger og 35 bi-lejemål. 

For 2012 var omsætningen i alt 351 boliger, der 

fordeler sig med 243 familieboliger, 74 ældrebo-

liger og 31 bi-lejemål. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen om lejlighedsomsætningen for 

2013 til efterretning – og glædede sig 

over nedgangen af genudlejning af 

familieboliger.   

 

 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om lejlighedsomsætningen for 2013 til efterret-

ning. 

  

006/14 Oversigt over lejemål 2014 Beslutning 

Administrationen har opdateret oversigt over 

lejemål 2014 for samtlige afdelinger. Oversigten 

vedlægges til orientering. 

Lis Bentin gjorde opmærksom på, at 

oversigten var målrettet udlejningen 

af familieboliger og derfor er eksklusiv 

ældreboliger, kollektivboliger og er-

hvervslejemål. 

Organisationsbestyrelsen tog oversigt 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager oversigt over 
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lejemål 2014 for samtlige afdelinger til efterret-

ning. 

over lejemål 2014 for samtlige afde-

linger til efterretning. 

  

007/14 Oversigt over organisationsbe-

styrelse og afdelingsbestyrelser 

Beslutning 

Administrationen har opdateret oversigt over 

mail- og adresseliste for alle afdelingsbestyrel-

ser og for organisationsbestyrelsen. Oversigten 

vedlægges til orientering. 

Organisationsbestyrelsen tog oversigt 

over mail- og adresseliste for organi-

sationsbestyrelse og afdelingsbesty-

relser til efterretning. 

 

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager oversigt over 

mail- og adresseliste for organisationsbestyrelse 

og afdelingsbestyrelser til efterretning. 

  

008/14 Drift og vedligeholdelse i 2015 

og frem 

Beslutning 

Planen for møder i 2014 om drift og vedligehol-

delse i 2015 og frem er udarbejdet, og indby-

delser til de enkelte afdelingsbestyrelser er 

sendt ud. 

Møderne holdes i perioden fra den 4. marts til 

den 13. maj 2014. Ud over drift og vedligehol-

delse for 2015 og frem vil status på drift og ved-

ligeholdelse i 2013/2014 også være et punkt på 

dagsordenen. 

2 ud af 18 planlagte møder er møder, hvor or-

ganisationsbestyrelsen er afdelingsbestyrelse. 

Disse møder er planlagt til afholdelse den 8. maj 

fra kl. 09.00 til kl. 14.00 og den 13. maj 2014 

fra kl. 09.00 til 13.00. 

Administrationen indstiller, at 2 – 3 fra organi-

sationsbestyrelsen deltager så vidt det er muligt 

i de møder, hvor organisationsbestyrelsen er 

afdelingsbestyrelse. 

En samlet plan for organisationsbestyrelsens 

møder i 2014 vedrørende drift og vedligeholdel-

se i 2015 og frem vedlægges til orientering 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om møder i 2014 vedrørende drift 

og vedligeholdelse i 2015 og frem til 

efterretning og besluttede, at for-

mand, næstformand og et bestyrel-

sesmedlem deltog i de møder, hvor 

organisationsbestyrelsen er afdelings-

bestyrelse. Det vil sige, at ud over 

formand og næstformand deltager 

Poul Jeppesen i møderne den 8. maj 

og Robert Madsen i møderne den 13. 

maj 2014. 

Med hensyn til ejendomsfunktionæ-

rernes deltagelse afklares dette via 

Virksomhedsnævnet.   
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om møder i 2014 vedrørende drift og vedlige-

holdelse i 2015 og frem til efterretning og be-

slutter, hvem der deltager i de møder, hvor or-

ganisationsbestyrelsen er afdelingsbestyrelse. 

  

009/14 Tilbud/udbud af kapitalforvalt-

ning/bankforretninger 

Beslutning 

Administrationen er i samarbejde med Deloitte i 

gang med at udarbejde materiale for tilbud af 

kapitalforvaltningen og udbud af bankforretnin-

ger. 

Administrationen vil på mødet give en nærmere 

orientering om tilbuds- og udbudsmaterialet, 

herunder udbudskriterierne. Derudover om den 

foreløbige tidsplan, hvor der er en forventning 

om, at administrationen har en indstilling klar til 

mødet i organisationsbestyrelsen den 26. marts 

2014. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen til efterretning og godkendte 

tilbuds- og udbudskriterierne samt 

tidsplan for tilbuds- og udbudsmate-

rialet. Derudover godkendte organisa-

tionsbestyrelsen, at honorar til Deloit-

te finansieres via arbejdskapitalen. 

 

 

 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning og godkender tilbuds- og ud-

budskriterierne samt tidsplan for tilbuds- og 

udbudsmaterialet. Derudover godkender, at ho-

norar til Deloitte finansieres via arbejdskapita-

len. 

