
 

Referat af repræsentantskabsmøde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.30 
 
Restaurant Kikko i Lindholmcentret, Vendsysselvej, 4800 Nykøbing F. 
 
 
Formand for organisationsbestyrelsen Werner I. Madsen bød velkommen.  
 

1. Valg af dirigent 
 
Werner I. Madsen foreslog Lotte Pedersen fra administrationen, der blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt og korrekt 
indkaldt. 
 
Optælling af antal delegerede 
Der er p.t. 54 delegerede til repræsentantskabet. Til mødet var mødt 42 
stemmeberettigede delegerede.  
 
Valg af 3 stemmetællere 
Kate Petersen, Lis Bentin og Lotte Pedersen fra boligorganisationens 
administration blev valgt. 
 

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om 
forretningsførelse for det senest forløbne år v/formand Werner I. Madsen 
 
Werner I. Madsen fremlagde organisationsbestyrelsens beretning for 2013. 
 
Beretningen, som vedlægges referatet, blev godkendt enstemmigt – uden 
spørgsmål og kommentarer. 
 

3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2013 med tilhørende 
revisionsbesretning og forelæggelse af budget 2015, herunder prisblad for 
2015 v/direktør Lis Bentin 
 
Årsregnskab 2013 
Lis Bentin gennemgik årsregnskab 2013.  
 
Årets resultat viste et overskud på 1.553.276 kr. mod et budgetteret overskud på 
115.000 kr. Årsagen til det store overskud er bl.a. besparelser på personale-, 
kontorholds- og lokaleomkostninger.  
 
Der var følgende spørgsmål til regnskabet: 

 Stor difference i renteudgifter i forhold til budgetteret – det skyldes, at der 
budgetteres med nettorenteudgifter og -indtægter, men da 
boligorganisationens midler er sat i obligationer, skal renter i forbindelse 
med køb bogføres som udgift og renter i forbindelse med salg bogføres som 
indtægt. Renteudgifter og –indtægter skal derfor ses samlet. 

 Difference i forskydninger i feriepenge på personaleudgifter – skyldes 
feriepenge fra 2012 er afholdt af LF Bo og står under ekstraordinære 
indtægter. 

 
Regnskabet blev efter gennemgangen godkendt enstemmigt. 
 



 

 
Budget 2015 for boligorganisationen med tilhørende prisblad 
Lis Bentin fremlagde udkast til budget for 2015 med tilhørende prisblad.  
 
Med budgetforslag og prisblad har fokus været at holde omkostningerne nede. 
Budgetforslaget viser et budgetteret overskud på 116.756 kr. med udgangen af 
2015 – og et fald i administrationsbidraget på 437 kr. pr. lejemålsenhed. 
 
Der var ingen spørgsmål til budget 2015 med tilhørende prisblad, og budgettet 
blev godkendt enstemmigt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var indkommet 3 forslag - 2 forslag fra organisationsbestyrelsen samt 1 
forslag fra afdeling 7 Tietgensvej. 
 
Forslag 1 – Forretningsorden for repræsentantskabsmødet 
 
1. januar 2010 blev lovgivningen for de almene boligselskaber ændret, hvilket 
bevirkede, at Nykøbing F. Boligselskabs vedtægter blev ændret og godkendt på 
repræsentantskabsmødet den 8. juni 2010. 
 
Disse vedtægtsændringer krævede også ændringer af forretningsordenen for 
repræsentantskabsmødet, hvilket ikke er sket tilbage i 2010. Der er udsendt nyt 
forslag til forretningsorden for repræsentantskabsmødet 
 
Forslag 1 fra organisationsbestyrelsen om ændring af forretningsorden for 
repræsentantskabsmødet blev vedtaget enstemmigt. 
 

Forslag 2 – Nedrivning af skorstene på Tietgensvej 22-28 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 7 Tietgensvej ønsker af sparehensyn at nedrive 
skorstenene på Tietgensvej 22-28 – og er dermed ikke tilfredse med 
organisationsbestyrelsens beslutning om at bevare skorstenene. Derfor ønsker 
afdelingsbestyrelsen, at beslutningen om nedrivning af skorstenene på Tietgensvej 
22-28, skal træffes af repræsentantskabet og ikke af organisationsbestyrelsen. 
 
Repræsentantskabet har overgivet beslutningskompetancen omkring ”væsentlige 
forandringer af Nykøbing F. Boligselskabs ejendomme” til organisationsbestyrelsen 
i 1996. 
 
Med forslaget skal repræsentantskabet derfor tage stilling til, om kompetancen 
skal tages tilbage til repræsentantskabet for så vidt angår nedrivning af 
skorstenen på Tietgensvej 22-28. 
 
