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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

25-06-2014 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 

Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, Robert Madsen, John 
Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.  
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075/14 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbe-

styrelsesmøde den 27. maj 2014.    

Organisationsbestyrelsen godkendte re-

feratet fra mødet den 27. maj 2014.   

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender refe-

ratet fra mødet den 27. maj 2014.  

  

076/14 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Werner I. Madsen: 

Formanden og næstformanden havde 

deltaget i det fælles personalemøde den 

12. juni 2014 – et godt møde, hvor der 

var styr på tingene.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godken-

der og/eller tager eventuelle punkter til efter-

retning.  

  

077/14 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra 

administrationen ud over de punkter, der al-

lerede er på dagsordenen.  

Lis Bentin:  

Lejemålet for Håndværkerafdelingen er 

opsagt. Administrationen forsøger gen-

udlejning fra og med 2015 ifølge aftale 

med afdelingsbestyrelsen på møde den 

11. juni 2014. 

Der er holdt møde med LF Skilte med 

henblik på at få sat skilte op ved alle 

afdelinger/boliger. Administrationen ar-

bejder videre med en plan, der vil blive 

forelagt organisationsbestyrelsen, når 

den er klar. 

Administrationen arbejder på at få instal-

leret tidsregistreringssystemet Time 

Map, som kan modtage indberetning af 

timer, ferie, afspadsering etc. bl.a. via 

mobiltelefonen. 

Der har været afholdt personalemøde i 

Administrationen 18. juni 2014 med 

henblik på personalereduktion af 1 stil-
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ling på grund af faldende opgavemæng-

de, herunder også i forbindelse med ned-

læggelse af Håndværkerafdelingen. 

Der har været møde i Virksomhedsnæv-

net den 20. juni 2014, hvor bl.a. status 

på ”vi løfter i flok” var på dagsordenen. 

Meldingen er, at det går godt med at 

løfte opgaverne uden sommerhjælpere, 

hvor fokus bl.a. har været at få klippet 

alle hækkene inden Sankt Hans. 

Økonomi har godt gang i at få udarbej-

det udkast til afdelingsbudgetter for 

2015, så de er klar til afdelingsmøderne 

ultimo august og i september. 

Udgifter til vaskerier er et område, afde-

lingsbestyrelserne skal forholde sig til, 

da der er faldende anvendelse af de ek-

sisterende vaskerier på grund af, at flere 

og flere får installeret vaskemaskiner i 

lejlighederne. 

Der har været holdt hilse-på-møde med 

Revisionsinstituttet den 20. juni. 

Der har været holdt møde med Guld-

borgsund Forsyning i forbindelse med 

håndtering af eventuelle restancer hos 

beboere i kollektivboliger. 

Administrationen har modtaget juridisk 

svar fra Guldborgsund Kommune i relati-

on til kaldeanlæg. Administrationen ar-

bejder videre på sagen via dialog med de 

enkelte distrikter inden for ældreplejen 

med henblik på nedtagning af de foræl-

dede kaldeanlæg. 

Der har været holdt møde med VUC og 

CELF med henblik på at give inspiration 

til ”nye” uddannelser. 

Afdeling 11 har en udfordring med hen-

syn til lofterne i blok 6 og måske også i 

blok 5. Inspektørerne er inde over sa-

gen. 
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Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienterin-

gen til efterretning.  

 

078/14 Likvidation af LF Bo  Beslutning 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

meddeler i brev af 28. maj 2014, at Ministeri-

et har fulgt de tre likvidatorers indstilling. 

Brevet vedlægges til orientering. 

Organisationsbestyrelsen vil på den baggrund 

få forelagt udkast til afsluttende likvidations-

regnskab, når det foreligger fra revisor. 

Organisationsbestyrelsen tog meddelelse 

fra Ministeriet for By, Bolig og Landdi-

strikter om likvidation af LF Bo til efter-

retning.  

Organisationsbestyrelsen ser frem til at 

modtage det endelige likvidationsregn-

skab. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager meddelelse 

fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

om likvidation af LF Bo til efterretning. 

  

079/14 Støjisolering af afdeling 34 Beslutning 

Banedanmark tilbyder i brev dateret 4. juni 

2014 støjisolering af 10 boliger i afdeling 34 

Grønnegårdsvej 5, 4800 Nykøbing F., når 

jernbanen hen over Lolland og Falster er gjort 

klar til den kommende faste tunnelforbindelse 

over Femern Bælt. 

Årsagen er, at Banedanmark har beregnet, at 

støjen ved ejendommen kommer over de vej-

ledende værdier.  

Banedanmark tilbyder at betale for støjisole-

ring af de 10 boliger – primært i form af nye 

støjdæmpende vinduer. 

Administrationen har sagt ja til at få foretaget 

støjisolering. 

