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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

26-08-2015 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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078/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 24. juni 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 24. juni 2015. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 24. juni 2015.  

  

079/15 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Robert Madsen: 

Takkede for en god og hyggelig Revy-

aften. 

Udtrykte stor tilfredshed med den po-

sitive omtale, der havde været i pres-

sen om huslejenedsættelserne i bolig-

selskabet. 

Var – efter Werner I. Madsen – blevet  

medlem af Realdanias faglige netværk 

– Debatforum. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

080/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Der har den 2. juli 2015 været opføl-

gende møde mht. skilte i afdelingerne. 

Der er fortsat udeståender, der arbej-

des på – bl.a. også i forbindelse med 

administrationsbygningen, som efter-

følgende har fået påsat navn på byg-

ningen. 

Deltaget i BL’s forvaltningskonference 

med fokus på effektivisering af almene 

boligorganisationer. 

Den 24. august 2015 var startskuddet 

til det første afdelingsmøde – afdeling 

21. Mødet gik godt – og der blev valgt 

en afdelingsbestyrelse. 

BL Indskydergaranti: Boligafdelinger 

skal anses som selvstændige indsky-

dere. Det vil sige, at hver afdeling har 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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en selvstændig dækning på 100.000 

euro, hvilket kræver, at afdelingerne 

er medejere af boligorganisationens 

konto. Dette er tjekket i Sydbank efter 

skift fra Nordea. 

Boligorganisationen har støttet Stafet 

for Livet med 2.000 kr. – et lokal ar-

rangement i Nykøbing – finansieres 

via arbejdskapitalen. 

Administrationen har også i år modta-

get henvendelse fra Grundejernes In-

vesteringsfond om dokumentation for 

udgifter i forbindelse med B-ordning 

for afdeling 35 Hammerlodden. 

Boligorganisationen har efter udbud 

indgået aftale med Låsespecialisten 

om levering af låseserviceopgaver 

gældende fra 1. oktober 2015. Leve-

ringstid for nøgler er 8 dage. 

Forslag til afdeling 3 mht. etablering 

af P-pladser kan umiddelbart gennem-

føres uden huslejestigninger p.g.a. 

dels tilskud fra organisationsbestyrel-

sen og effektiviseringer. 

Nets har sat en QR-kode (stregkode) 

på vores indbetalingskort, så det nu er 

nemmere for lejere at tilmelde deres 

indbetalingskort til BS. 

Den 1. juli 2015 har der været brand-

syn på Stubbekøbingvej 26. Påbud er 

udbedret. 

Prøve på net/mulepose i forbindelse 

med selskabets 70 års fødselsdag blev 

fremvist og rost for design og kvalitet. 

Vagtordning via Falck genetableres 

den 1. oktober 2015 – tidsplanen hol-

der. 

Seminar for Organisationsbestyrelsen  

er i planlægningsfasen – noter datoen 

22. – 23. oktober 2015. 

En bøn til afdelingsbestyrelserne: Ar-

bejder, der er planlagt udført i 2015 – 
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hav tålmodighed – de skal nok nå at 

blive udført i løbet af året. Hvis ikke, 

vil de pågældende afdelingsformænd 

blive orientering.  

Lejlighedsmapper – med udgangs-

punkt i forslag fra afdeling 7 – blev 

drøftet.  

Der er fortsat et ønske fra organisati-

onsbestyrelsen om, at der skal fore-

ligge fysiske lejlighedsmapper. 

Administrationen oplever en stigende 

tilgang af tilfælde med skadedyr – det 

vil sige, rotter, mår m.m.  

  

081/15 Kapitalforvaltning pr. 30. juni 

2015 

Beslutning 

            Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

SEB Bank    41.094.587     263.937,21   0,32%  

Jyske Bank  42.377.791    -176.329,27  -0,27% 

I alt            83.472.378       37.599,94   0,05%     

Opgørelserne fra begge investeringsfirmaer vi-

ser negativt afkast i det første halvår. Konjunk-

turerne i verden bl.a. stærke økonomiske nøgle-

tal i USA og krisen i Grækenland har givet ren-

testigninger med negativt afkast til følge. Det 

forventes dog, at porteføljens afkast på hele 

året ender positivt.   

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om kapitalafkast pr. 30. juni 2015 

til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om kapitalafkast pr. 30. juni 2015 til efterret-

ning. 

