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Organisationsbestyrelsesmøde 
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27-05-2015 Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. 15.30 
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049/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 29. april 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 29. april 2015 

med en bemærkning til punkt 38/15 

om, at mødet i husordensgruppen var 

afholdt den 15. april 2015. 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 29. april 2015.  

  

050/15 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Robert Madsen: 

Har modtaget invitation fra BL til del-

tagelse i kreds 11’s formands-/næst-

formandsmøde den 17. juni 2015, 

men kan desværre ikke deltage den 

pågældende dag. 

  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

051/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Der holdes kursus i Kommunikation og 

konflikthåndtering for samtlige ansatte 

i hhv. juni 2015 for hold 1 og septem-

ber 2015 for hold 2. 

Der har været en lille brand i afdeling 

11 den 10. maj 2015 med et efterføl-

gende ødelagt komfur og en mindre 

røgskade. 

Der har været hilse-på-møde den 11. 

maj 2015 med de nye ejere i forbin-

delse med Rask EL’s overtagelse af 

Meldgaard EL. 

Der har været afholdt licitation på var-

meanlæg i Ejerforeningen Bakkehuset 

den 19. maj 2015, hvor Fyrodan vandt 

opgaven. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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Administrationen har den 26. maj 

2015 modtaget energimærkningsrap-

port for afdeling 23 i Nr. Alslev. 

Administrationen har modtaget forslag 

til lokalplan 175 for Nykøbing F. Syge-

hus. Der er høringsvar den 29. juli 

2015 og borgermøde den 15. juni 

2015. 

  

052/15 Konstituering Beslutning 

Repræsentantskabsmødet vælger formand for 

organisationsbestyrelsen, og organisationsbe-

styrelsen vælger efterfølgende næstformand af 

egen midte, jf. vedtægternes § 6, stk. 2.  

Efter repræsentantskabsmødet den 20. maj 

2015, hvor Robert Madsen blev valgt som besty-

relsesformand, og Erik Krogsbak blev valgt som 

nyt medlem til organisationsbestyrelsen, er 

sammensætningen dermed ændret. 

Oversigt over organisationsbestyrelsens sam-

mensætning efter repræsentantskabsmødet den 

20. maj 2015 vedlægges (underskriftsblad). 

Jørn Stevns blev efter indstilling fra 

Robert Madsen genvalgt som næstfor-

mand til organisationsbestyrelsen.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen vælger næstfor-

mand for organisationsbestyrelsen af egen 

midte.   

  

053/15 Kodeks for organisationsbesty-

relsen 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 20. 

august 2013 godkendt Kodeks for organisations-

bestyrelsen. Kodeks er efterfølgende revideret 

og godkendt på organisationsbestyrelsens møde 

den 27. maj 2014.  

For at sikre fortsat fælles fodslag i organisati-

onsbestyrelsen vedlægges kodeks for organisa-

tionsbestyrelsen med henblik på en gennem-

gang på mødet i forbindelse med ny sammen-

sætning af organisationsbestyrelsen. 

Organisationsbestyrelsen gennemgik 

kodeks for organisationsbestyrelsen 

for at sikre fælles fodslag i organisati-

onsbestyrelsen. 

Kodeks for organisationsbestyrelsen 

vil blive evalueret på kommende semi-

nar for organisationsbestyrelsen i 

2015.   
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen gennemgår kodeks 

for organisationsbestyrelsen med det formål 

fortsat at sikre fælles fodslag i organisationsbe-

styrelsen. 

  

054/15 Suppleanters deltagelse i organi-

sationsbestyrelsens møder 

Beslutning 

Administrationen ønsker, at organisationsbesty-

relsen drøfter suppleanters deltagelse i organi-

sationsbestyrelsens møder.  

Organisationsbestyrelsen har tidligere drøftet 

suppleanters, herunder om 1. suppleanten/ 

begge suppleanters deltagelse i organisations-

bestyrelsens møder, men fravalgte på davæ-

rende tidspunkt, at suppleanter deltog i mø-

derne.  

Da det er en beslutning, der ligger en del år til-

bage, vurderer administrationen, at tiden er 

inde til at genoverveje beslutningen. 

Organisationsbestyrelsen besluttede 

efter en drøftelse, at suppleanter ikke 

inviteres til at deltage i organisations-

bestyrelsens møder. 

Hvis en suppleant indtræder i organi-

sationsbestyrelsen i perioden, vil der 

ske en grundig introduktion, så på-

gældende er klædt på til at varetage 

hvervet.  

Suppleanterne modtager på lige fod 

med afdelingsformændene referater 

fra alle møder i organisationsbestyrel-

sen – ligesom de 2 årlige fællesmøder 

for alle afdelingsbestyrelser giver en 

god information både om organisati-

onsbestyrelsens arbejde og om sel-

skabets udvikling. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter, 

om 1. suppleanten/begge suppleanter fremad-

rettet inviteres til at deltage i organisationsbe-

styrelsens møder. 

