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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

24-06-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Ene-
voldsen, Knud Weiss, Lis Bentin 

Afbud   

Referent  Lis Bentin 
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064/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 27. maj 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra den 27. maj 2015. 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 27. maj 2015.  

  

065/15 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Robert Madsen: 

Formand, næstformand og direktør 

har den 23. juni 2015 holdt et koordi-

nerende møde i relation til det fremti-

dige samarbejde. Et godt og konstruk-

tivt møde, der tegner godt for det 

fremtidige arbejde i organisationsbe-

styrelsen.  

I samme forbindelse blev der holdt 

den årlige direktørsamtale, hvor 2014 

blev evalueret. Et år, hvor der er op-

nået meget tilfredsstillende resultater, 

som der bl.a. har været skrevet om i 

Folketidende. 

Invitation fra BL til næste for-

mand/næstformandsmøde i kreds 11 

er modtaget. Mødet er planlagt til den 

6. oktober 2015, hvor både formand 

og næstformand deltager. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

066/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Har den 3. juni 2015 deltaget i et 

erfa-netværksmøde om effektivisering 

af driften i den almene sektor. 

Radiospot i Radio Sydhavsøerne er 

igangsat med start den 22. juni 2015.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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Der har været holdt møde i Virksom-

hedsnævnet den 11. juni 2015, hvor 

det nye udvalg mødtes for første 

gang. Et godt møde, hvor der blev 

drøftet mange sager – bl.a. også gen-

besættelse af Nels Ruders stilling som 

ejendomsfunktionær, da Nels Ruder 

har valgt at flytte tilbage til familien 

på Fyn, og dermed desværre har op-

sagt sin stilling. 

Der har været holdt fælles personale-

møde den 18. juni 2015 bl.a. med fo-

kus på de gode resultater, som alle 

har bidraget flot til. Et godt møde, 

hvor også formand og næstformand 

var inviteret, dog deltog formanden 

ikke på grund af rejse.  

Vi har en generel udfordring med at 

der bliver kørt på gangstierne til fare 

for den gående trafik. Derfor er opfor-

dringen til alle afdelingsbestyrelser, at 

der så vidt muligt bliver sat skilte op 

med ”kørsel forbudt” eller ”kun for gå-

ende”, så vi sikrer, at der er gjort op-

mærksom på, at det ikke er tilladt, 

hvis der sker uheld. 

Administrationen har den 4. juni 2015 

modtaget energimærkningsrapport for 

afdeling 4. 

Administrationen anbefaler, at boligor-

ganisationen støtter hhv. Værestedet 

Perronen og Dansk Folkehjælps ar-

bejde. Organisationsbestyrelsen bak-

ker op om at støtte Værestedet og 

Dansk Folkehjælp. 

  

067/15 Klare roller Beslutning 

For at fastholde fokus på klare roller i boligorga-

nisationen ønsker administrationen en drøftelse 

af ”klare roller”, så der er fælles fodslag både i 

Organisationsbestyrelsen drøftede be-

grebet ”klare roller” og besluttede, at 
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relation til organisationsbestyrelsen og til afde-

lingsbestyrelserne.  

beskrive ”klare roller” nærmere i orga-

nisationsbestyrelsens kodeks, som vil 

blive evalueret på det kommende se-

minar for organisationsbestyrelsen. Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter klare roller.  

  

068/15 Forvaltningsrevision Kommuni-

kation 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet udkast til for-

valtningsrevision for boligorganisationens kom-

munikation. 

Udkast til forvaltningsrevision vedlægges.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

udkast til forvaltningsrevision for bo-

ligorganisationens kommunikation.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender udkast til 

forvaltningsrevision for boligorganisationens 

kommunikation. 

  

069/15 Høringssvar til lokalplan for Ny-

købing F. Sygehus 

Beslutning 

I forbindelse med borgermøde om lokalplan 176 

for Nykøbing F. Sygehus har Administrationen 

sendt høringssvar til Guldborgsund Kommune 

for at sikre, at der bliver etableret et tilstrække-

ligt antal p-pladser, da der i lokalplanen kun stil-

les krav om, at der skal etableres 1 p-plads pr. 

60 m2 nybyggeri – og at kravet ikke omfatter 

byggeri, der allerede er opført. 

