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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

29-04-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

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

Afbud  John Nielsson deltog frem til og med punkt 042/15 

Referent  Lis Bentin 

Mødeleder  Werner I. Madsen 
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038/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 25. marts 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 25. marts 

2015.   

 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 25. marts 2015.  

  

039/15 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Werner I. Madsen:  

Formand og direktør havde deltaget i 

Realdania debatmøde – Rummelighed 

for alle – et godt og givende møde. 

Styregruppen i ReStart Lindholm har 

deltaget i interview med ekstern kon-

sulent med fokus på samarbejde i sty-

regruppen, herunder de 3 boligorgani-

sationer imellem. 

Kontakt fra journalist på Folketidende 

i relation til projekt ”Dyrk din by”, 

hvor afdeling 9 + 11 har 15 nytteha-

ver/højbede målrettet beboerne. Kopi 

af artikel omdelt på mødet.  

Kontakt af beboer i afdeling 4 angå-

ende frit valg på fibernet. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

038/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Netop modtaget meddelelse fra BL nr. 

2215 om frit valg på kabel-tv-områ-

det. Via medieforliget for 2015-2018 

hvor det fremgår, at det via en offent-

liggjort rapport skal undersøges, om 

der er behov for via lovgivning at give 

øget mulighed for individuelt valg af 

TV-distributør. Meldingen er, at der 

ikke er vedtaget lovindgreb, som æn-

drer den hidtidige mulighed for at ind-

købe og levere fælles TV-løsning og 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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internet på fordelagtige vilkår for be-

boerne. Det vil sige, at de indgåede 

aftaler fortsat er gældende. 

Administrationen har påtalt over for 

YouSee, at det ikke var i orden, at de 

havde sendt salgsbreve ud med Nykø-

bing F. Boligselskab som medunder-

skriver, da administrationen netop 

havde frasagt sig dette ønske fra You-

See’s side. 

Der har været møde i husordensgrup-

pen den 18. marts 2015, hvor admini-

strationen arbejder videre med input 

med henblik på at have et forslag/ska-

belon klar til godkendelse på repræ-

sentantskabsmødet 20. maj 2015. 

Boligselskabet er meldt ind i Kultur-

mindeforeningen – en forening, man 

bør være medlem af – specielt, når 

boligselskabet ejer en fredet ejendom 

i Slotsgade. 

Administrationen har fortsat fokus på 

at få afsluttet skiltningen ved alle af-

delinger. 

Ministeriet for By, Bolig og Landdi-

strikter har nedsat et rejsehold, der 

skal kunne træde til i forbindelse med 

akut opstået uro i de udsatte boligom-

råder med råd og sparring om tryg-

hedsindsatser, der kan løse den akut 

opståede uro. 

Landsbyggefonden – en delegation på 

17 personer besøger Lolland og Fal-

ster den 20. maj 2015. Baggrunden er 

en stor aktivitet på renoveringsområ-

det og på den boligsociale indsats. 

Opfølgningsmøde med vores inkasso-

bureau den 7. april 2015 med henblik 

på øget fokus på området. 

Der har været afholdt kursus i 1. 

hjælp den 9. og 16. april 2015 for 

samtlige ansatte – med fokus på hjer-

temassage, herunder hjertestarter. 
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Der har været afholdt generalforsam-

ling den 20. april 2015 i ejerforenin-

gen Lindholmcentret. 

Der har været holdt møde med Folke-

tidende, som havde inviteret til en 

snak om yderligere annoncering, som 

der var opbakning til fra organisati-

onsbestyrelsens side, herunder fortsat 

finansiering via arbejdskapitalen. 

Møde i Virksomhedsnævnet den 23. 

april 2015 – sidste møde med nuvæ-

rende medlemmer, da der har været 

valg – og nye medlemmer indtræder 

fra og med 1. juni 2015.  

Meldingen fra de ansatte er, at det går 

godt med jobrotationen og ”vi løfter i 

flok”. 

Generalforsamling i ejerforeningen 

Bakkehuset blev aflyst samme dag 

den 28. april 2015 pga. kalenderfor-

virring, men nyt møde er aftalt. 

Der har været afholdt generalforsam-

ling i ejerforeningen Aldershvile den 

29. april 2015. 

Udestående opgaver fra LF Bo’s tid er 

”under kontrol” – og ved at være ryd-

det af vejen. 

  

039/15 Revisionsprotokollat 2014 Beslutning 

Revisionsprotokol til årsregnskab for 2014 for 

boligorganisationen og afdelingerne vedlægges 

og vil blive gennemgået på mødet.    

