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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

28-10-2015 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 

Mødeleder  Robert Madsen 
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091/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 26. august 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 26. august 

2015. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 26. august 2015.  

  

092/15 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Robert Madsen: 

Formand og næstformand have delta-

get i kredsmøde, hvor emnet var Di-

rektørUdvikingsSamtale (DUS). 

Fortsat positivt med den presseom-

tale, der har været i forbindelse med 

huslejenedsættelserne i 2016.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

093/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Kurserne kommunikation og konflikt-

håndtering er nu gennemført for 

samtlige ansatte – og tilbagemeldin-

gerne er, at det har været rigtig godt. 

Fredag den 4. september 2015 har der 

været holdt personaleskovtur, hvor 

turen gik til Marienlyst – på cykel. En 

god og vellykket dag. 

Den 22. september 2015 har der væ-

ret afholdt ekstraordinært styregrup-

pemøde i vores sociale projekt Restart 

Lindholm, dog deltog Lis Bentin ikke 

på grund af afdelingsmøder, men mø-

det var indkaldt, da Boligselskabet 

Fjordparken har ønsket at træde ud af 

projektet, hvilket styregruppen har ta-

get til efterretning. 

Den 17. september 2015 har der væ-

ret holdt fælles personalemøde på 

Holger Brodthagensvej – et godt 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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møde, hvor alle blev anerkendt for 

den indsats, de yder i hverdagen. 

Den 18. september 2015 har der væ-

ret evalueringsmøde med malere og 

gulvslibere – et godt og givende 

møde, hvor der bliver vendt stort og 

småt. 

Den 23. september 2015 har admini-

strationen holdt møde med SEAS NVE 

om energimærkningsrapporterne for 

afdelingerne 1, 3, 4, 7 og 23. Rappor-

terne sendes til afdelingsformændene 

og indgår i de kommende drifts- og 

vedligeholdelsesmøder. Der udarbej-

des energimærkningsrapporter for af-

delingerne 5, 6 og 13 i 2016. Afdeling 

9 og 11 afventer de forestående reno-

veringer. 

Den 23. september 2015 har admini-

strationen holdt møde med vores nye 

statsautoriserede Revisor Lars Ras-

mussen, som erstatter Jørn Munch, 

der har været tilknyttet boligselska-

bet. Det har ingen indflydelse på dag-

ligdagen, da der ikke er sket ændrin-

ger i relation til vores fast tilknyttede 

revisorer. Lars Rasmussen vil blive 

præsenteret for organisationsbestyrel-

sen i forbindelse med aflæggelse af 

årsregnskab for 2015. 

Den 24. september 2015 har der væ-

ret holdt møde i forbindelse med ned-

rivning af lokalerne på Orupgårdsvej. 

Meldingen er, at lokalerne skal være 

tømte, og alle skal være ude med ud-

gangen af 2015 – også i relation til 

lukning for el, varme og vand. 

Den 7. oktober 2015 holdte admini-

strationen budget- og regnskabskur-

sus  for afdelingsbestyrelserne. Tilba-

gemeldingerne har været, at det har 

været et godt kursus, som lige skal 

have sin tid til at bundfælde sig, men 

at plancherne, som efterfølgende er 
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sendt til alle deltagerne, er et godt 

støttemateriale. 

Den 12. oktober 2015 var startskud-

det til de årlige MedarbejderUdvik-

lingsSamtaler (MUS), og status p.t. er, 

at team Nørrebro har været igennem, 

næste step er team Østerbro – og ad-

ministrationen til sidst. Det er nogle 

seje, men gode samtaler, hvor der er 

fokus på udvikling, herunder at ar-

bejde i teams. 

Den 12. oktober 2015 har der været 

besøg fra Arbejdstilsynet i afdeling 11, 

hvor der var et påbud om afskærm-

ning af slibestenene på bænksliber, 

hvor der manglede 2 skærme. Disse 

er påsat dagen efter besøget. Ellers 

ingen bemærkninger. 

Den 20. oktober 2015 har der været 

bestyrelsesmøde i grundejerforenin-

gen Grønnegården, hvor der er sket 

udskiftning i bestyrelsen mht. ejerlej-

lighederne, der er tilknyttet grundejer-

foreningen. Lillian Müller erstatter 

Vagn-Åge Sellebjerg. 

