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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

17-12-2014 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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137/14 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 26. november 2014.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 26. november 

2014.   

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 26. november 2014.  

  

138/14 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Werner I. Madsen: 

Der har været holdt møde med Guld-

borgsund Kommune den 15. decem-

ber 2014 angående Ydre Østrebro. I 

mødet deltog ud over Werner Madsen, 

som formand for afdeling, formanden 

for afdeling 11 Frede Nielsen og Lis 

Bentin. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

139/14 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Ønskede en evaluering af det fælles 

afdelingsbestyrelsesmøde den 27. no-

vember 2014. Tilbagemeldingerne har 

været, at det atter var et godt møde 

med gode og vedkommende informa-

tioner. 

Henvendelse fra VUC om boligselska-

bets hjælp/formidling af VUC’s tilbud 

rettet mod ”Den digitale borger”. Der 

var opbakning til at sende materialet 

til afdelingsbestyrelsesformændene. 

Administrationen har sagt ja til at 

modtage en finansøkonom i 3 måne-

ders virksomhedspraktik fra og med 

12. januar 2015. 

Der har været holdt møde i virksom-

hedsnævnet den 11. december 2014, 

hvor status på jobrotation var på 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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dagsordenen. Meldingen er, at det går 

godt hele vejen rundt. 

Skilte til afdelingerne er produceret og 

vil blive opsat snarest muligt. 

Der har været holdt julefrokost for alle 

ansatte den 12. december 2014 – en 

god og hyggelig frokost. 

Administrationen har holdt fællemøde 

med forsikringsmægler i forbindelse 

med skift af firmapension fra Danica til 

AP Pension. 

Meddelelse fra Landsbyggefonden med 

tilsagn om huslejestøtte til afdeling 9 i 

forbindelse med skift af vinduer. 

Guldborgsund kommune har givet 

dispensationstilladelse til at lukke 

skaktene på Vendsysselsvej 31-33. 

Afdeling 3 har været plaget af indbrud 

i 46 kælderrum. Gerningsmændene er 

pågrebet af politiet. 

Alle fysiske ejerpantebreve er blevet 

digitaliseret. 

Administrationen holder lukket mellem 

jul og nytår, hvilket er annonceret i lo-

kalavisen, på hjemmesiden og ved op-

slag på døren til Slotsgade 20. 

Tak til Robert Madsen for en god In-

foNyt til beboerne i afdeling 6. Robert 

Madsen sender den pågældende In-

foNyt til inspiration for de øvrige med-

lemmer af organisationsbestyrelsen. 

  

140/14 Energimålere afdeling 21  Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 17. december 2013 at bevilge tilskud via di-

spositionsfonden til afdeling 21, Kirkegårdsvej 

19-49, til udskiftning af varmeenergimålere. 

Administrationen har indhentet revideret tilbud 

på udskiftning af varmeenergimålere. Udskift-

ning forventes påbegyndt i uge 3/2015. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om udskiftning af varmeenergi-

målere i afdeling 21, Kirkegårdsvej 

19-49, til efterretning.     
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Indstilling 

At Organisationsbestyrelsen tager orientering 

om udskiftning af varmeenergimålere i afdeling 

21, Kirkegårdsvej 19-49, til efterretning.    

  

141/14 Vagtordning uden for normal ar-

bejdstid 

Beslutning 

Administrationen har opsagt aftalen med nuvæ-

rende vagtselskab, da ordningen fra og med 1. 

januar 2015 overgår til egne ejendomsfunktio-

nærer. 

Der vil blive givet en orientering på mødet om 

den nye vagtordning. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om ny vagtordning til efterret-

ning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om ny vagtordning til efterretning.  

  

142/14 Annoncering   Beslutning 

Administrationen har udarbejdet oplæg til an-

noncering 2015, som vil blive forelagt på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

oplæg til annoncering i 2015.    

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter oplæg til an-

noncering 2015 og beslutter niveauet for annon-

cering 2015.   

 

  

143/14 Byggeteknisk Screening  Beslutning 

Administrationen har modtaget tilbud på bygge-

tekniske screeninger af selskabets afdelinger. 

Tilbuddet vedlægges med henblik på en drøf-

telse.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

tilbud på byggetekniske screeninger 

dateret 1. december 2014 omhand-

lende afdelingerne 1, 3, 4, 5, 7, 13, 

Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen drøfter tilbud på 

byggetekniske screeninger af selskabets afdelin-

ger.  

19, 20 og 23. Udgiften til de bygge-

tekniske screeninger dækkes af dispo-

sitionsfonden.   

 

144/14 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.  

  

145/14 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. 

  

146/14 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 11. december 2014 

2 ledige lejligheder, som er annonceret på bolig-

selskabets hjemmeside. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

147/14 Eventuelt Beslutning 

 

 

Ingen bemærkninger under Eventuelt.  
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148/14 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 28. januar 

2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


