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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

28-01-2015 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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001/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 17. december 2014.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 17. december 

2014.   

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 17. december 2014.  

  

002/15 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Werner I. Madsen: 

Deltagelse i Merz’ 100 års jubilæum 

den 9. januar 2015. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

003/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Fælles personalemøde den 18. decem-

ber 2014, hvor jobrotationen blev eva-

lueret positivt. 

Foreløbige regnskabstal for 2014 ser 

fornuftige ud. 

Fortsat fokus på at konvertere lån, 

hvor det giver værdi. 

Ventelisterne er under lup for at sikre 

overensstemmelser mellem aktiv og 

passivlisten. 

Vi har valgt at annoncere sammen 

med Lindholmcentret i SydfalsterNyt. 

Inspektørerne har brugt en del tid på 

at bekæmpe skadedyr – bl.a. rotter, 

som Nykøbing F. p.t. er plaget af.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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004/15 Drifts- og vedligeholdelse i 2016 

og frem  

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for møder 

i 2015 om drift og vedligeholdelse i 2016 og 

frem.  

Møderne vil blive holdt i perioden fra den 19. fe-

bruar 2015 til og med den 12. maj 2015. Ud 

over drift og vedligeholdelse for 2016 og frem 

vil status på drift og vedligeholdelse i 

2014/2015 også være et punkt på dagsordenen. 

 

Afdelingerne vil modtage en mødeindkaldelse i 

uge 3. 

For så vidt angår afdelinger, hvor organisations-

bestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse, 

skal organisationsbestyrelsen tage stilling til, 

hvem der deltager i hvilke afdelinger. Derefter 

vil Administrationen sende forslag til mødeda-

toer. 

Plan over D&V-møder blev uddelt på 

mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog planen 

over D&V-møderne til efterretning og 

besluttede følgende deltagere i afde-

linger uden afdelingsbestyrelse: 

Werner I. Madsen, Robert Madsen, 

Anders Enevoldsen og Poul Jeppesen 

deltager i møderne planlagt den 30. 

april 2015. 

Werner I. Madsen, J. Stevns, John 

Nilsson og Poul Jeppesen deltager i 

møderne planlagt den 12. maj 2015.  

 

Indstilling 

At Organisationsbestyrelsen tager orientering 

om møder i forbindelse med drift og vedligehol-

delse i 2016 og frem til efterretning og beslut-

ter, hvem der deltager i hvilke afdelinger, hvor 

der ikke er afdelingsbestyrelser.    

  

005/15 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Der blev givet en status for så vidt an-

går lokaler på Orupgårdsvej, køkken-

renovering i afdeling 9 Gedservej, re-

novering i afdeling 11 Lindevænget og 

tilbagemelding fra Landsbyggefonden i 

forbindelse med helhedsplanen for af-

deling 35 Hammerlodden/Teglværks-

gade. 

Organisationsbestyrelsen tog status 

over bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  
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006/15 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på beboer-

klagenævns- og advokatsager.  

Organisationsbestyrelsen tog status 

over beboerklagenævnssager til efter-

retning.  

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

007/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 9. januar 2015 2 le-

dige boliger, som begge ligger i Tingsted.  

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

008/15 Handleplan 2015/2016 Beslutning 

Fortsættelse af drøftelser i forbindelse med 

Handleplan 2015/2016 – med udgangspunkt i 

det materiale, der blev udleveret efter organisa-

tionsbestyrelsens seminar den 7. – 8. august 

2014.  

Udsat.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og konkreti-

serer fokusområderne.  
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009/15 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

Ingen punkter under eventuelt. 

 

  

010/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 25. fe-

bruar 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