  

010/14 Nedrivning af skorstene på Tiet-

gensvej 

Beslutning 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 7 Tietgensvej 

ønsker at nedrive skorstenene på Tietgensvej 

22, 24, 26 og 28, da disse ikke længere anven-

des. Afdelingsbestyrelsesformand Erik Winkler 

Christensen begrunder ønsket i, at over 80 pct. 

af alle skorstenene er fjernet i området og der-

udover også af økonomiske årsager. Prisen er 

den samme, om skorstenene vedligeholdes eller 

fjernes, men ved at fjerne skorstenene undgår 

Organisationsbestyrelsen besluttede at 

følge Guldborgsund Kommunes anbe-

faling om at bevare skorstenene, så 

bygningerne bibeholder deres arkitek-

toniske udtryk og en eventuel kom-

mende lokalplans formål. 
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afdelingen fremtidige vedligeholdelsesomkost-

ninger. 

I den forbindelse er Guldborgsund Kommune 

blevet forespurgt, om skorstenene må nedrives.  

Guldborgsund Kommune meddeler følgende: 

I har forespurgt kommunen, om skorstenene på 

ejendommene Tietgensvej 22, 24, 26 og 28 må 
nedrives.  

De nævnte ejendomme er registeret som beva-

ringsværdige i kategori 3, hvilket er den 3. hø-

jeste bevaringsværdi. Ejendommene er belig-

gende i området Nørrebro, hvor kommunen gør 

sig tanker om at udarbejde en bevarende lokal-

plan, som bl.a. skal sikre, at renovering og ved-

ligeholdelse af den bevaringsværdige ejendom-

me, sker i respekt for ejendommenes arkitekto-

niske udtryk. Der foreligger for indeværende 

ingen bestemmelser, som hindre fjernelse af 

skorstenene. Vi anbefaler dog, at skorstene be-

vares således, at bygningerne bibeholder deres 

arkitektoniske udtryk og en evt. kommende lo-

kalplans formål. Omkring renovering af beva-

ringsværdige ejendomme har kommunen udar-

bejdet vejledningen Ombygning og renovering 

af bevaringsværdige bygninger. I er også vel-

komne til, at kontakte Nykøbing Falster Facade-

råd. 

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen på det foreliggende 

grundlag drøfter og godkender en eventuel ned-

rivning af skorstenene på ejendommene Tiet-

gensvej 22, 24, 26 og 28. 

  

011/14 Forvaltningsrevision – Gaver, 

repræsentation og studierejser 

Beslutning 

Administrationen ønsker en generel drøftelse, 

herunder holdninger til gaver, repræsentation 

og studierejser med henblik på at udarbejde 

udkast til fremtidig forvaltningsrevision på om-

Organisationsbestyrelsen drøftede på 

baggrund af redegørelsen fra admini-

strationen holdninger til gaver, repræ-

sentation og studierejser. Dette vil 

http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Teknik_og_miljoe/Planlaegning_og_Byfornyelse/Facaderaad/Nyk%c3%b8bing_Falster.aspx
http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Teknik_og_miljoe/Planlaegning_og_Byfornyelse/Facaderaad/Nyk%c3%b8bing_Falster.aspx
http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Teknik_og_miljoe/Planlaegning_og_Byfornyelse/Facaderaad/Nyk%c3%b8bing_Falster.aspx
http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/Teknik_og_miljoe/Planlaegning_og_Byfornyelse/Facaderaad/Nyk%c3%b8bing_Falster.aspx
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rådet. 

Administrationen vil redegøre nærmere på mø-

det. 

indgå i udkast til fremtidig forvalt-

ningsrevision, som vil blive forelagt 

organisationsbestyrelsen på kommen-

de møde. 

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen på baggrund af re-

degørelse fra administrationen drøfter holdnin-

ger til gaver, repræsentation og studierejser 

inden fremtidig forvaltningsrevision på området. 

  

012/14 Bygge og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning og glædede sig 

over, at 98% af 1 års gennemgangen 

for så vidt angår Møllebakken er ud-

ført.  

Med hensyn til afdeling 35 Hammer-

lodden/Teglværksgade afventer vi 

rapport fra den byggetekniske gen-

nemgang, som p.t. er under udarbej-

delse. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

013/14 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. 

  

014/14 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 24. januar 2014 

ingen ledige boliger. 

Boligorganisationen modtager løbende opsigel-

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

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning 

og glædede sig over, at der fortsat 

ikke er ledige boliger, herunder udgif-
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ster. 

Administrationen følger udviklingen tæt. 

ter til tomgangsleje. 

 

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning. 

  

015/14 Eventuelt  Beslutning 

 

 

 

 

 

 

Poul Jeppesen afleverede materiale 

om tilbud på internet og telefoni til 

Fjordvej m.fl. fra firmaet bolig:net. 

Lis Bentin drøfter materialet med in-

spektørerne. 

Peter Fynbo melder forfald til organi-

sationsbestyrelsesmødet 26. februar 

2014. 

Planlagt møde i organisationsbestyrel-

sen onsdag den 28. maj 2014 ændres 

til tirsdag den 27. maj 2014. 

 

016/14 Næste møde  

Næste møde er fastsat til den 26. februar 2014. 

 

  

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 

 

 

 

Punkter til behandling på kommende møder: 

 Forvaltningsrevision 

 Kapitalafkast 2013 


