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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

27-05-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John 
Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin. Derudover Peter Fynbo Hansen som afgående besty-
relsesmedlem 

Afbud Anders Enevoldsen mødte kl. 15.50 og deltog fra punkt 065/14  

Referent  Lis Bentin 

Mødeleder  Werner I. Madsen 
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063/14 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 30. april 2014.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 30. april 

2014.   

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 30. april 2014.  

  

064/14 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Werner I. Madsen: 

Afslutning af LF Bo afventer fortsat 

ministeriets godkendelse. 

Afsked med Peter Fynbo vil blive un-

der punktet Eventuelt.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

065/14 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Møde med Bakkehuset 27. maj 2014 

angående indkøb af møbler til fælles-

rum, hvor aftalen er, at der bliver ind-

hentet tilbud, hvorefter økonomien vil 

blive vurderet. 

Der har været møde med EG Bolig 

med henblik på at indføre elektronisk 

syn. Finansiering godkendt via ar-

bejdskapitalen. 

Administration og ejendomsfunktio-

nær arbejder på en plan for forskøn-

nelse af Lindholmcentret i forlængelse 

af kommunens projekt Ydre Østerbro.  

Plan for det kommende budgetarbej-

de, herunder budgetforudsætninger er 

under udarbejdelse. 

Plan for de kommende afdelingsmø-

der, som begynder den 26. august og 

slutter den 19. september 2014, er 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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under udarbejdelse og vil blive fore-

lagt på kommende møde i organisati-

onsbestyrelsen. 

Administrationen arbejder på at fore-

tage varslinger af husleje + forbrug i 

samme arbejdsgang, mere herom se-

nere.  

Der har været afholdt individuelt dia-

logmøde med Guldborgsund Kommu-

ne den 9. maj 2014, hvor bl.a. 

spørgsmålet om kaldeanlæg og en 

tidligere aftale med kommunen - in-

den forsyningen blev selvstændig – 

om at det er boligselskabet, der dæk-

ker tab for afdelingerne 34 og 38, blev 

drøftet. 

Der har været afholdt skrivekursus for 

alle i administrationen den 21. maj 

2014, hvor kontoret var lukket. 

Afdeling 23 har været ramt af en – i  

forhold til afdelingens størrelse – stor 

malerregning i forbindelse med en 

enkelt fraflytning. Derfor bevilgede 

organisationsbestyrelsen et tilskud på 

10.000 kr. fra dispositionsfonden til 

dækning af malerregningen. Samtidig 

gav organisationsbestyrelsen direktø-

ren bemyndigelse til at disponere ved 

tilsvarende tilfælde med efterfølgende 

orientering til organisationsbestyrel-

sen. 

Der er aftalt møde med de ansatte i 

Håndværkerafdelingen den 3. juni 

2014 for at drøfte de videre tiltag i 

forbindelse med omstrukture-

ring/lukning af Håndværkerafdelingen. 

Der er aftalt møde med rådgivere den 

10. juni 2014 i forbindelse med reno-

vering af afdeling 11. 
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066/14 Konstituering  Beslutning 

Repræsentantskabsmødet vælger formand for 

organisationsbestyrelsen, og organisationsbe-

styrelsen vælger efterfølgende næstformand af 

egen midte, jf. vedtægternes § 6, stk. 2.  

Efter repræsentantskabsmødet den 22. maj 

2014, hvor Anders Enevoldsen blev valgt som 

nyt medlem til organisationsbestyrelsen, er 

sammensætningen dermed ændret. 

Oversigt over organisationsbestyrelsens sam-

mensætning efter repræsentantskabsmødet den 

22. maj 2014 vedlægges (underskriftsblad). 

Werner I. Madsen bød Anders Ene-

voldsen et stort velkommen som ny-

valgt medlem af organisationsbesty-

relsen – og foreslog, at Jørn Stevns 

fortsatte som næstformand for organi-

sationsbestyrelsen. 

Forslaget om, at Jørn Stevns fortsæt-

ter som næstformand, blev enstem-

migt vedtaget. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen vælger næstfor-

mand til organisationsbestyrelsen af egen midte.  