Administrationen afventer et besigtigelsesbe-

søg fra Banedanmarks Støjkonsulent 

Organisationsbestyrelsen tager medde-

lelse om støjisolering af 10 boliger i af-

deling 34 til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager meddelelse 

om støjisolering af 10 boliger i afdeling 34 til 
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efterretning.  

  

080/14 Plan for afdelingsmøder 2014  Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for af-

delingsmøder i 2014.  

Deadline for afdelingsbestyrelsernes tilbage-

melding om de udsendte forslag til dato er 

den 23. juni 2014. Derfor vil planen først fo-

religge på mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

afdelingsmøder i 2014 til efterretning.  

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager plan for 

afdelingsmøder i 2014 til efterretning. 

 

  

081/14 Deltagelse i afdelingsmøder 

2014 

Beslutning 

Med udgangspunkt i punkt 080/14 ”Plan for 

afdelingsmøder 2014” anbefaler Administrati-

onen, at organisationsbestyrelsen beslutter, 

hvilke organisationsbestyrelsesmedlemmer 

der deltager i afdelingsmøderne for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen besluttede føl-

gende deltagere i afdelingsmøder uden 

afdelingsbestyrelse: 

Werner I. Madsen deltager i alle møder-

ne. 

Jørn Stevns deltager i møderne i afdeling 

19/37, 25 og 36. 

John Nilsson deltager i afdeling 34. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen beslutter, hvem 

der deltager i afdelingsmøderne for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse. 

  

082/14 Budgetforudsætninger 2015  Beslutning 

Administrationen har udarbejdet oplæg til 

budgetforudsætninger for 2015, som vil blive 

gennemgået på mødet.  

Organistionsbestyrelsen var enige i op-

læg til budgetforudsætningerne for 2015, 

som blev taget til efterretning.  

 
Indstilling 

At organistionsbestyrelsen tager oplæg til 

budgetforudsætningerne for 2015 til efterret-

ning. 
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083/14 Seminar for organisationsbe-

styrelsen 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 27. maj 2014, at datoen for organisati-

onsbestyrelsens seminar i 2014 er den 7. – 8. 

august. 

Program for organisationsbestyrelsens semi-

nar vedlægges og vil blive gennemgået på 

mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog gennem-

gang af program for organisationsbesty-

relsens seminar den 7. – 8. august 2014 

til efterretning – og glædede sig over at 

skulle til Vejrø.    

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager gennem-

gang af program for organisationsbestyrel-

sens seminar den 7. – 8. august 2014 til ef-

terretning.  

  

084/14 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på 

igangværende bygge- og renoveringssager.  

Der har været holdt møde med rådgivere 

i forbindelse med et kommende renove-

ringsudbud i afdeling 11.    

Helhedsplanen for afdeling 35 er færdig 

til videre ansøgning/behandling. 

Køkkenrenovering i afdeling 9 kører efter 

planen. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoveringssa-

ger til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

085/14 Beboerklagenævns- og advo-

katsager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på be-

boerklagenævns- og advokatsager.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

en enkelt sag til efterretning.  

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

beboerklagenævns- og advokatsager til efter-

retning. 
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086/14 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 19. juni 2014 6 

ledige lejligheder, hvor de 3 p.t. er reserve-

ret. Der er ikke tomgang på nogle af de 6 

ledige lejligheder. 

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på 

udlejningssituationen til efterretning.  

 

  

087/14 Bemyndigelse i sommerferien Beslutning 

Det kommende organisationsbestyrelsesmøde 

er som bekendt planlagt til den 27. august 

2014. 

I "sommerperioden" kan der opstå situatio-

ner, der kan kræve en beslutning "her og nu". 

Derfor anbefaler Administrationen, at for-

mand og direktør bemyndiges til at kunne 

træffe uopsættelige beslutninger i perioden 

indtil det kommende organisationsbestyrel-

sesmøde.  

Eventuelle beslutninger vil blive forelagt til 

endelig godkendelse ved organisationsbesty-

relsesmødet den 27. august 2014. 

Bemyndigelsen omfatter også godkendelse af 

Budget 2015 for afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse, så vi overholder tidsfrister, så bud-

getter kan sendes til endelig behandling af 

beboerne ved de kommende afdelingsmøder. 

Organisationsbestyrelsen har via mail 

givet formand og direktør bemyndigelse 

til at kunne træffe uopsættelige beslut-

ninger i perioden indtil det kommende 

organisationsbestyrelsesmøde,  herunder 

godkendelse af budget 2015 for afdelin-

ger uden afdelingsbestyrelse.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen giver formand og 

direktør bemyndigelse til at kunne træffe 

uopsættelige beslutninger i perioden indtil det 

kommende organisationsbestyrelsesmø-

de,  herunder godkendelse af budget 2015 for 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse. 

  



  

 

 

Side 8/8 

088/14 Eventuelt  Beslutning 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

089/14 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 27. 

august 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 

Punkter til behandling på kommende møder: 

 Forvaltningsrevision 

 Afsluttende likvidationsregnskab for LF Bo 

 Skiltning 


