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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jep-
pesen, Lis Bentin 

Afbud Werner I. Madsen, Peter Fynbo Hansen 

Referent  Lis Bentin 
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017/14 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 29. januar 2014.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 29. januar 

2014.  

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 29. januar 2014.  

  

018/14 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Formanden havde meldt afbud, derfor 

var det næstformand Jørn Stevns, der 

refererede nyt fra formanden.  

I forbindelse med referatet fra seneste 

virksomhedsnævnsmøde er det en 

fornøjelse og glæde at læse, at der er 

styr på tingene og at alle er med og 

har en positiv indstilling til at vi løfter i 

flok. 

Jørn Stevns og Werner I. Madsen del-

tager i kommende fælles personale-

møde den 13. marts 2014. 

Status på likvidering af LF Bo er, at 

parterne mangler den endelige god-

kendelse fra Ministeriet. 

Administrationen har reserveret billet-

ter til Nykøbing F. Revyen den 22. og 

29. august 2014. Der var enighed om, 

at der inviteres til revy den 22. august 

2014.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

019/14 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Kopi af brochure, der præsenterer de 

boliger, der udlejes via administratio-

nen, blev uddelt på mødet. Brochuren 

er på vej i trykken. 

Film, der præsenterer vores boliger er 

også på vej. Optagelser er aftalt til 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 



 

 

 

Side 3/8 

til efterretning.  den 27. februar 2014. 

Administrationen arbejder fortsat på 

at få Hjemmesiden på plads, men det 

er et langt sejt træk. 

Lejlighedsmapperne bliver løbende 

justeret efter det nye koncept, når 

afdelingerne har nye indflytninger – 

og opfordringen er fortsat, at afde-

lingsbestyrelserne kontakter admini-

strationen, hvis de har specielle øn-

sker til indhold. Der bliver opkrævet 

100 kr. for lejlighedsmapperne.  

Administrationen har holdt møde med 

kommunen angående servicering af 

kaldeanlæg. Afventer kommunens 

tilbagemelding efter mødet. 

Fraflytnings- og dødsbosager er gen-

nemgået med henblik på afskrivninger 

i de pågældende afdelinger i forbindel-

se med regnskab 2013. 

Forberedende arbejde i forbindelse 

med fastprisaftaler for så vidt angår 

elektriker, murer, tømrer og VVS er i 

gang. Vi forventer at have nye aftaler 

i hus fra og med 1. april 2014. 

Ejendomsfunktionærerne deltager som 

udgangspunkt ikke i afdelingsbestyrel-

sesmøder. 

Virksomhedsnævnet har besluttet, at 

der deltager 1 – max. 2 ejendoms-

funktionærer i de kommende D&V-

møder. 

Der er mulighed for internettilslutning 

via afdelingernes YouSee aftaler. 

Økonomifunktionen er i fuld gang med 

at færdiggøre regnskaberne for 2013. 

Umiddelbart ser det fornuftigt ud med 

hensyn til over-/underskud. 
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020/14 Forvaltningsrevision – Gaver, 

repræsentation og studierejser 

Beslutning 

Administrationen har på baggrund af drøftelser 

på organisationsbestyrelsesmødet den 29. janu-

ar 2014 udarbejdet udkast til forvaltningsrevisi-

on for gaver, repræsentation og studierejser, 

som vedlægges dagsordenen. 

Organistionsbestyrelsen godkendte 

udkast til forvaltningsrevision for ga-

ver, repræsentation og studierejser. 

 

Indstilling 

At organistionsbestyrelsen drøfter og godkender 

forvaltningsrevision for gaver, repræsentation 

og studierejser. 

021/14 Kapitalafkast 2013 Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

Alm. Brand  40.132.429      398.041,37   0,99% 

Nordea        16.014.848      203.304,77   1,27% 

Sirius          22.867.423        31.500,51   0,24% 

I alt            79.014.700      632.846,65   0,80%     

Der er budgetteret med et afkast på 1,5% til 

afdelingerne i 2013. Der afregnes 0,76% til af-

delingerne, efter der er taget højde for øvrige 

renteudgifter og renteindtægter. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om kapitalafkast for 2013 til ef-

terretning. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om kapitalafkast for 2013 til efterretning. 

  

022/14 Byggeudvalg -  køkkener i afde-

ling 9 

Beslutning 

Afdelingsmødet vedtog på møde den 3. septem-

ber 2013, at beboere, der ønsker nyt køkken og 

er færdige med at betale på det gamle køkken, 

kan få mulighed for, at der opsættes nyt køkken 

med ny gulvbelægning. 

Med udgangspunkt i politik for byggeudvalg – 

godkendt af organisationsbestyrelsen 26. febru-

ar 2008 – skal der nedsættes et byggeudvalg 

bestående af 2 – 3 repræsentanter fra afde-

Organisationsbestyrelsen valgte Knud 

Weiss som organisationsbestyrelsens 

repræsentant i byggeudvalget.  
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lingsbestyrelsen og 1 – 2 repræsentanter fra 

organisationsbestyrelsen. Derudover deltager 

direktør og en inspektør fra boligorganisationen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen vælger 1 – 2 repræ-

sentanter fra organisationsbestyrelsen til at væ-

re en del af det kommende byggeudvalg i afde-

ling 9. 