  

067/14 Kodeks for organisationsbesty-

relsen  

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen har på seminar den 

27. – 28. juni 2013 drøftet kodeks for organisa-

tionsbestyrelsen, som efterfølgende blev god-

kendt på organisationsbestyrelsens møde den 

20. august 2013. 

For at sikre fortsat fælles fodslag i organisati-

onsbestyrelsen vedlægges kodeks for organisa-

tionsbestyrelsen med henblik på en gennem-

gang på mødet i forbindelse med ny sammen-

sætning af organisationsbestyrelsen. 

Organisationsbestyrelsen gennemgik 

kodeks for organisationsbestyrelsen 

for at sikre fortsat fælles fodslag i or-

ganisationsbestyrelsen – også efter, at  

Anders Enevoldsen er tiltrådt i organi-

sationsbestyrelsen. 

Robert Madsen foreslog som tillæg til 

kodeks, at mobiltelefoner er slukkede 

under organisationsbestyrelsens mø-

der, hvilket der var enighed om.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen gennemgår kodeks 

for organisationsbestyrelsen med det formål 

fortsat at sikre fælles fodslag i organisationsbe-

styrelsen.  

  

068/14 Dato for seminar for organisati-

onsbestyrelsen  

Beslutning 

På organisationsbestyrelsesmødet den 30. april Organisationsbestyrelsen foreslog den 
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2014 blev det besluttet at genoptage sagen med 

henblik på at finde en dato for organisationsbe-

styrelsens seminar, hvor alle kan deltage. Der-

udover også i relation til eventuelle nye med-

lemmer af organisationsbestyrelsen efter repræ-

sentantskabsmødet den 22. maj 2014. 

På organisationsbestyrelsesmødet den 30. april 

2014 blev følgende datoer foreslået: 

19. – 20. juni 2014 

3. – 4. juli 2014 

14. – 15. august 2014 

7. – 8. august 2014 som alternativ 

dato for seminaret, som blev god-

kendt.  

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen beslutter dato for 

seminar for organisationsbestyrelsen. 

 

  

069/14 Udbud af bankforretninger Beslutning 

Administrationen har i samarbejde med Deloitte 

haft boligselskabets bankforretninger i udbud, 

hvor der har været afholdt tekniske afklarings-

møder med 3 af de 4 bydende banker. 

Administrationen vil på mødet gennemgå evalu-

ering af udbud af bankforretninger i forbindelse 

med valg af fremtidig bankforbindelse.   

Organisationsbestyrelsen tog gen-

nemgang af evalueringen af udbud på 

bankforretninger, herunder valg af 

fremtidig bankforbindelse til efterret-

ning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager gennemgang 

af evalueringen af udbud på bankforretninger, 

herunder valg af fremtidig bankforbindelse til 

efterretning. 

  

070/14 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, hvor renove-

ringssagen på Møllebakken er afslut-

tet.    

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 
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efterretning.  

  

071/14 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-

ning. 

  

072/14 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 23. maj 2014 en 

ledig bolig til genudlejning den 15. juni 2014. 

Lejligheden, som ligger på Gedservej, er p.t. 

reserveret. 

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

073/14 Eventuelt  Beslutning 

  

 

 

 

 

 

 

Profiltøj til organisationsbestyrelsen 

blev rejst og besluttet at drøfte på 

kommende seminar for organisations-

bestyrelsen. 

Det blev aftalt, at Lis Bentin i juni må-

ned booker møde med afdelingsbesty-

relsen for afdeling 3 med henblik på at 

drøfte en eventuel genudlejning af 

erhvervslejemålet efter Håndværker-

afdelingens opsigelse af lejemålet med 

udgangen af 2014.   
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074/14 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 25. juni 

2014. 

 

 

 

 

Organisationsbestyrelsens møde den 

24. september 2014 er aflyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 

 

 

 

Punkter til behandling på kommende møder: 

 Forvaltningsrevision 

 Program for seminar for organisationsbestyrelsen 

 Plan for afdelingsmøder i 2014 