Vi har modtaget brochuren fra Distrikt 

Midt i Guldborgsund Kommune, hvor 

boligselskabet har en annonce. 

Vi har haft en kedelig sag om kaker-

lakker i på Vendsysselvej – men sagen 

er under kontrol. 

Skel mellem afdeling 35 og Boligsel-

skabet Fjordparken er ikke tydelig – er 

vi blevet gjort opmærksomme på – ef-

ter at Fjordparken er i gang med at 

forskønne området. Aftalen er, at vi 

ud fra den årrække, der er gået, ikke 

ændrer på det, som det er i dag. 

Lokalplan 176 – Nykøbing F. Sygehus, 

hvor tilbagemeldingen fra John Niels-

son er, at der ikke er noget, boligsel-

skabet skal være særlig opmærk-

somme på. Der vil blive en øget trafik 

på Hospitalsvej især krydset mellem 
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Fjordvej/Hospitalsvej – ved ind- og 

udkørsel fra Sygehuset, men kommu-

nen har fokus på det og følger det. 

Hvis det giver problemer, er kommu-

nen klar til en lysregulering. 

  

094/15       Opfølgning bestyrelsesseminar 

2015 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen deltog i seminar – ar-

rangeret af Administrationen – den 22. og 23. 

oktober 2015 på Bandholm Hotel. Hovedformå-

let med seminaret var at gøre status på handle-

plan for 2015 og drøfte fokusområder i 2016. 

Notat ”Opfølgning fra organisationsbestyrelsens 

seminar den 22. – 23. oktober 2015” vedlæg-

ges. 

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

seminaret, hvor alle var enig i, at det 

havde været et godt og udbytterigt 

seminar. 

Notatet ”Opfølgning fra organisations-

bestyrelsens seminar den 22. – 23. 

oktober 2015” blev godkendt – og der 

vil blive orienteret om de trufne be-

slutninger på det kommende fælles-

møde for afdelingsbestyrelserne den 

18. november 2015. 

Dato for næste seminar for organisati-

onsbestyrelsen er aftalt til 16. – 17. 

juni 2016. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen evaluerer seminaret 

og drøfter de videre tiltag. 

  

095/15 Fællesmøde for afdelingsbesty-

relserne den 18. november 2015 

Beslutning 

Boligorganisationen holder årets 2. fællesmøde 

for afdelingsbestyrelser den 18. november 2015, 

hvor formand og direktør bl.a. giver en generel 

orientering og status dels for organisationsbe-

styrelsens arbejde siden sidst og dels en orien-

tering om tiltag og udvikling i organisationen. 

Administrationen ønsker – ud over de allerede 

aftalte punkter fra bestyrelsesseminaret – orga-

nisationsbestyrelsens tilkendegivelse af eventu-

elle yderligere punkter til enten orientering eller 

drøftelse på det kommende fællesmøde. 

Organisationsbestyrelsen havde ikke 

yderligere punkter ud over de allerede 

drøftede beslutninger fra organisati-

onsbestyrelsens seminar den 22. – 23. 

oktober 2015. 
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Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle yderligere punkter enten til oriente-

ring eller drøftelse  på fællesmødet for afde-

lingsbestyrelser den 18. november 2015.   

  

096/15 Bestyrelsesvederlag 2016 Beslutning 

Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift 

er, jf. BL informerer nr. 47/2015 reguleret til 

76,97 kr. for de første 100 lejemål og 46,17 kr. 

for alle efterfølgende lejemål, hvilket svarer til 

et bestyrelsesvederlag på 93.748,65 kr. til for-

deling, eller en stigning i forhold til 2015 på i alt 

1.225,65 kr. Bestyrelsesvederlaget vil derfor 

blive reguleret tilsvarende stigningen fra og med 

2016. 

Organisationsbestyrelsen tog regule-

ring af bestyrelsesvederlag for 2016 til 

efterretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager regulering af 

bestyrelsesvederlag for 2016 til efterretning. 

 

 

 

097/15 Evaluering og opfølgning på af-

delingsmøderne 2015 

Beslutning 

Afdelingsmøderne for 2015 er med udgangen af 

september 2015 afviklet som foreskrevet – se-

nest 3 måneder før næste regnskabsårs begyn-

delse.  

