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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders 
Enevoldsen, Jens Erik Kristensen (Hugo), Lis Bentin.  

Revisionsinstituttet deltog fra kl. 16.00. 

Afbud  Knud Weiss 
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104/14 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 28. august 2014.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 28. august 

2014.   

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 28. august 2014.  

  

105/14 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Werner I. Madsen: 

Formand og næstformand havde del-

taget i det fælles personalemøde den 

11. september – et godt møde med en 

god stemning. 

Formand og næstformand havde del-

taget i BL’s formand/næstformands-

møde, som blev holdt hos Boligfor-

eningen Lolland den 16. september 

2014.   

Boligselskabet havde deltaget i recep-

tion i forbindelse med Erling Clausens 

60 års fødselsdag (Kikko). 

Orientering om Thinkspace Guldborg-

sund konferencen 30. oktober 2014. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

106/14 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Plan for placering af skilte ved afdelin-

gerne er ved at være klar til endelig 

godkendelse. 

Implementering af elektronisk syn kø-

rer efter planen. 

Materiale til styringsdialog 2013 er 

sendt til Guldborgsund kommune, 

hvor vi afventer indkaldelse til sty-

ringsdialogmøde. 

Der har været holdt evalueringsmøde 

med maler og gulvslibere. Et godt og 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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konstruktivt møde med fokus på sam-

arbejdet hele vejen rundt. 

Der har været holdt fælles personale-

møde den 11. september 2014 med 

fokus på opsamling fra de gennem-

førte MUS. 

Der har været møde i Virksomheds-

nævnet den 16. oktober 2014, hvor 

bl.a. jobrotation og vinterberedskab 

var på dagsordenen. 

Der er sendt orientering ud til alle af-

delingsformændene om den forestå-

ende jobrotation blandt ejendoms-

funktionærerne.  

Der har været holdt møde med 

Brunata med fokus på at optimere 

samarbejdet. 

Der har været holdt møde et alterna-

tivt inkassobureau. 

Udskiftning af lejlighedsmapper er et 

punkt alle afdelingsbestyrelser må for-

holde sig til – primært i relation til de 

rettelsesblade, der er på vej ud. Et 

punkt, der vil blive taget op på det 

kommende fælles afdelingsmøde. 

Der har været holdt møde med kom-

munens integrationsenhed den 21. ok-

tober 2014 i relation til en styrkelse af 

samarbejdet, nu hvor der kommer 

flere flygtninge til kommunen. 

  

107/14 Præsentation Revisionsinstituttet  Beslutning 

Revisionsinstituttet er på revisionsbesøg i Slots-

gade i uge 43/2014 (fra mandag den 20. okto-

ber til og med torsdag den 23. oktober), hvor de 

vil påbegynde den løbende revision for regn-

skabsåret 2014. I den forbindelse vil revisionsin-

stituttet gerne møde organisationsbestyrelsen 

den 22. oktober 2014 til en præsentation. Revi-

sionsinstituttet møder kl. 16.00. 

Revisionsinstituttet v/statsautoriseret 

revisor Jørn Munch og registreret revi-

sor Peter Arent Benkjer gav en præ-

sentation, herunder en orientering om 

fokusområder ved den forestående re-

vision i forbindelse med regnskab 

2014. 
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Indstilling 
 

At organisationsbestyrelsen tager præsentatio-

nen til efterretning.   

  

108/14 Godkendelse af budgetter 2015 Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal ifølge Nykøbing F. 

Boligselskabs vedtægter § 12, stk. 2. - inden 

regnskabsårets udløb – godkende afdelingernes 

budgetter for det følgende regnskabsår efter 

forudgående godkendelse på de ordinære afde-

lingsmøder. 

Boligorganisationens budget for 2015 er god-

kendt på organisationsbestyrelsens møde den 

30. april 2014, pkt. 050/14. 

Budget 2015 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse er godkendt på organisationsbestyrelsens 

møde den 28. august 2014, punkt 095/14. 

Budget 2015 for afdelinger med afdelingsbesty-

relser har været behandlet på de ordinære afde-

lingsmøder i august/september 2014. 

