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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

25-02-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

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

Afbud   
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011/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 28. januar 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 28. januar 

2015.   

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 28. januar 2015.  

  

012/15 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 Søren Ibsens (fra Friis Ander-

sen) 60 år fødselsdagsreception. 

    

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

013/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

At der fra administrationens side den 

25. februar 2015 var givet  advokat-

bemyndigelse til afholdelse af afslut-

tende generalforsamling, herunder til 

efterfølgende anmeldelse til Erhvervs-

styrelsen for at få annulleret LFBO’s 

cvr.nr. 

At der havde været et fint fremmøde 

til Frede Nielsens 40 års formands-re-

ception den 27. januar 2015. 

At der fra afdeling 11 – i forbindelse 

med afdelingsbestyrelsens evaluering 

af de nye tiltag i boligselskabet – var 

stor tilfredshed med den måde tingene 

blev drevet i boligselskabet, herunder 

”Vi løfter i flok”.  

At der havde været holdt møde den 4. 

februar 2015 på Bakkehuset angående 

projekt ”Bakkeby”, der handler om at 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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gøre det mere ”hjemmeligt” at være 

på plejehjem. 

Annoncering i Folketidende og Ugeavi-

sen er igangsat. Derudover er den nye 

hjemmeside i luften, hvor der dog 

fortsat er nogle udfordringer med top-

billederne, som forsvinder ved de dag-

lige opdateringskørsler. Web-bureauet 

arbejder på sagen. Næste step er af-

delingernes hjemmeside, hvor der vil 

være en fast skabelon, som afdelings-

bestyrelserne kan arbejde i – og der-

med sætte afdelings eget præg på 

hjemmesiden. 

Der har den 11. februar 2015 været 

holdt seminar om den nye udbudslov, 

hvor der er interessante ændringer på 

vej i forhold til nuværende udbudslov. 

Udbudsloven forventes at træde i kraft 

1. oktober 2015, hvis alt går, som 

planlagt.  

Der har været holdt styringsdialog-

møde med Guldborgsund Kommune 

den 16. februar 2015. Et godt og kon-

struktivt møde, hvor der var positive 

tilkendegivelser fra kommunens side 

til de tiltag og resultater, der p.t. er 

gjort og opnået i boligselskabet. 

Der har været en privat ansøgning om 

opsætning af stolelift i afdeling 3, hvor 

tilbagemeldingen har været, at ansøg-

ningen skal ske via Guldborgsund 

Kommune og bevilget via Servicelo-

vens §116 for at boligselskabet kan 

imødekomme ansøgningen. 

Der har været holdt møde i Virksom-

hedsnævnet den 19. februar 2015, 

hvor punkter som forretningsgang for 

godkendelse af fakturaer, sommerfe-

rieplan 2015, status vinterbredskab, 

status vagtordning, status udestående 

opgaver fra afdelingsmøder 2014, 

D&V-møder og vinteropgaver bl.a. var 
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på dagsordenen. Derudover gennem-

gang af varmecentraler, status på 

skilte, udbud/prisaftaler m.fl. Et som 

altid godt og konstruktivt møde. 

Inspektørerne er i gang med de årlige 

D&V-møder. 

Økonomi er i gang med regnskaber 

2014, hvor det umiddelbart ser ud til 

at der er overskud i alle afdelinger – 

primært på renholdelse, forsikring, re-

novation og renter. 

Boligselskabets ventelister har været 

under lup for at sikre, at alle står på 

listen som ønsket i relation til aktiv-

/passivlisten og med de ønskede boli-

ger/områder. 

  

014/15 Kapitalafkast 2014 Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi        Afkast året   

Alm. Brand  20.189.029              -165.910 

Nordea          9.306.901             -233.940 

Sirius          11.441.841               -95.667 

SEB Bank    20.465.500            1.069.484 

Jyske Bank  21.235.880            1.003.287 

I alt            82.639.150            1.577.254    

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

delingerne i 2014. Der er skiftet kapitalforval-

tere i maj måned 2014 – til SEB den 22. maj og 

til Jyske Bank den 12. maj 2014. Afkastbereg-

ningerne er derfor ikke helt retvisende, da nye 

kapitalforvaltere tilgodeses med forventet rente-

afkast, mens de tidligere kapitalforvaltere mister 

det afsatte renteafkast.  