Evaluering af afdelingsmøderne 

For at sikre, at afdelingsmøderne lever op til for-

ventningerne både i relation til beboerne, afde-

lingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen, 

ønsker administrationen en evaluering af de 

netop afholdte afdelingsmøder lige fra planlæg-

ning, materialets kvalitet til mødernes afvikling, 

herunder efterfølgende opfølgning. 

Administrationen har udarbejdet en oversigt 

over de tiltag, der er vedtaget på afdelingsmø-

derne. Oversigten vil blive uddelt på mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog oversigt 

over tiltag vedtaget på afdelingsmø-

derne til efterretning – og glædede sig 

over, at det generelt var nogle gode 

møder med god input. 

Organisationsbestyrelsen vil opfordre 

til, at møderne begynder tidligere, 

hvis muligt.  
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager oversigt over 

tiltag vedtaget på afdelingsmøderne til efterret-

ning samt drøfter og bidrager med input til eva-

luering af de netop afholdte afdelingsmøder. 

  

098/15 Tilskud afdeling 7 Tietgensvej Beslutning 

Administrationen foreslår som opfølgning på af-

delingsmødet den 8. september 2015, at der 

ydes et tilskud fra dispositionsfonden til udskift-

ning af terrassedøre og nøglesystem. 

Administrationen vil give en nærmere redegø-

relse på mødet. 

Organisationsbestyrelsen besluttede 

efter redegørelsen at yde tilskud fra 

dispositionsfonden til udskiftning af 

terrassedøre og nøglesystem som ind-

stillet af administrationen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen efter redegørelsen 

drøfter og beslutter med hensyn til at yde til-

skud til udskiftning af terrassedøre og nøglesy-

stem i afdeling 7 Tietgensvej.  

  

099/15 Tilskud til afdeling 9, Gedservej Beslutning 

Landsbyggefonden meddelte i brev dateret 15. 

december 2014 tilsagn om huslejestøtte på 

1.152.000 kr. til afdeling 9 Gedservej. 

Forudsætningen for tilsagnet er en lokal medfi-

nansiering fra boligorganisationen på 384.000 

kr. 

Tilsagnsbrev fra Landsbyggefonden vedlægges 

til orientering. 

Administrationen anbefaler, at organisationsbe-

styrelsen godkender den lokale medfinansiering  

fra boligorganisationen, herunder at medfinan-

sieringen aftrappes tilsvarende Landsbyggefon-

dens fordelingsnøgle/nedtrapning af huslejestøt-

ten fra 2019 til og med 2028, hvor huslejestøt-

ten senest bortfalder.  

Beregning af støtte fra dispositionsfonden ved-

lægges til orientering.   

Organisationsbestyrelsen godkendte 

boligorganisationens medfinansiering 

på 384.000 kr. til afdeling 9 Gedservej 

med den af administrationens anbefa-

lede aftrapning af medfinansieringen.  
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender boligor-

ganisationens medfinansiering på 384.000 kr. til 

afdeling 9 Gedservej med den af administratio-

nens anbefalede aftrapning af medfinansierin-

gen.  

  

100/15 Budgetopfølgning 2. kvartal 2015 

for afdelinger uden afdelingsbestyrelser  

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 2. kvartal for alle afdelinger. Der har 

ikke været afholdt organisationsbestyrelses-

møde i september. Derfor forelægges budgetop-

følgningen først på dette sene tidspunkt vel vi-

dende, at budgetopfølgning for 3. kvartal er un-

der udarbejdelse. 

Bemærkninger til budgetopfølgning for følgende 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse vedlægges: 

 01-19 Flintingevej-Åmarksvej 

 01-24 Slotsgade 22 

 01-25 Fjordbakken 

 01-31 Vendsysselvej 47-49, Ældreboliger 

 01-34 Grønnegårdsvej 

 01-36 Bakkehuset 

 01-37 Åmarksvej 

 01-38 Bryghusgrunden 

 01-39 Vendsysselvej 25-27, Ældreboliger 

 01-40 Vendsysselvej 45 m.fl. 

 01-48 Bryghusgrunden, Serviceareal 

 01-80 Fælles drift 

Organisationsbestyrelsen tog bemærk-

ninger til budgetopfølgning for 2. 

kvartal 2015 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelser til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager bemærkninger 

til budgetopfølgning for 2. kvartal 2015 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelser til efterretning.  
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101/15 Godkendelse af budgetter 2016 Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal ifølge Nykøbing F. 