Høringssvar til Guldborgsund kommune dateret 

15. juni 2015 vedlægges til orientering. 

Organisationsbestyrelsen tog hørings-

svar til Guldborgsund Kommune date-

ret 15. juni 2015 til efterretning, her-

under redegørelse fra formand for af-

deling 1 John Nielssons redegørelse 

med hensyn til tung trafik, som blev 

drøftet på borgermødet den 15. juni 

2015.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager høringssvar til 

Guldborgsund Kommune dateret 15. juni 2015 

til efterretning. 
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070/15 Budgetforudsætninger 2016 Beslutning 

Administrationen er i gang med at udarbejde af-

delingsbudgetter for 2016. 

Budgetforudsætningerne for 2016 vedlægges til 

orientering. 

Organistionsbestyrelsen tog budget-

forudsætningerne for 2016 til efterret-

ning.   

 

Indstilling 

At organistionsbestyrelsen tager budgetforud-

sætningerne for 2016 til efterretning.  

  

071/15 Vagtordning uden for normal ar-

bejdstid 

Beslutning 

Den 1. januar 2015 overgik – efter et ønske fra 

ejendomsfunktionærerne – vagtordningen uden 

for normal arbejdstid til egne ejendomsfunktio-

nærer. 

Vagtordningen er efter det første halve år evalu-

eret, hvorefter der er truffet beslutning om at gå 

tilbage til tidligere ekstern vagtordning, da der 

er sket en stigning i antal kørsler på 356 pct. 

sammenlignet med 2014. Det vil sige, at ordnin-

gen, herunder arbejdsmængden ikke står mål 

med de forudsætninger, aftalen er indgået på.  

Der vil på mødet blive givet en nærmere orien-

tering med tidsplan for, hvornår en ekstern 

vagtordning er etableret, herunder orientering 

til beboerne m.m.    

Organisationsbestyrelsen tog beslut-

ningen om at gå tilbage til ekstern 

vagtordning, herunder tidsplan til ef-

terretning. 

Der vil blive udsendt nærmere orien-

tering til beboerne, når ekstern vagt-

ordning er etableret.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager beslutningen 

om at gå tilbage til ekstern vagtordning, herun-

der tidsplan til efterretning.  

  

072/15 Budget- og regnskabskursus Beslutning 

Organisationsbestyrelsen har, jf. seneste semi-

nar for organisationsbestyrelsen ønsket et kur-

sus i budget og regnskab. Derudover har der 

været et ønske fra flere afdelingsbestyrelser om 

et tilsvarende kursus. Derfor planlægger admini-

Organisationsbestyrelsen tog medde-

lelse om dato for kursus i budget og 

regnskab til efterretning – og drøftede 

deltagerkredsen i relation til antal del-
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strationen at holde et budget- og regnskabskur-

sus den 7. oktober 2015 både for organisations-

bestyrelsen og for de afdelingsbestyrelser, der 

ønsker at deltage. 

tagere. Opfordringen er, at kurset pri-

mært er for formænd for afdelingsbe-

styrelserne – og er der plads, så vil 

der blev åbnet op for øvrige afdelings-

bestyrelsesmedlemmers deltagelse.    

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager meddelelse 

om dato for kursus i budget og regnskab til ef-

terretning.  

  

073/15 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Helhedsplan for afdeling 35 ligger p.t. 

i Landsbyggefonden, som p.t. har gi-

vet støttetilsagn i 2019, men med mu-

lighed for fremrykning til før 2019. 

I afdeling 9 har der været afsluttende 

byggeudvalgsmøde for så vidt angår 

køkkenrenoveringer. 

Der arbejdes på en kommende vindu-

esudskiftning i afdeling 9. 

Der har været afholdt forhåndsmøde 

angående dispositionsforslag på køk-

ken og bad i afdeling 11 den 15. juni 

2015 – og der holdes byggeudvalgs-

møde den hos Friis Andersen den 25. 

juni 2015.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

074/15 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. 
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075/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 22. juni 2015 ingen 

ledige boliger på hjemmesiden. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning 

og glædede sig fortsat over, at alle 

boliger løbende bliver lejet ud – uden 

tomgangsleje. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

076/15 Eventuelt Beslutning 

Organisationsbestyrelsen ønsker alle en god 

sommer. 

 

  

 077/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til onsdag den 26. au-

gust 2015.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