Der har været gode kursgevinster i forbindelse 

med ændringen af obligationsporteføljen, som 

kommer boligselskabet til gode i form af større 

afkast ved salg. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om kapitalafkast for 2014 til ef-

terretning.  
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Den endelige rente i 2014 er bogført med en 

gennemsnitlig rente til afdelingerne og dispositi-

onsfonden på 1,75%. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om kapitalafkast for 2014 til efterretning. 

  

015/15 YouSee – invitation til Åbent Hus Beslutning 

YouSee inviterer beboere til åbent hus arrange-

ment den 16. og 17. marts fra kl. 15.00 – 19.00 

hos Danhostel Vesterskoven, Østre Allé 110, 

4800 Nykøbing F. Formålet er at orientere om 

de muligheder, tv gennem boligselskabet giver 

adgang til. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om YouSee’s åbent hus arrange-

ment til efterretning. 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om YouSee’s åbent hus arrangement til efterret-

ning. 

 

 

016/15 Gennemgang af varmecentraler Beslutning 

Ejendomsfunktionærerne har i forbindelse med 

jobrotationen fået en gennemgang af samtlige 

varmecentraler i boligselskabet. I den forbin-

delse er det konstateret, at der er en del brugs-

vandsbeholdere, hvor det kan give god værdi at 

konvertere disse til brugsvandsveksler. 

På den baggrund har Administrationen bedt om 

at få udarbejdet en rapport om, hvilke afdelin-

ger der er potentielle til en konvertering, herun-

der de fordele, der er forbundet med en even-

tuel konvertering.  

Der vil på mødet blive givet en yderligere orien-

tering om gennemgangen af varmecentralerne.   

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen til efterretning og opfordrer de 

afdelinger, der har brugsvandsbehol-

dere til at konvertere til brugsvands-

vekslere i indeværende år, jf. anbefa-

lingerne i rapporten. 

Dispositionsfonden yder tilskud til de 

afdelinger, hvor en udskiftning/kon-

vertering ikke kan holdes inden for af-

delingens økonomi, jf. regler om til-

skud fra dispositionsfond og arbejds-

kapital vedtaget den 20. august 2013 

– sag 097/13 Konsolidering. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning og drøfter eventuelle videre til-

tag.   
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017/15 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 til efterretning for så vidt angår 

afdeling 9, afdeling 11, afdeling 35 og 

lokaler på Orupgårdsvej (Håndværker-

afdelingen). 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

018/15 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. 

  

019/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 19. februar 2015 1 

ledig bolig, som ligger i Tingsted.  

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning 

og kunne konstatere at den ledige bo-

lig i Tingsted var lejet ud.   

 Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

020/15 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.  

Organisationsbestyrelsen gennemgik 

oplæg til handleplan og kunne konsta-

tere, at der er godt gang i de aftalte 

handlinger. 

For at få sat gang i den tidligere be-

slutning om at nedsætte en husorden-

gruppe, vil det været et punkt på det 
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Indstilling kommende fællesmøde for alle afde-

lingsbestyrelser den 18. marts 2015. 

Robert Madsen foreslog, at referater 

fra organisationsbestyrelsens møder 

fremadrettet bliver sendt ud til alle af-

delingsformænd via mail for at sikre 

større indsigt i selskabet, herunder i 

organisationsbestyrelsens arbejde. År-

sagen er, at ikke alle husker at gå på 

hjemmesiden, hvor referaterne er til-

gængelige. Forslaget blev vedtaget. 

At organisationsbestyrelsen drøfter og konkreti-

serer fokusområderne.  

  

021/15 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Ingen bemærkninger til referatet un-

der eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

022/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 25. marts 

2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