Boligselskabs vedtægter § 12, stk. 2. - inden 

regnskabsårets udløb – godkende afdelingernes 

budgetter for det følgende regnskabsår efter 

forudgående godkendelse på de ordinære afde-

lingsmøder. 

Boligorganisationens budget for 2016 er god-

kendt på organisationsbestyrelsens møde den 

29. april 2015, pkt. 042/15. 

Budget 2016 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse er godkendt på organisationsbestyrelsens 

møde den 26. august 2015, punkt 082/15. 

Budget 2016 for afdelinger med afdelingsbesty-

relser har været behandlet på de ordinære afde-

lingsmøder i august/september 2015. 

Oversigt over afdelingernes lejereguleringer i 

forbindelse med budget 2016 vedlægges til ori-

entering. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

afdelingernes budget 2016, herunder 

lejereguleringerne for 2016.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender 

afdelingernes budget 2016, herunder lejeregule-

ringerne for 2016. 

  

102/15       Kapitalforvaltning pr. 30. sep-

tember 2015 

Beslutning 

            Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

SEB Bank    43.555.923     417.208,62   0,55%  

Jyske Bank  44.968.231    - 97.496,99  -0,13% 

I alt            83.524.154     319.711,63   0,36%     

Opgørelserne fra begge investeringsfirmaer vi-

ser negativt afkast i de første 3 kvartaler. Begge 

kapitalforvaltere beskriver, at det dårlige afkast 

skyldes påvirkninger udefra, bl.a. aftagende til-

lid til den kinesiske økonomi, svage økonomier i 

Europa, faldene råvarermarkeder og senest kri-

sen i Volkswagen. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om kapitalafkast pr. 30. septem-

ber 2015 til efterretning.  
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Men de skriver også, at den korte rente i Dan-

mark er stigende, og at der har været positive 

afkast på handler i slutningen af perioden. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om kapitalafkast pr. 30. september 2015 til ef-

terretning. 

  

103/15 Møde for nye afdelingsbestyrel-

sesmedlemmer 

Beslutning 

Med de afholdte afdelingsmøder for 2015 er der 

valgt nye beboerrepræsentanter og suppleanter 

til afdelingsbestyrelserne. Derfor vil administra-

tionen i lighed med tidligere år holde et oriente-

ringsmøde for nyvalgte afdelingsbestyrelses-

medlemmer og suppleanter. 

Mødet vil blive holdt 30. november 2015, hvor 

nuværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

også er velkomne, hvis de skønner at have et 

behov for yderligere viden om det at være en 

del af en afdelingsbestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen om, at administrationen holder 

orienteringsmøde for nye afdelingsbe-

styrelsesmedlemmer den 30. novem-

ber 2015 til efterretning  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om dato for orienteringsmøde for nye afdelings-

bestyrelsesmedlemmer til efterretning. 

  

104/15 Byggetekniske screeninger Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 17. december 2014 – pkt. 143/14 – at få 

udarbejdet byggetekniske screeninger for afde-

lingerne 1, 3, 4, 5, 7, 13, 19, 20 og 23. 

Administrationen har modtaget de byggetekni-

ske screeninger, som vil blive gennemgået på 

mødet med henblik på eventuelle videre tiltag.  

Organisationsbestyrelsen tog gennem-

gangen af de byggetekniske screenin-

ger til efterretning og besluttede, at 

der udarbejdes helhedsplan for afde-

lingerne 7 Tietgensvej og 23 Nr. Als-

lev. 

 

Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen tager de byggetek-

niske screeninger til efterretning og drøfter/be-

slutter eventuelle videre tiltag. 

  

105/15 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager. 

Nye vinduer i afdeling 9 Gedservej vil 

blive igangsat primo 2016. 

Renovering i afdeling 11 Vendsys-

selvej/Lindevænget kører som plan-

lagt med licitation 1. december 2015. 

Landsbyggefonden har bedt om tilret-

ninger til helhedsplanen for afdeling 

35, som Rambøll vil forestå. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

106/15 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. 

  

107/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 27. oktober 2015 1 

ledig bolig på hjemmesiden. Der er tale om en 

ungdomsbolig, og boligen er reserveret. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

108/15 Eventuelt Beslutning 

  Ingen punkter under eventuelt. 
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109/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 25. november 

2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


