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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul 
Jeppesen, Lis Bentin.  

Afbud  Robert Madsen 

Referent  Lis Bentin 

Mødeleder  Werner I. Madsen 
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090/14 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 25. juni 2014.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 25. juni 2014.  

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 25. juni 2014.  

  

091/14 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Werner I. Madsen: 

Takkede for en hyggelig Nykøbing F. 

Revy aften. 

Der har været deltagelse i følgende 

receptioner: 

AJ Consult i forbindelse med generati-

onsskifte 

Restaurant Kikko – Hanne Clausens 60 

års fødselsdag 

Punkt 1 – nye lokaler 

Formand og næstformand deltager i 

formand/næstformandsmødet i Maribo 

den 16. september 2014 

Nye tilflyttere til kommunen har været 

forbi afdeling 9/11’s nyttehaver den 

23. august 2014 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

092/14 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra ad-

ministrationen ud over de punkter, der allerede 

er på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Der er godt gang i selskabet efter 

sommerferien 

Der har været afholdt møde i Virk-

somhedsnævnet 28. august 2014 – et 

godt møde, hvor der er gang i mange 

ting. 

Der er godt gang i afdelingsmøderne. 

Der har p.t. været afholdt 3 møder, 

som er gået godt. Beboerne er gene-

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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relt glade og tilfredse med ny organi-

sering, herunder at ejendomsfunktio-

nærerne løfter i flok.  

Der har været en henvendelse vedrø-

rende at opføre beboelse, der tilgode-

ser bofællesskaber. 

Der har været politisk drøftelse af bo-

ligpolitik for den almene boligsektor i 

Guldborgsund Kommune. 

Der er dialog med Guldborgsund 

Kommune om at lukke affaldsskakte i 

Klosterstræde 28, Vendsysselvej 31 + 

33 + 47-49. 

Kursus vedrørende elektronisk syn er 

planlagt til 4. september, 24. septem-

ber og 6. oktober 2014. 

Det er aftalt, at boligselskabet senest 

med årsskiftet overtager opkrævning 

af de forbrugsafgifter, Guldborgsund 

Forsyning p.t. opkræver direkte hos 

beboerne.  

Kursus for valgte vedrørende standar-

der ved ind- og fraflytning den 3. – 4. 

oktober er  modtaget i Administratio-

nen – og fremgår også af bladet Boli-

gen. Eventuel tilmelding via Admini-

strationen. 

Afdeling 21 har spurgt til en tidligere 

henvendelse for år tilbage om sam-

menlægning af afdelingen med afde-

ling 4/9, hvilket blev drøftet på mødet. 

Der var ikke stemning i Organisati-

onsbestyrelsen for at gå videre med 

sagen, da afstanden skønnes for stor. 
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093/14 LF Bo under likvidation  Beslutning 

Vincit Advokater v/Asger Larsen meddeler i brev 

dateret 17. juli 2014, at  likvidationsboets be-

handling er afsluttet. 

Der er udarbejdet afsluttende likvidationsregn-

skab og revisionsprotokollat, som vedlægges til 

orientering. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

likvidationsboets afslutning og beslut-

tede, at de overskydende midler over-

føres til dispositionsfonden som en 

ekstraordinær indtægt.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender likvidati-

onsboets afslutning, hvorefter de overskydende 

midler overføres til boligorganisationen som en 

ekstraordinær indtægt.  

  

094/14 Kapitalafkast pr. 30. juni 2014 Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

Alm. Brand  20.189.029     -59.157,36  -0,06% 

Nordea          9.306.901   -144.581,86  -0,30% 

Sirius          11.441.841     -55.819,76  -0,09% 

SEB Bank    20.779.793  1.033.778,60   1,52%  

Jyske Bank  20.743.067     598.329,11   0,92% 

I alt            82.460.631  1.372.548,73   1,66%     

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

afdelingerne i 2014.  

Der er skiftet kapitalforvaltere i løbet af maj 

måned. Afkastberegningen er derfor ikke helt 

retvisende, da nye kapitalforvaltere tilgodeses 

med forventet renteafkast, mens de tidligere 

kapitalforvaltere mister det afsatte renteafkast. 

Der har også været gode kursgevinster i forbin-

delse med ændring af obligationsporteføljen.  