Oversigt over alle lejereguleringer i forbindelse 

med budget 2015 vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

afdelingernes budget 2015, herunder 

lejereguleringerne for 2015.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender 

afdelingernes budget 2015, herunder lejeregule-

ringerne for 2015. 

  

109/14 Budgetopfølgning 2. kvartal 2014 

for afdelinger uden afdelingsbestyrelse  

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 2. kvartal for alle afdelinger.  

Bemærkninger til budgetopfølgning for følgende 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse vedlægges: 

 01-19 Flintingevej-Åmarksvej 

 01-21 Kirkegårdsvej 

 01-24 Slotsgade 22 

Organisationsbestyrelsen tog bemærk-

ninger til budgetopfølgning for 2. 

kvartal 2014 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelser til efterretning.  
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 01-25 Fjordbakken 

 01-31 Vendsysselvej 47-49, Ældreboliger 

 01-34 Grønnegårdsvej 

 01-36 Bakkehuset 

 01-37 Åmarksvej 

 01-38 Bryghusgrunden 

 01-39 Vendsysselvej 25-27, Ældreboliger 

 01-40 Vendsysselvej 45 m.fl. 

 01-48 Bryghusgrunden, Serviceareal 

 01-50 Håndværkerafdelingen 

 01-80 Fælles drift 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager bemærkninger 

til budgetopfølgning for 2. kvartal 2014 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelser til efterretning. 

 

  

110/14 Tilskud til afdeling 20 – isolering Beslutning 

Afdeling 20 i Tingsted ønsker som forsøg at få 

isoleret en ydervæg i en enkelt bolig med Ytong 

Multipor Isoleringsplader, som erfaringsmæssigt 

fra andre boligorganisationer viser sig at være 

en god investering. Isoleringspladerne er 100 

pct. uorganiske og diffusionsåbne (åndbare) 

med høj isoleringsevne. 

Administrationen har indhentet tilbud på isole-

ring af ydervæggen mod øst i nr. 26A – for at 

afprøve produktet, inden der tages stilling til 

yderligere isolering. 

Tilbuddet vil blive forelagt på mødet med hen-

blik på, at organisationsbestyrelsen yder et til-

skud fra dispositionsfonden til isoleringen.  

Organisationsbestyrelsen bevilgede et 

tilskud fra dispositionsfonden til afde-

ling 20 til isolering af ydervæggen 

mod øst i nr. 26A, jf. tilbud dateret 

30. september 2014.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen bevilger et tilskud 

fra dispositionsfonden til afdeling 20 til isolering 

af ydervæggen mod øst i nr. 26A.  
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111/14 Udskiftning af server i Slotsgade  Beslutning 

Administrationen har efter overgang til ASP-løs-

ningen valgt at udskifte nuværende server i 

Slotsgade, da der kun er behov for en lille ser-

ver, der kan betjene de få funktioner, der er til-

bage i huset – bl.a. vaskerisystemer etc. 

Formålet med at skifte serveren er bl.a. også at 

spare strøm, da nuværende server har et meget 

stort strømforbrug, der ikke står mål med beho-

vet for serverkapacitet. 

Indkøb af ny server inkl. tidsforbrug til opsæt-

ning via ekstern it-leverandør anslået 20.000 kr.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

indkøb og opsætning af mindre server 

i Slotsgade, herunder finansiering via 

arbejdskapitalen.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender, at ind-

køb og opsætning af mindre server i Slotsgade 

finansieres via arbejdskapitalen. 

  

112/14 Lokaler Håndværkerafdelingen Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede i møde den 

28. august 2014, sag nr. 097/14 at indstille til 

afdelingsbestyrelsen i afdeling 3, at erhvervsle-

jemålet nedlægges med henblik på at skabe 

yderligere parkeringspladser i området. En ind-

stilling som afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 har 

bakket op omkring. 

Administrationen har på den baggrund arbejdet 

videre med sagen ved bl.a. kontakt til Lands-

byggefonden, Statens Administration m.fl. og vil 

give en status på mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

lokaler Håndværkerafdelingen til efter-

retning og besluttede at invitere afde-

ling 3’s afdelingsbestyrelse til møde 

med henblik på en nærmere afklaring. 

