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 Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

26-11-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

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

Afbud   

Referent  Lis Bentin 

Mødeleder  Werner I. Madsen 
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121/14 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 22. oktober 2014.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 22. oktober 

2014.   

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 22. oktober 2014.  

  

122/14 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Werner I. Madsen: 

Der har den 31. oktober 2014 været 

holdt møde mellem afdeling 9, 11 og 

ReStart Lindholm på grund af uro i 

området, som der efterfølgende har 

været en god dialog om, hvilket har 

resulteret i, at der er kommet ro i om-

rådet.  

Der har den 7. november 2014 været 

holdt en workshop i relation til Ydre 

Østerbro - Dyrk din by – et godt og 

konstruktivt møde, hvor alle parter, 

der er involveret i Lindholm-området, 

deltog. 

Boligselskabet har den 7. november 

2014 deltaget i reception i forbindelse 

med Designas 10 års fødselsdag. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

123/14 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Der har den 29. oktober 2014 været 

holdt møde med Guldborgsund Forsy-

ning i relation til, at boligselskabet 

fremadrettet udarbejder forbrugsregn-

skaber for afdeling 34 Grønnegården. 

Boligselskabet (J. Stevns, Robert Mad-

sen og Lis Bentin) har deltaget i Think 

Space Konferencen den 30. oktober 

2014. Et godt og udbytterigt seminar 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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med fokus på de mange tiltag og mu-

ligheder vores område rummer. 

Boligselskabet (Robert Madsen og Lis 

Bentin) deltog i BL’s weekendkonfe-

rence for 11. kreds den 7. – 8. no-

vember 2014 i Karrebæksminde. En 

veltilrettelagt og udbytterig konfe-

rence. 

Der har været holdt evalueringsmøde 

med Sydbank den 6. november 2014, 

hvor bankskiftet er ved at være på 

plads. 

Der har været holdt årligt evaluerings-

møde med vores forsikringsmæglere 

Willis. Et godt år, hvor boligselskabet 

ikke har haft mange forsikringsskader. 

Der har været holdt møde med CELF i 

relation til specielt tilrettede kurser til 

administration og ejendomsfunktionæ-

rer med fokus på udvikling.    

Der har været BL Forretningsfører-

møde i Vordingborg den 25. november 

2014, hvor temaet var ”Direktørudvik-

lingssamtale”. Der blev på Forret-

ningsførermødet udleveret materiale 

til inspiration til kommende direktør-

samtale. 

Der er sendt ansøgning til byggemyn-

digheden om at nedlægge skaktene på 

Vendsysselvej 31 + 33. 

Administrationen har fokus på annon-

cering, som vil blive forelagt på de-

cembermødet. 

Status på jobrotationen er, at det går 

godt – alle gør en flot indsats. 

 

  

124/14 Datoer for møder 2015  Beslutning 

Organisationsbestyrelsen har i 2014 holdt besty-

relsesmøde den sidste onsdag i hver måned, 

hvilket administrationen anbefaler fortsætter 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

de foreslåede mødedatoer for 2015.  
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uændret. Møderne begynder kl. 15.30. Juli må-

ned er mødefri. 

Administrationen har på den baggrund udarbej-

det følgende forslag til møder i organisationsbe-

styrelsen for 2015: 

Onsdag den 28. januar 

Onsdag den 25. februar 

Onsdag den 25. marts 

Onsdag den 29. april 

Onsdag den 27. maj 

Onsdag den 24. juni 

Onsdag den 26. august 

Onsdag den 30. september 

Onsdag den 28. oktober 

Onsdag den 25. november 

Onsdag den 16. december 

Repræsentantskabsmøde 

Ordinært repræsentantskabsmøde skal ifølge 

vedtægterne holdes inden 5 måneder fra regn-

skabsafslutningen den 31. december. Det vil 

sige inden 31. maj.  

Administrationen foreslår, at ordinært repræ-

sentantskabsmøde holdes: 

Onsdag den 20. maj 2015 kl. 17.00. 

