
  

 

 

Side 1/6 

  

Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

16-12-2015 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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121/15 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra organisationsbesty-

relsesmøde den 25. november 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 25. november 

2015. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 25. november 2015.  

  

122/15 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Robert Madsen: 

Der har været afholdt fællesmøde med 

Guldborgsund kommune og boligorga-

nisationerne. Fokus var primært på 

flygtningesituationen, hvor der er vilje 

fra boligorganisationerne til at bakke 

om at finde alternative boligløsninger, 

da der ikke p.t. er mange ledige eg-

nede boliger i kommunen. 

Deltagelse i næste års Nykøbing F. 

Revy er foreslået til august 2016. Alle 

vender tilbage senest tirsdag den 22. 

december 2015 om den 12. eller 19. 

august 2016 er en mulighed.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

123/15 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Den 30. november 2015 holdt admini-

strationen velkomstmøde for nye af-

delingsbestyrelsesmedlemmer, hvor 

tilbagemeldingen har været fra delta-

gerne, at det var et godt og informa-

tivt møde.  

Den 3. december 2015 har der været 

statusmøde med Jyske Bank i relation 

til kapitalforvaltning, som desværre 

ikke har givet det store afkast i år, 

men året forventes bedre ved ultimo 

året end i de første måneder af året.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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Den 8. december 2015 møde med for-

sikringsselskab med henblik på mulig-

hederne for at få flere beboere til at 

tegne en indboforsikring. En udfor-

dring, der arbejdes videre på. 

Den 9. december 2015 møde med Bo-

lignet-Aarhus for at høre mere om 

muligheder og priser i relation til nu-

værende udbyder. 

Den 10. december 2015 har der været 

holdt Virksomhedsnævnsmøde – atter 

et godt og givende møde med fokus 

på fortsat udvikling af vores boligsel-

skab. Derudover er tilbagemeldin-

gerne, at den daglige drift kører til-

fredsstillende. 

Den 11. december 2015 har der været 

holdt julefrokost for alle ansatte på 

Holger Brodthagensvej. Atter en god 

og hyggelig julefrokost, hvor alle del-

tog med undtagelse af en enkelt ejen-

domsfunktionær. 

De 14. december 2015 statusmøde 

med Folketidende med henblik på ju-

stering af annonceaftalen fra og med 

2016. 

Har været i dialog med postomdelin-

gen, da vi oplever flere og flere bebo-

ere, der klager over, at der går mange 

dage, fra vi har sendt et A-brev, til 

brevet er fremme. 

Boligselskabet har som medlem af 

Kulturmindeforeningen modtaget 2 

eksemplarer af 34. udgave af årbogen 

”befrielsen var i farver”. Bogen blev 

uddelt til 2 organisationsbestyrelses-

medlemmer. 

Administrationen holder som vanligt 

lukket mellem jul og nytår, hvilket er 

annonceret i lokalpressen. 

Har været i dialog med Sydbank i re-

lation til meddelelse om negativ rente 
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på indestående over 10 mio. kr. fra og 

med 20. januar 2016. 

  

124/15       Prokura og underskriftsforhold Beslutning 

Administrationen indstiller, at eksisterende pro-

kura og underskriftsforhold bliver opdateret med 

et afsnit omhandlende ”Prokura – træknings-

ret/Landsbyggefonden”, hvor Økonomifunktio-

nen får prokura til at signere ansøgninger til 

egen trækningsret. 

Administrationen vil give en nærmere oriente-

ring på mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog admini-

strationens orientering til efterretning 

og godkendte indstillingen om, at 

Økonomifunktionen får prokura til at 

signere ansøgninger til egen træk-

ningsret til Landsbyggefonden. 

Eksisterende prokura og underskrifts-

forhold bliver opdateret, jf. beslutnin-

gen.    

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager administratio-

nens orientering til efterretning og godkender 

indstillingen om, at Økonomifunktionen får pro-

kura til at signere ansøgninger til egen træk-

ningsret til Landsbyggefonden. Derudover god-

kender, at eksisterende prokura og underskrifts-

forhold bliver opdateret, jf. beslutningen. 

  

125/15 Årsafslutning, afstemning og op-

gørelser - inkasso 

Beslutning 

Administrationen har i takt med de generelle 

ændrede forretningsgange opdateret forret-

ningsgang for inkasso. 

Opdateret forretningsgang for inkasso vedlæg-

ges til orientering. 

Administrationen vil give en nærmere oriente-

ring på mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog admini-

strationens orientering til efterretning 

og godkendte opdateret forretnings-

gang for inkasso, som er en del af for-

retningsgangen for ”Årsafslutning, af-

stemning og opgørelser”. 

Eksisterende forretningsgang for Års-

afslutning, afstemning og opgørelser” 

bliver revideret, jf. beslutningen. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager administratio-

nens orientering til efterretning og godkender 

opdateret forretningsgang for inkasso, som er 

en del af forretningsgangen for ”Årsafslutning, 

afstemning og opgørelser”. 
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126/15 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager. 

Organisationsbestyrelsen tog følgende 

status til efterretning: 

Licitation 1. december 2015 på reno-

veringen i afdeling 11, hvor MN Entre-

prise A/S i Maribo skal stå for renove-

ringen, som påbegyndes medio fe-

bruar 2016. 

Licitation 11. december 2015 på vin-

duesudskiftning i afdeling 9, hvor MN 

Entreprise A/S i Maribo skal stå for 

vinduesudskiftningen, som er planlagt 

til april 2016. 

Helhedsplan for afdeling 35 afventer 

svar fra Landsbyggefonden på seneste 

justeringer. 

Udarbejdelse af helhedsplan for afde-

ling 7 og 23 forventes igangsat primo 

2016. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

127/15 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. 

  

128/15 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 11. december 2015 

1 ledig bolig på hjemmesiden.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning 

og drøftede udfordringen med boliger i 

et område, hvor der ikke er skoler, of-

fentlig transport og indkøbsmulighe-

der.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  
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129/15 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

Ingen bemærkninger.  

 

130/15 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 27. januar 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