Der var 2 stemmer for og resten imod, at repræsentantskabet tager 
beslutningskompetancen tilbage. 
 
Forslaget om repræsentantskabets behandling af nedrivning af skorstene er derfor 
faldet. 
 
 
 



 

Forslag 3 – Omstrukturering af Håndværkerafdelingen 

Lis Bentin redegjorde for organisationsbestyrelsens forslag om at omstrukturere 
Håndværkerafdelingen fra og med 1. januar 2015. 
 
Der var enkelte uddybende spørgmål til forslaget. 
 
Der blev først stemt om omstrukturering af Håndværkerafdelingen og dermed at 
nedlægge Håndværkerafdelingen som en sideaktivitet til boligorganisationen med 
deraf følgende tiltag, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 
 
Herefter blev der stemt om finansieringen, hvor organisationsbestyrelsen 
anbefalede senarie 2 i forslaget, hvor personalet ansættes i afdeling 80 med 
nuværende budget, og at et eventuelt underskud fordeles mellem afdelingerne, 
når året er omme. 
 
Forslaget med anbefaling af senarie 2 blev vedtaget med 1 stemme imod og 
resten for, at personalet ansættes i afdeling 80 med nuværende budget, og at et 
eventuelt underskud fordeles mellem afdelingerne, når året er omme. 
 

5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

Valg af tre organisationsbestyrelsesmedlemmer 

På valg var Jørn Stevns afdeling 13 og John Nilsson afdeling 1, Peter Fynbo 

Hansen afdeling 5 og Jørn Stevns afdeling 13. Peter Fynbo Hansen modtog ikke 

genvalg. Herudover opstillede Anders Enevoldsen afdeling 7, Erik Krogsbak 

afdeling 5, Erik Olsen afdeling 23 og Jørgen Nielsen afdeling 17. 

 
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: 
 
John Nilsson med 33 stemmer - valgt 
Anders Enevoldsen med 24 stemmer – valgt 
Jørn Stevns med 23 stemmer - valgt 
Erik Krogsbak med 15 stemmer – ikke valgt 
Jørgen Nielsen med 15 stemmer – ikke valgt 
Erik Olsen med 13 stemmer – ikke valgt 
 

Valg af to suppleanter til organisationsbestyrelsen: 

På valg var Jørgen Nielsen afdeling 17. 

Repræsentantskabet besluttede, at de to kandidater med flest stemmer blev valgt 
til suppleanter, og Lis Bentin trak lod om, hvem af de to kandidater, der skulle 
være henholdsvis 1. og 2. suppleant. 
  
Erik Krogsbak valgt som 1. suppleant 
Jørgen Nielsen valgt som 2. suppleant. 
 
 
 
 

 



 

6. Valg af revisor 
 

Organisationsbestyrelsen indstillede, at der vælges ny revisor.  
 
Det har været et ønske fra organisationsbestyrelsen, at der i forbindelse med 
ophør af LF Bo vælges ny revisor.  
 
Revisionsinstituttet blev efter indstilling fra organisationsbestyrelsen valgt til ny 
revisor fra og med 1. juli 2014. 
 

7. Eventuelt 
 

 Der var spørgsmål til bestyrelsens årsberetning om serviceniveau i 
afdelingerne i forbindelse med ”at løfte i flok”. Hvilke retningslinier skal der 
være fremover? Organisationsbestyrelsen behandler serviceniveau på 
kommende seminar for organisationsbestyrelsen. 

 Der var spørgsmål til størrelsen på beboernes indskud i afdelingerne i 
forhold til normalistandsættelse. Indskud skal kunne dække 
normalistandsætelsen og er forhøjet i afdeling 1 og afdeling 6. 

 Jørn Stevns og John Nilsson takkede for genvalg. 
 Peter Fynbo takkede for den tid, han har haft i organisationsbestyrelsen og 

for stemmerne gennem årene. Peter oplyste, at han ville være gået for et 
par år siden, men han ville gerne være med til at færdiggøre arbejdet efter 
LF Bo. En beslutning han har været glad for, og dermed har han været med 
til at opleve, at boligselskabet nu med ny direktør bliver drevet 
professionelt. Held og lykke fremover og tak for den tid, som er gået. 

 Lis Bentin takkede for mødet og den anerkendelse og opbakning, der er fra 
organisationsbestyrelsen og fra afdelingsbestyrelserne både til hende som 
direktør og til de udviklingstiltag, der er sat i gang. Og ikke mindst tak til 
repræsentantskabet for opbakningen til forslaget om at omstrukturere 
Håndværkerafdelingen. 
 

Werner I. Madsen takkede repræsentanterne og ønskede tillykke med valget til de valgte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             
Lotte Pedersen, dirigent    Kate Petersen, sekretær 