Administrationen og formand for orga-

nisationsbestyrelsen har den 14. april 

2015 holdt møde med statsautoriseret 

revisor fra Revisionsinstituttet for gen-

nemgang af revisionsprotokollat 2014.   

Organisationsbestyrelsen tog gennem-

gangen af revisionsprotokollatet til ef-

terretning og godkendte revisionspro-

tokollatet. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager gennemgan-

gen af revisionsprotokollatet til efterretning og 

godkender revisionsprotokollatet. 
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040/15 Regnskab 2014 for boligorgani-

sationen inkl. afdelingerne 

Beslutning 

Boligorganisationens regnskab 2014 viser et 

overskud på 3.537.454 kr., der er overført til ar-

bejdskapitalen, hvoraf overskud fra LF Bo på 

1.585.353 kr. efterfølgende er overført til dispo-

sitionsfonden, jf. beslutning på organisationsbe-

styrelsesmødet den 28. august 2014 – sag 

093/14. Der var budgetteret med et overskud 

på 81.000 kr. 

Regnskab for 2014 for boligorganisationen inkl. 

afdelingerne med tilhørende årsberetning og le-

delsespåtegning vedlægges og vil blive gennem-

gået på mødet.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

regnskab 2014 inkl. afdelingerne – og 

indstiller disse til godkendelse på re-

præsentantskabsmødet den 20. maj 

2015.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender regnskab 

2014 til behandling på repræsentantskabsmø-

det. 

  

041/15 Regnskab 2014 for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal godkende føl-

gende afdelingsregnskaber for 2014 for afdelin-

ger uden afdelingsbestyrelse: 

 Afd. 19 Flintingevej/Åmarksvej 

 Afd. 20 Stationsvej 

 Afd. 21 Kirkegårdsvej 

 Afd. 24 Slotsgade 22 

 Afd. 25 Fjordbakken 

 Afd. 32 Vendsysselvej 47-49 

 Afd. 34 Grønnegårdsvej 

 Afd. 36 Bakkehuset 

 Afd. 37 Aldershvile 

 Afd. 38 Bryghusgrunden 

 Afd. 39 Vendsysselvej 25-27 

 Afd. 40 Vendsysselvej 45 

 Afd. 48 Servicearealet Bryghusgrunden 

 Afd. 50 Håndværkerafdelingen 

 Afd. 60 Afdeling for ekstern ejendomsad-

ministration og lignende 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

regnskaber for 2014 for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse og indstiller 

disse til godkendelse på repræsen-

tantskabsmødet den 20. maj 2015.  

 



  

 

 

Side 6/8 

Regnskaber for 2014 for afdelingerne vil blive 

gennemgået på mødet. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender afdelin-

gernes regnskaber for 2014 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse. 

  

042/15 Budget 2016 for boligorganisati-

onen 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budget 2016 

for boligorganisationen. Budgettet danner 

grundlag for administrationsbidraget for 2016. 

Budgettet vedlægges – og vil blive gennemgået 

på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

forslag til budget 2016 for boligorgani-

sationen til forelæggelse på repræsen-

tantskabsmødet den 20. maj 2015.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender budget 

2016 for boligorganisationen til forelæggelse på 

Repræsentantskabsmødet den 20. maj 2015. 

  

043/15 Lovpligtig energimærkning Beslutning 

Energimærkning af alle bolig- og erhvervsejen-

domme til udlejning er et lovkrav uanset stør-

relse. Formålet med energimærkning er at sikre 

fokus på energibesparelser, herunder en styrket 

driftsøkonomi. 

Administrationen er i dialog med seas-nve og vil 

på mødet give en nærmere orientering, herun-

der forslag til den videre proces og økonomi.  

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om lovpligtig energimærkning til 

efterretning – og godkendte forslag til 

den videre proces, jf. udkast til sam-

arbejdsaftale udarbejdet april 2015. 

Dispositionsfonden yder tilskud til de 

afdelinger, hvor den lovpligtige ener-

gimærkning ikke kan holdes inden for 

afdelingens 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 godkender forslag til den vi-

dere proces og økonomi. 
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044/15 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 

afdelingerne 9, 11 og 35.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

045/15 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. 

  

046/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 24. april 2015 ingen 

ledige boliger.  

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

047/15 Eventuelt Beslutning 

 Ingen punkter under eventuelt. 
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048/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 27. maj 

2015. Mødet holdes i Slotsgade 20. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werner I. Madsen  Lis Bentin 

 