   

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status på lo-

kaler Håndværkerafdelingen til efterretning.  
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113/14 Evaluering og opfølgning af afde-

lingsmøderne 2014 

Beslutning 

Afdelingsmøderne for 2014 er med udgangen af 

september 2014 afviklet som foreskrevet – se-

nest 3 måneder før næste regnskabsårs begyn-

delse.  

Evaluering af afdelingsmøderne 

For at sikre, at afdelingsmøderne lever op til for-

ventningerne både i relation til beboerne, afde-

lingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen, 

ønsker administrationen en evaluering af de 

netop afholdte afdelingsmøder lige fra planlæg-

ning, materialets kvalitet til mødernes afvikling, 

herunder efterfølgende opfølgning. 

Administrationen har udarbejdet en oversigt 

over de tiltag, der er vedtaget på afdelingsmø-

derne. Oversigten vedlægges til orientering. 

Organisationsbestyrelsen tog oversigt 

over tiltag vedtaget på afdelingsmø-

derne til efterretning med en efterføl-

gende evaluering af de netop afholdte 

afdelingsmøder. 

Alle var enige i, at det havde været 

nogle gode møder, herunder indled-

ningen med en kort orientering om ”ri-

gets tilstand”, som der også var enig-

hed om skulle være indledningen ved 

de kommende års afdelingsmøder.  

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager oversigt over 

tiltag vedtaget på afdelingsmøderne til efterret-

ning samt drøfter og bidrager med input til eva-

luering af de netop afholdte afdelingsmøder.  

  

114/14 Møde for nye afdelingsbestyrel-

sesmedlemmer den 13. november 2014 

Beslutning 

Med de afholdte afdelingsmøder for 2014 er der 

valgt nye beboerrepræsentanter og suppleanter 

til afdelingsbestyrelserne. Derfor vil administra-

tionen i lighed med tidligere år holde et oriente-

ringsmøde for nyvalgte afdelingsbestyrelses-

medlemmer og suppleanter. 

Mødet vil blive holdt torsdag den 13. november 

2014, hvor nuværende afdelingsbestyrelses-

medlemmer også er velkomne, hvis de skønner 

at have et behov for yderligere viden om det at 

være en del af en afdelingsbestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen om dato for orienteringsmøde 

for nye afdelingsbestyrelsesmedlem-

mer til efterretning.  
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Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om dato for orienteringsmøde for nye afdelings-

bestyrelsesmedlemmer til efterretning. 

  

115/14 Fællesmøde for afdelingsbesty-

relser den 27. november 2014 

Beslutning 

Boligorganisationen holder årets 2. fællesmøde 

for afdelingsbestyrelser den 27. november 2014, 

hvor formand og direktør bl.a. giver en generel 

orientering og status dels for organisationsbe-

styrelsens arbejde siden sidst og dels en orien-

tering om tiltag og udvikling i organisationen. 

Administrationen ønsker organisationsbestyrel-

sens tilkendegivelse af eventuelle fokusområder 

og informationer til fællesmødet.  

Organisationsbestyrelsen drøftede fo-

kusområder og informationer til fæl-

lesmødet for afdelingsbestyrelser den 

27. november 2014, hvor bl.a. emner 

fra organisationsbestyrelsens seminar 

i august 2014 vil blive præsenteret på 

fællesmødet. Derudover jobrotation, 

status Håndværkerafdeling, rettelses-

blade lejlighedsmapper, husordens-

regler, vedligeholdelsesreglement, 

maling af døre, låger etc. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle fokusområder og informationer, der 

skal med på fællesmødet for afdelingsbestyrel-

ser, den 27. november 2014.  

  

116/14 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 for afdelingerne 9, 11 og 35 til 

efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

117/14 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på beboer-

klagenævns- og advokatsager.  
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Indstilling 
Organisationsbestyrelsen tog status på 

beboerklagenævns- og advokatsager 

til efterretning.  

 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

118/14 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 14. oktober 2014 4 

ledige lejligheder, hvoraf 3 lejligheder er reser-

verede. 

Der er ikke tomgang på nogle af de 4 ledige lej-

ligheder. 

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

119/14 Eventuelt Beslutning 

  

 

 

 

Ingen bemærkninger under Eventuelt.  

 

  

120/14 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 26. no-

vember 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