Fælles afdelingsbestyrelsesmøder 

Praksis er, at boligorganisationen holder 2 fælles 

afdelingsbestyrelsesmøder om året.  

Administrationen anbefaler, at denne praksis 

fastholdes og foreslår følgende dage: 

Onsdag den 18. marts 

Onsdag den 18. november 

Møderne begynder kl. 17.00. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender de fore-

slåede mødedatoer for 2015. 
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125/14 Lokaler Håndværkerafdelingen Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 22. oktober 2014 at invitere afdelingsbesty-

relsen i afdeling 3 til møde for en nærmere af-

klaring af en eventuel nedlæggelse af erhvervs-

lejemålet med henblik på at skabe yderligere 

parkeringspladser i området. 

Mødet blev holdt i Slotsgade 20 den 12. novem-

ber 2014 med formand og næstformand for 

henholdsvis afdeling 3 og organisationsbestyrel-

sen. 

Der vil blive givet en orientering fra mødet med 

afdeling 3, herunder status på de videre tiltag. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

lokaler til efterretning og godkendte 

de videre tiltag, der er besluttet på 

mødet mellem formand/næstformand 

for organisationsbestyrelsen og for-

mand/næstformand for afdelingsbe-

styrelsen i afdeling 3 den 12. novem-

ber 2014.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på lo-

kaler til efterretning og godkender de videre til-

tag, der er besluttet på mødet den 12. novem-

ber 2014.  

  

126/14 Varsling af forbrugsregnskaber   Beslutning 

Beboerne modtager i dag varsling af á conto for-

brug samtidig med, at forbrugsafregningen ud-

sendes til lejerne. 

Denne praksis ønsker administrationen at æn-

dre, så beboerne kun modtager en samlet vars-

ling årligt med alle eventuelle ændringer. Det vil 

sige samtidig med eventuelle huslejeændringer i 

forbindelse med godkendelse af budgetterne. 

Beboerne modtager dermed kun én årlig æn-

dring/varsling, hvilket skaber mindre forvirring 

for beboerne, at der ikke sker ændringer flere 

gange i huslejeopkrævningerne – og at bebo-

erne har mulighed for at beregne deres økonomi 

blot én gang om året.  

Det betyder, at varsling af à conto ændring for 

varmeregnskabsåret 01.01. – 31.12.2014 først 

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at der fremadrettet kun sendes én år-

lig ændring/varsling af huslejeopkræv-

ningerne til beboerne.    
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varsles sammen med budgettet 2016. Æn-

dringsprocenten vil blive beregnet i forhold til 

forventede udvikling i varmeudgiften. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender, at der 

fremadrettet kun sendes én årlig ændring/vars-

ling af huslejeopkrævningerne til beboerne.   

 

  

127/14 Bestyrelsesvederlag 2015  Beslutning 

Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift 

er, jf. BL informerer nr. 42/2014 reguleret til 

75,82 kr. for de første 100 lejemål og 45,49 kr. 

for alle efterfølgende lejemål, hvilket svarer til 

et bestyrelsesvederlag på 92.502,73 kr. til for-

deling, eller en stigning i forhold til 2014 på i alt 

1.341,44 kr. Bestyrelsesvederlaget vil derfor 

blive reguleret fra 2015. 

Organisationsbestyrelsen tog regule-

ring af bestyrelsesvederlag for 2015 til 

efterretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager regulering af 

bestyrelsesvederlag for 2015 til efterretning. 

  

128/14 Vinterberedskab 2014/2015  Beslutning 

Administrationen har i samarbejde med ejen-

domsfunktionærerne udarbejdet en vinterbered-

skabsplan for vinteren 2014/2015 ud fra det 

serviceniveau, organisationsbestyrelsen har 

vedtaget på mødet den 22. august 2013.  

Vinterberedskabsplanen vil blive forelagt på mø-

det, og efterfølgende blive udsendt til alle afde-

lingsbestyrelsesformænd til orientering.  

