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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

27-01-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

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

Afbud Jørn Stevns forlod mødet efter punkt 003/16 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen  
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001/16 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 16. december 2015.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 16. december 

2015. 

Revydatoen er den 12. august 2016. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 16. december 2015.  

  

002/16 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Robert Madsen ønskede at flytte det 

planlagte møde den 23. marts 2016 til 

den 16. marts 2016, hvilket blev god-

kendt. Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

003/16 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

17. december 2015 har der været 

holdt fælles personalemøde på Holger 

Brodthagensvej, hvor alle fik julegaver 

– og der blev ønsket god jul og godt 

nytår. På mødet blev sygestatistik 

fremlagt – som også i år viser et lavt 

sygefravær, som er hhv. 1,1 pct. for 

administrationen og 1,88 pct. for ejen-

domsfunktionærerne, når der renses 

for langtidssygdom – det vil sige syg-

dom ud over 4 uger. Derudover øvrige 

statuspunkter, som der også blev ori-

enteret om på det seneste fælles afde-

lingsmøde. 

22. december 2015 deltog organisati-

onsbestyrelsen undtagen Anders Ene-

voldsen, John Nilsson og Knud Weiss i 

Peter Fynbos 80 års fødselsdag – en 

fornøjelig eftermiddag. 

4. januar 2016 har der været møde 

med John Nilsson, der har valgt at 

træde ud af afdelingsbestyrelsen for 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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afdeling 1 – der er efterfølgende valgt 

ny formand – Mona Holse og Tommy 

Lund blev valgt som næstformand.  

Anne-Birthe Myrholt har også valgt at 

trække sig fra bestyrelsen. Der er der-

med ikke flere suppleanter, da supple-

anterne Tommy Lund og Lis Eintoft nu 

er en del af bestyrelsen. 

4. januar 2016 har vi modtaget en 

henvendelse fra formanden for Ældre 

Sagen i Nykøbing F. om 2 sager, hvor 

beboerne har glemt at søge bolig-

støtte. Derfor gør administrationen nu 

opmærksom på det i brevet, der sen-

des sammen med lejekontrakten, at 

der altid skal søges om boligstøtte – 

også selvom man flytter inden for 

samme boligselskab. 

5. januar 2016 sendt mail til alle afde-

lingsformænd med emner til drøftelse 

på de kommende bestyrelsesmøder i 

2016.  

6. januar 2016 møde med Kammerad-

vokaten, som er i kontakt med almene 

boligselskaber for at høre, hvad det 

p.t. er for udfordringer, boligorganisa-

tionerne står over for – og hvor de i 

givet fald kan bistå med juridisk bi-

stand, da de har en omfattende ek-

spertise – bl.a. inden for udbud og 

byggesager. 

7. januar 2016 statusmøde med til-

lidsfolkene, hvor vi evaluerede 2015 

og drøftede kommende udfordringer i 

2016. 

8. januar 2016 statusmøde med hånd-

værkerne, som nu er en del af kompe-

tencekorpset med fokus på, hvordan 

er 2015 gået – også i relation til at 

fordele opgaverne afdelingerne imel-

lem. 

15. januar 2016 sendt nytårsbrev ud 

til beboerne – bl.a. med opfordring om 

at passe på vores boligområder. 
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18. januar 2016 har vi fået en melding 

om, at en tidligere ejendomsfunktio-

nær tilknyttet afdeling 6 Aage Ras-

mussen er sovet ind efter længere tids 

sygdom. 

22. januar 2016 brev fra Region Sjæl-

land angående Nykøbing F. Sygehus, 

hvor de meddeler, at de går i gang 

med de bygningsmæssige udvidelser 

fra og med uge 4/2016 og forventet 

byggestart i uge 10/2016. Boligselska-

bet vil løbende blive informeret om ar-

bejdet på byggepladsen. 

25. januar 2016 styregruppemøde i 

Restart Lindholm, hvor styregruppen 

tog Fjordparkens udtræden af hel-

hedsplanen, herunder fritagelse for 

den økonomiske forpligtelse – til efter-

retning. 

Fra den 1. januar 2016 træder ny ud-

budslov i kraft, hvor udbud, der er 

iværksat den 1. januar 2016 eller se-

nere, skal følge de nye regler i ud-

budsloven. Baggrunden for den nye 

udbudslov er en revidering og moder-

nisering af reglerne, så offentlige mid-

ler bliver udnyttet mere effektivt. In-

spektørerne har den 26. januar delta-

get i et kursus om den nye udbudslov 

– særligt for almene boligorganisatio-

ner. 