  

082/15 Budget 2016 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse 

Beslutning 

Budgetter for afdelinger uden afdelingsbestyrel-

ser er efter bemyndigelse godkendt af formand 

og direktør i ferieperioden – for så vidt angår 

følgende afdelinger: 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

formelt budget 2016 for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelser til endelig 
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19 – Flintingevej/Åmarksvej 

20 – Stationsvej i Tingsted 

21 – Kirkegårdsvej 

23 - Solvænget i Nørre Alslev  

24 – Slotsgade 22 

25 – Fjordbakken 

32 – Vendsysselvej 47-49, ældreboliger 

34 – Grønnegårdsvej 

36 – Bakkehuset, plejehjem 

37 – Aldershvile, plejehjem 

38 – Stubbekøbingvej, ældreboliger 

39 – Vendsysselvej 25-27, ældreboliger 

40 – Vendsysselvej, dagcenter 

48 – Serviceareal til afdeling 38 

Der vedlægges en oversigt over lejereguleringer 

i budget 2016 for afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse. 

behandling på de kommende afde-

lingsmøder.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen formelt godkender 

budget 2016 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relser til endelig behandling på de kommende 

afdelingsmøder. 

  

083/15 Status energimærkning Beslutning 

Administrationen har modtaget energimærk-

ningsrapporter for afdelingerne 1, 3, 4, 7 og 23 

med henblik på energibesparelser, herunder en 

styrket driftsøkonomi, jf. beslutning på organi-

sationsbestyrelsens møde den 29. april 2015 – 

sag nr. 043/15. 

Administrationen vil på mødet give en status og 

anbefaling med hensyn til det videre forløb, så 

vi kommer i hus med den lovpligtige energi-

mærkning. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

energimærkning til efterretning og 

godkendte det videre forløb for ener-

gimærkning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

energimærkning til efterretning og godkender 

det videre forløb for energimærkning.  
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084/15 Status byggetekniske screenin-

ger 

Beslutning 

Administrationen har modtaget byggetekniske 

screeninger for afdelingerne 1, 3, 4, 5, 7, 13, 19 

og 23 med henblik på kommende renoveringer, 

herunder eventuelle sager til Landsbyggefon-

den, jf. beslutning på organisationsbestyrelsens 

møde den 17. december 2014, sag nr. 143/14. 

Administrationen vil på  mødet give en status og 

anbefaling med hensyn til det videre forløb. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

byggetekniske screeninger til efterret-

ning og godkendte det videre forløb.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på byg-

getekniske screeninger til efterretning og god-

kender det videre forløb.  

  

085/15 Kommunal godkendelse af regn-

skab 2014 

Beslutning 

Guldborgsund Kommune – Center for Økonomi 

& IT – meddeler i brev af 6. august 2015, at 

gennemgangen af boligorganisationens regn-

skab for 2014 ikke har givet anledning til be-

mærkninger, hvorfor regnskabet for 2014 er ta-

get til efterretning. Derudover skal der ikke 

fremadrettet indsendes separat status på udgif-

ter og låneoptagelse som følge af individuelle 

forbedringer, da oplysningerne til fulde er oplyst 

i noter i regnskaberne.  

Organisationsbestyrelsen tog den 

kommunale godkendelse af regnskab 

2014 til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager den kommu-

nale godkendelse af regnskab 2014 til efterret-

ning.  

  

086/15 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager.  

Forslag til renovering af afdeling 11 vil 

blive forelagt til afstemning på afde-

lingsmødet den 3. september. Organi-

sationsbestyrelsen besluttede at yde Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

et tilskud på 10 pct. af byggesummen 

via dispositionsfondens trækningsret.  

Helhedsplan for afdeling 35 ligger i 

landsbyggefonden, som af Rambøll er 

blevet rykket for en tilbagemelding. 

Der arbejdes på en vinduesudskiftning 

i afdeling 9 Gedservej. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning. 

  

087/15 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. 

  

088/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 20. august 2015 in-

gen ledige boliger på hjemmesiden. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning – 

og glædede sig over, at der fortsat 

ikke er ledige boliger med tomgangs-

leje.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

089/15 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

Ingen punkter under eventuelt.  
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090/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 30. september 

2015. 

Administrationen foreslår, at mødet den 30. 

september 2015 aflyses, medmindre der kom-

mer sager af hastende karakter – og at næste 

møde først bliver i oktober måned – det vil sige 

onsdag den 28. oktober 2015. 

Organisationsbestyrelsen gav for-

mand/direktør og/eller næstfor-

mand/direktør bemyndigelse til at 

træffe beslutninger, hvis der inden 

næste møde i organisationsbestyrel-

sen opstår sager af hastende karakter 

– med efterfølgende orientering til or-

ganisationsbestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