Organisationsbestyrelsen tog vinterbe-

redskabsplanen for 2014/2015 til ef-

terretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager vinterbered-

skabsplanen for 2014/2015 til efterretning. 
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129/14 Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 

for afdelinger uden afdelingsbestyrelse 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 3. kvartal for alle afdelinger.  

Bemærkninger til budgetopfølgning for følgende 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse vedlægges:  

 01-19 Flintingevej-Åmarksvej 

 01-21 Kirkegårdsvej 

 01-24 Slotsgade 22 

 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  

Organisationsbestyrelsen tog bemærk-

ninger til budgetopfølgning for 3. 

kvartal 2014 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelser til efterretning.  

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager bemærkninger 

til budgetopfølgning for 3. kvartal 2014 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelser til efterretning. 

  

130/14 Kapitalafkast pr. 30. september 

2014 

Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

Alm. Brand  20.189.029   -165.910,59  -0,16% 

Nordea          9.306.901   -228.886,06  -0,47% 

Sirius          11.441.841     -95.667,46  -0,15% 

SEB Bank    20.706.681  1.212.647,48   1,79%  

Jyske Bank  21.129.835     790.146,50   1,19% 

I alt            82.774.287  1.512.330,88   1,83%     

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

delingerne i 2014.  

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om kapitalafkast pr. 30. septem-

ber 2014 til efterretning.   
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Der er skiftet kapitalforvaltere i løbet af maj må-

ned. Afkastberegningen er derfor ikke helt retvi-

sende, da nye kapitalforvaltere tilgodeses med 

forventet renteafkast, mens de tidligere kapital-

forvaltere mister det afsatte renteafkast. 

Der har også været gode kursgevinster i forbin-

delse med ændring af obligationsporteføljen, 

som kommer boligselskabet til gode i form af 

større afkast ved salg. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om kapitalafkast pr. 30. september 2014 til ef-

terretning.  

  

131/14 Aftale YouSee  Beslutning 

Administrationen har udvidet nuværende aftale 

med You See med en foreningsbredbåndsaftale, 

som giver en besparelse for de beboere, der har 

valgt af købe bredbånd via YouSee. 

YouSee vil gerne have lov til at invitere alle be-

boerne til et Åbent Hus arrangement, hvor be-

boerne kan høre om deres muligheder i den af-

tale, der er indgået med YouSee – og få mulig-

hed for at købe produkter til særligt gode priser. 

Administrationen anbefaler, at YouSee får denne 

mulighed ved, at det er YouSee, der inviterer 

beboerne til Åbent Hus Arrangement, mod at 

boligselskabet stiller 1 lokale på henholdsvis 

Nørrebro og Østerbro til rådighed.    

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen til efterretning og godkendte, 

at YouSee inviterer beboerne til et 

Åbent Hus Arrangement mod, at Bo-

ligselskabet stiller lokalerne til rådig-

hed, og at YouSee må anvende bolig-

selskabets logo på invitationen. 

  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning og godkender, at YouSee invite-

rer beboerne til et Åbent Hus Arrangement mod, 

at Boligselskabet stiller lokalerne til rådighed.  

  

132/14 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- 
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Indstilling 
 

sager til efterretning – for så vidt an-

går køkkenrenovering i afdeling 9, 

bad, rør og køkkenrenovering i afde-

ling 11 og helhedsplan for afdeling 35.   

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

133/14 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på beboer-

klagenævns- og advokatsager.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

beboerklagenævns- og advokatsager 

til efterretning.  

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

134/14 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 14. november 2014 

2 ledige lejligheder, hvoraf 1 lejlighed er reser-

veret. 

De to lejligheder i henholdsvis Tingsted og Nr. 

Alslev er indrykket i lokalpressen med henblik 

på hurtig genudlejning. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

135/14 Eventuelt Beslutning 

 Ingen punkter under eventuelt. 
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136/14 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 17. de-

cember 2014. 

Mødet er kl. 15.30 med julemiddag kl. 

18.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