  

055/15 Bestyrelsesseminar 2015 Beslutning 

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at admi-

nistrationen afholder et årligt 2 dages seminar 

for organisationsbestyrelsen med fokus på ind-

sigt og udvikling af Nykøbing F. Boligselskab. 

Administrationen foreslår i samarbejde med for-

manden for organisationsbestyrelsen, at semi-

naret holdes på en af følgende to datoer: 

25. – 26. juni eller 

22. – 23. oktober 

Organisationsbestyrelsen besluttede, 

at bestyrelsesseminar 2015 holdes 

den 22. – 23. oktober 2015.  

 

Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter, 

hvilken af de to foreslåede datoer, seminaret 

skal holdes. 

  

056/15 Prokura 2015 Beslutning 

Administrationen indstiller – med udgangspunkt 

i prokuraregler vedtaget den 19. marts 2013 – 

at  beløbsgrænsen for så vidt angår indkøb, 

hvor der skal indhentes mere end 1 tilbud, for-

højes, så beløbsgrænsen fremadrettet står mål 

med nugældende prisniveau. 

Administrationen vil give en nærmere redegø-

relse på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

som indstillet af administrationen for-

højelse af beløbsgrænsen for så vidt 

angår indkøb, hvor der skal indhentes 

mere end 1 tilbud. 

Beslutningen vil blive indarbejdet i de 

gældende prokuraregler. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender den af 

administrationen indstillede beløbsgrænse, som 

efterfølgende vil blive indarbejdet i de gældende 

prokuraregler. 

   

057/15 Plan for afdelingsmøder 2015 Beslutning 

Administrationen har sendt forslag til alle afde-

lingsbestyrelser om dato og tidspunkt for, hvor-

når afdelingsmøderne kan afholdes i 2015.  

Deadline for afdelingsbestyrelsernes godken-

delse af de foreslåede datoer for afholdelse af 

afdelingsmøder er den 22. maj 2015. Derfor vil 

endelig plan for afdelingsmøder i 2015 først fo-

religge på mødet. 

Foreløbig plan vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

afdelingsmøder i 2015 til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager plan for afde-

lingsmøder i 2015 til efterretning.  
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058/15 Deltagelse i afdelingsmøder 2015 Beslutning 

Med udgangspunkt i punkt 057/15 ”Plan for af-

delingsmøder 2015” anbefaler administrationen, 

at organisationsbestyrelsen beslutter, hvilke or-

ganisationsbestyrelsesmedlemmer der deltager i 

afdelingsmøderne for afdelinger uden afdelings-

bestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen besluttede 

følgende: 

Afdeling 20: Administrationen 

Afdeling 21: Robert Madsen 

Afdeling 25: Robert Madsen, J. Stevns 

Afdeling 24: Administrationen 

Afdeling 34: J. Stevns 

Afdeling 36: Robert Madsen, J. Stevns 

Afdeling 19/37: Poul Jeppesen 

Afdeling 38: John Nilsson 

Afdeling 32/39: J. Stevns 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen beslutter, hvem der 

deltager i afdelingsmøderne for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse. 

  

059/15 Bemyndigelse i sommerferien Beslutning 

I "sommerperioden" kan der opstå situationer, 

der kan kræve en beslutning "her og nu". 

Derfor anbefaler administrationen, at formand 

og direktør bemyndiges til at kunne træffe uop-

sættelige beslutninger i sommerperioden – al-

ternativt direktør og næstformand i formandens 

fravær.  

Eventuelle beslutninger vil blive forelagt til en-

delig godkendelse ved organisationsbestyrelsens 

møde den 26. august 2015. 

Bemyndigelsen omfatter også godkendelse af 

Budget 2016 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse, så vi overholder gældende tidsfrister i for-

bindelse med de kommende afdelingsmøder. 

Organisationsbestyrelsen bemyndi-

gede formand og direktør – alternativt 

næstformand og direktør i formandens 

fravær – til at træffe uopsættelige be-

slutninger i sommerperioden,  herun-

der at kunne godkende budget 2016 

for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen giver formand og di-

rektør – alternativt næstformand og direktør i 

formandens fravær – bemyndigelse til at kunne 

træffe uopsættelige beslutninger i sommerperio-

den,  herunder godkendelse af budget 2016 for 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse. 
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059/15 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, 11 og 35. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

060/15 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. 

  

061/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 21. maj 2015 3 le-

dige boliger, hvoraf 1 er reserveret.  

Administrationen følger udviklingen tæt. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning 

og glædede sig over, at de 3 ledige 

boliger i mellemtiden var lejet ud 

og/eller reserveret. 

  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

062/15 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

Ingen bemærkninger.  
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063/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 24. juni 

2015.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


