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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

25-11-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

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

Afbud   
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110/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 28. oktober 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 28. oktober 

2015. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 28. oktober 2015.  

  

111/15 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Robert Madsen: 

Weekendkonferencen i Karrebæks-

minde den 6. – 7. november 2016 var 

en god konference med gode input, 

bl.a. blev der præsenteret en håndbog 

udarbejdet af Domea med 7 redskaber 

til bestyrelsesarbejdet i boligafdelin-

gerne. Derudover et spændende op-

læg fra Haderslev Andelsboligforening 

om bedre bestyrelser i boligsektoren. 

Alt i alt 2 gode dage. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

112/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Vinterberedskabsplan for 2015/2016 

er udarbejdet i lighed med tidligere år. 

Derudover er der udarbejdet liste over 

opgaver, der skal udføres i vintermå-

nederne – opgaver, som der ikke har 

været tid til i sommermånederne, hvor 

der er godt gang i de grønne områder. 

Jobrotationen er gennemført ved, at 

der er min. 3 ejendomsfunktionærer, 

der har været i en anden afdeling i 3 

måneder – og dermed kender afdelin-

gen. Derudover skal alle kende til spe-

cielle ting i alle afdelinger – f.eks. ind-

flytninger, aflæsning af målere, var-

mecentraler, vaskerier, ABA-anlæg, 

legepladser, containerordninger, stor-

skrald, gulvvarme m.m. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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Arbejdstilsynet har den 2. november 

2015 været på tilsyn i Administratio-

nen i Slotsgade. Tilsynet resulterede i 

en grøn smiley  

Den 10. november 2016 har revisio-

nen været på besøg, hvor fokus har 

været på flyttesager. 

Der er sket politianmeldelse for 

vold/chikane af ansat i funktion (vores 

synsmand). 

  

113/15       Datoer for møder 2016 Beslutning 

Organisationsbestyrelsesmøder 

Organisationsbestyrelsen har i 2015 holdt besty-

relsesmøde den sidste onsdag i hver måned – 

undtagen juli og september måned, som har 

været mødefri. Møderne begynder kl. 15.30. 

Administrationen har på den baggrund udarbej-

det følgende forslag til møder i 2016: 

Onsdag den 27. januar 

Onsdag den 24. februar 

Onsdag den 23. marts (2. sidste onsdag) 

Onsdag den 27. april (godkendelse af regnskab 

og budget) 

Onsdag den 25. maj 

Onsdag den 29. juni 

Onsdag den 31. august 

Onsdag den 26. oktober 

Onsdag den 30. november 

Onsdag den 21. december 

 

Repræsentantskabsmøde 

Ordinært repræsentantskabsmøde skal ifølge 

vedtægterne holdes inden 5 måneder fra regn-

skabsafslutningen den 31. december. Det vil 

sige inden 31. maj.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

de foreslåede mødedatoer for 2016 

med en enkelt ændring i organisati-

onsbestyrelsens augustmøde, som 

flyttes fra den 31. august til 24. au-

gust.    
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Administrationen foreslår, at ordinært repræ-

sentantskabsmøde holdes: 

Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00. 

 

Fælles afdelingsbestyrelsesmøder 

Praksis er, at boligorganisationen holder 2 fælles 

afdelingsbestyrelsesmøder om året.  

Administrationen anbefaler, at denne praksis 

fastholdes og foreslår følgende dage: 

Onsdag den 13. april 2016  

Onsdag den 16. november 2016 

Møderne begynder kl. 17.00. 

 

Seminar for organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 28. 

oktober 2015 besluttet, at seminar for organisa-

tionsbestyrelsen i 2016 holdes:  

Torsdag/fredag den 16. – 17. juni 2016 

 

Orienteringsmøde for nye afdelingsbestyrelses-

medlemmer 

Administrationen foreslår, at orienteringsmøde 

for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter holdes: 

Onsdag den 19. oktober 2016 kl. 17.00. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender de fore-

slåede mødedatoer for 2016. 

  

114/15 Evaluering af fælles afdelingsbe-

styrelsesmøde den 18. november 2015 

Beslutning 

Administrationen ønsker en evaluering af det 

fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 18. no-

vember 2015. 

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

det fælles afdelingsbestyrelsesmøde 

den 18. november 2015 og konklude-

rede, at det atter havde været et godt 

og informativt møde – og samtidig Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen evaluerer det fælles 

afdelingsbestyrelsesmøde den 18. november 

2015. 

glædede organisationsbestyrelsen 

over det fortsatte store fremmøde til 

disse fællesmøder, hvilket indikerer, 

at der er stor interesse og opbakning 

til boligselskabets fortsatte udvikling.  

Afdelingsbestyrelsernes formænd vil 

modtage særskilt opfølgning, herunder 

fokusområder for 2016 og andre an-

befalinger, som afdelingsbestyrelserne 

skal drøfte og forholde sig til på de 

kommende afdelingsbestyrelsesmøder 

i 2016.  

 

  

115/15 Budgetopfølgning 3. kvartal 2015 

for afdelinger uden afdelingsbestyrelser  

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 3. kvartal for alle afdelinger. Bemærk-

ninger til budgetopfølgning for følgende afdelin-

ger 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 

Organisationsbestyrelsen tog bemærk-

ninger til budgetopfølgning for 3. 

kvartal 2015 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelser til efterretning. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager bemærkninger 

til budgetopfølgning for 3. kvartal 2015 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelser til efterretning.  
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116/15 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager. 

Rydning af lokalerne på Orupgårdsvej 

er under planlægning, og status p.t. 

er, at træerne og hækken bliver fjer-

net – og der bliver sat en container op 

til det forskellige materiel – indtil der 

er etableret p-pladser, herunder et 

materiale-/redskabsrum. 

Vinduesudskiftning i afdeling 9 påbe-

gyndes medio januar 2016. 

Der er licitation på renovering af afde-

ling 11 den 1. december 2015. 

Helhedsplan for afdeling 35 afventer 

tilbagemelding fra Landsbyggefonden 

mht. finansiering. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

117/15 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. 

  

118/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 20. november 2015 

1 ledig bolig på hjemmesiden.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

119/15 Eventuelt Beslutning 

 

 

Ingen bemærkninger. 
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120/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 16. december 

2015. 

Mødet afsluttes med julemiddag kl. 

18.00.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