 

 

 

023/14 Byggeudvalg – køkkener og bad 

mv. i afdeling 11 

Beslutning 

Afdelingsmødet anbefalede administrationen på 

møde den 18. september 2013, at der snarest 

blev indkaldt til beboermøde med henblik på 

renovering af køkkener og bad. 

Med udgangspunkt i politik for byggeudvalg – 

godkendt af organisationsbestyrelsen 26. febru-

ar 2008 – skal der nedsættes et byggeudvalg 

bestående af 2 – 3 repræsentanter fra afde-

lingsbestyrelsen og 1 – 2 repræsentanter fra 

organisationsbestyrelsen. Derudover deltager 

direktør og en inspektør fra boligorganisationen. 

Organisationsbestyrelsen valgte Wer-

ner I. Madsen og Robert Madsen som 

organisationsbestyrelsens repræsen-

tanter i byggeudvalget.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen vælger 1 – 2 repræ-

sentanter fra organisationsbestyrelsen til at væ-

re en del af det kommende byggeudvalg i afde-

ling 11. 

  

024/14 Protokollat for løbende revision 

2013 

Beslutning 

Revisionsfirmaet Aage Maagensen har sendt 

revisionsprotokollat for løbende revision 2013, 

som vedlægges til orientering og efterfølgende 

underskrift. 

Administrationen vil gennemgå protokollatet på 

mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog gen-

nemgang af protokollatet for løbende 

revision 2013 til efterretning og un-

derskrev protokollatet.  
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager gennemgang 

af protokollat for løbende revision 2013 til efter-

retning og efterfølgende underskriver protokol-

latet.  

  

025/14 Forretningsorden for afdelings-

mødet 

Beslutning 

Bestyrelsesmedlem Robert Madsen har ønsket 

en drøftelse af forretningsorden for afdelings-

mødet, som blev behandlet på møde i organisa-

tionsbestyrelsen den 17. december 2013 – 

punkt 166 – for så vidt angår dagsorden for af-

delingsmødet, som udsendes af administratio-

nen. 

I  boligorganisationens vedtægter, som er udar-

bejdet efter ministeriets normalvedtægter for en 

almen boligorganisation, der har et repræsen-

tantskab som øverste myndighed, fremgår det – 

jf. § 14, at dagsordenen for afdelingsmødet skal 

omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Fremlæggelse af beretning for perioden 

siden sidste møde samt godkendelse af 

afdelingens driftsbudget for det kom-

mende år. 

3. Behandling af eventuelt indkomne for-

slag. 

4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrel-

sen og suppleanter. 

5. Eventuelt. 

Robert Madsen foreslår, at punkt 2 deles i to 

punkter, så fremlæggelse af beretning for perio-

den siden sidste møde er punkt 2 og punkt 3 

bliver godkendelse af afdelingens driftsbudget 

for det kommende år. 

Organisationsbestyrelsesformand Werner Mad-

sen har tidligere udtrykt ønske om, at valg af 

stemmetæller også er et særskilt punkt på 

dagsordenen efter punkt 1 valg af dirigent. 

Administrationen bemærker, at der ikke er no-

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at nuværende punkt 2 på dagsorde-

nen for afdelingsmødet fremadrettet 

bliver opdelt i to, så fremlæggelse af 

beretning for perioden siden sidste 

møde bliver et selvstændigt punkt 

ligesom godkendelse af afdelingens 

driftsbudget for det kommende år og-

så bliver det. Derudover at valg af 

stemmetællere bliver et selvstændigt 

punkt efter valg af dirigent.   
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get til hinder for, at administrationen fremadret-

ter gør dagsordenen til afdelingsmødet mere 

struktureret med de foreslåede ændringer, da 

indholdet af dagsordenen, jf. vedtægternes § 14 

ikke ændres indholdsmæssigt. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der, at nuværende punkt 2 på dagsordenen for 

afdelingsmødet bliver opdelt i to, så fremlæg-

gelse af beretning for perioden siden sidste mø-

de bliver et selvstændigt punkt ligesom godken-

delse af afdelingens driftsbudget for det kom-

mende år også bliver det. Derudover at valg af 

stemmetællere bliver et selvstændigt punkt ef-

ter valg af dirigent.  

  

026/14 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Lis Bentin meddelte, at der fortsat 

ikke var nyt med hensyn til den byg-

getekniske gennemgang af afdeling 

35. 

Robert Madsen redegjorde for de sid-

ste udeståender i forbindelse med 1 

års gennemgangen af byggesagen på 

Møllebakke, hvor skabsproblematikken 

i badeværelserne fortsat ikke er løst. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

027/14 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bebo-

erklagenævns- og advokatsager.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

beboerklagenævns- og advokatsager 

til efterretning.  

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-
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ning. 

  

028/14 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 20. februar 2014 

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.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

029/14 Eventuelt  Beslutning 

  

 

 

 

 

Ingen bemærkninger til eventuelt.  

 

  

030/14 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 26. marts 2014. 

 

  

 

  

 

 

  

Jørn Stevns  Lis Bentin 

 

 

Punkter til behandling på kommende møder: 

 Kapitalforvaltning 

 Regnskab 2014 