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om kapitalafkast pr. 30. juni 2014 

til efterretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om kapitalafkast pr. 30. juni 2014 til efterret-

ning. 
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095/14 Budget 2014 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse  

Beslutning 

Budgetter for afdelinger uden afdelingsbestyrel-

ser er efter bemyndigelse godkendt af formand 

og direktør i ferieperioden – for så vidt angår 

følgende afdelinger: 

19 – Flintingevej/Åmarksvej 

21 – Kirkegårdsvej 

24 – Slotsgade 22 

25 – Fjordbakken 

32 – Vendsysselvej 47-49, ældreboliger 

34 – Grønnegårdsvej 

36 – Bakkehuset, plejehjem 

37 – Aldershvile, plejehjem 

38 – Stubbekøbingvej, ældreboliger 

39 – Vendsysselvej 25-27, ældreboliger 

40 – Vendsysselvej, dagcenter 

48 – serviceareal til afdeling 38 

Der vedlægges en oversigt over lejereguleringer 

i budget 2015 for afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

budget 2015 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelser.  

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen formelt godkender 

budget 2015 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relser til endelig behandling på de kommende 

afdelingsmøder. 

 

  

096/14 Skilte ved afdelingerne Beslutning 

LF Skilte har udarbejdet oplæg til skilteplan for 

alle afdelinger med det formål, at boligselskabet 

bliver synlige i bybilledet. 

Oplægget vedlægges til orientering.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

oplæg til skilte med en indstilling til 

afdelingsbestyrelserne om – i samar-

bejde med ejendomsfunktionærerne –

at sikre, at der bliver opsat skilte ved 

alle afdelinger. 

Udgifter til skiltning ved alle afdelinger 

finansieres via arbejdskapitalen. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter oplægget, 

herunder en eventuel finansiering med bag-

grund i en indstilling til afdelingsbestyrelserne.   
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097/14 Lokaler Håndværkerafdelingen  Beslutning 

Home Erhverv har besigtiget ejendommen med 

henblik på prisniveau ved genudlejning, herun-

der en vurderingen af bygningernes værdi ved 

et eventuelt salg. 

Notat fra Home Erhverv vedlægges til oriente-

ring. 

Organisationsbestyrelsen tog notat fra 

Home Erhverv til efterretning og ind-

stiller til afdelingsbestyrelsen, at er-

hvervslejemålet nedlægges med hen-

blik på at skabe yderligere parke-

ringspladser i området. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager notatet fra 

Home Erhverv til efterretning og drøfter det vi-

dere forløb i relation til en indstilling til – og dia-

log med afdelingsbestyrelsen.   

  

098/14 Seminar for organisationsbesty-

relsen – opfølgning 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen deltog i seminar – ar-

rangeret af Administrationen – den 7. og 8. au-

gust 2014 på Vejrø. Hovedformålet med semi-

naret var at få udarbejdet en handleplan for 

2015 med baggrund i de udfordringer, boligsel-

skabet står over for. En handleplan med udvalg-

te fokusområder med tilhørende mål og resul-

tatkrav. 

Notat ”Opfølgning fra organisationsbestyrelsens 

seminar den 7. – 8. august 2014” vedlægges til 

orientering.  

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

seminaret, og alle var enige i, at det 

havde været et godt og udbytterigt 

seminar. 

Opfølgning fra seminaret sker løbende 

via den igangsatte udvikling i boligsel-

skabet. 

Organisationsbestyrelsen arbejder 

videre med fokusområderne ved næ-

ste års bestyrelsesseminar. 

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen evaluerer seminaret 

og drøfter de videre tiltag.  
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099/14 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Helhedsplan for afdeling 35 ligger p.t. 

i Landsbyggefonden.  

Køkkenrenovering i afdeling 9 er der 

valgt leverandør. 

Renovering af afdeling 11 arbejdes der 

på udbud af rådgiver. 

Organisationsbestyrelsen tog status til 

efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

 

100/14 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. 

  

101/14 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 25. august 2014 4 

ledige lejligheder, hvoraf 3 er reserverede. 

Der er ikke tomgang på nogle af de 4 ledige 

lejligheder. 

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tager status 

på udlejningssituationen til efterret-

ning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  
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102/14 Eventuelt Beslutning 

  

 

 

Ingen punkter under eventuelt.  

 

  

103/14 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 22. okto-

ber 2014. 

 

 

  

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