  

004/16       Drifts- og vedligeholdelse i 

2017 og frem 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for møder 

i 2016 om drift og vedligeholdelse i 2017 og 

frem.  

Møderne vil blive holdt i perioden fra den 23. fe-

bruar 2016 til og med den 24. maj 2016. Ud 

over drift og vedligeholdelse for 2017 og frem 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om møder i forbindelse med drift 

og vedligeholdelse i 2017 og frem til 

efterretning og besluttede, at Lis 

Bentin deltager som repræsentant for 

organisationsbestyrelsen i forbindelse 
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vil status på drift og vedligeholdelse i 

2015/2016 også være et punkt på dagsordenen. 

Afdelingerne vil modtage en mødeindkaldelse i 

uge 4. 

For så vidt angår afdelinger, hvor organisations-

bestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse, 

skal organisationsbestyrelsen tage stilling til, 

hvem der deltager som repræsentant for organi-

sationsbestyrelsen. 

Administrationen vil på mødet orientere nær-

mere. 

med afdelinger uden afdelingsbesty-

relser. 

Efterfølgende vil drift- og vedligehol-

delsesplanerne for de pågældende af-

delinger blive forelagt til organisati-

onsbestyrelsens godkendelse. 

 

Indstilling 

At Organisationsbestyrelsen tager orientering 

om møder i forbindelse med drift og vedligehol-

delse i 2017 og frem til efterretning og beslut-

ter, hvem der repræsenterer organisationsbe-

styrelsen i afdelinger uden afdelingsbestyrelse.     

  

005/16 Omsætning af boliger i 2015 Beslutning 

Administrationen har opgjort omsætningen af 

boliger i 2015, hvilket viser en omsætning på i 

alt 306 boliger, der fordeler sig med 183 familie-

boliger, 87 ældreboliger og 36 bi-lejemål. For 

2014 var omsætningen i alt 307 boliger, der for-

deler sig med 199 familieboliger, 86 ældreboli-

ger og 22 bi-lejemål. Det vil sige primært et fald 

i familieboliger mod en tilsvarende stigning i bi-

lejemål, som er garager, carporte etc. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om lejlighedsomsætningen for 

2015 til efterretning – og glædede sig 

over faldet i antal opsigelser for så 

vidt angår familieboliger.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om lejlighedsomsætningen for 2015 til efterret-

ning. 

  

006/16       Skilte ”Hold området rent” Beslutning 

På fællesmødet for alle afdelingsbestyrelser den 

18. november 2015 drøftede vi bl.a. udfordrin-
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gen med at alle bidrager til at holde boligområ-

derne rene. På den baggrund er der indhentet 

tilbud på skilte, som vil blive forelagt på mødet.   

Organisationsbestyrelsen besluttede at 

indstille til afdelingsbestyrelsen i afde-

ling 4/9, at afdeling 9 som forsøg får 

opsat skiltene – hvorefter skiltenes ef-

fekt evalueres efter en periode på 6 

måneder. 

Udgifter til skilte finansieres via ar-

bejdskapitalen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, om der skal 

produceres skilte, der bidrager til at holde bolig-

områderne rene, herunder en eventuel finansie-

ring af udgifterne til skilte.    

  

007/16       Håndbog i bestyrelsesarbejde Beslutning 

Administrationen har som tidligere drøftet ind-

købt håndbog i bestyrelsesarbejde – 7 redska-

ber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen – 

udgivet af Domea. 

Håndbogen er til dem, der er aktive i en afde-

lingsbestyrelse eller overvejer at blive det. Bo-

gen giver inspiration til, hvordan det bliver sjo-

vere og nemmere at deltage i beboerdemokra-

tiet – og hvordan bestyrelsen kan få flere bebo-

ere til at involvere sig. 

Håndbogen uddeles på mødet. 

Organisationsbestyrelsen gennemgik 

håndbogen og besluttede, at håndbo-

gen indgik som et punkt på det kom-

mende seminar for organisationsbe-

styrelsen den 16. – 17. juni 2016. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, om håndbo-

gen skal opfordres og/eller tilbydes som redskab 

til alle afdelingsbestyrelser, herunder om organi-

sationsbestyrelsen skal arbejde videre med 

håndbogen. 

  

008/16       Kredsvalg 2016 Beslutning 

BL har udsendt informationsbrev om kredsvalg 

2016 og opfordrer alle boligorganisationerne til 

at overveje opstilling af kandidater til repræsen-

tantskabet i 11. kreds, som også samtidig ind-

går i BL’s Repræsentantskab. 

BL holder valgmøde onsdag den 29. marts 2016 

kl. 19.00, jf. vedlagte indkaldelse til valgmøde. 

Organisationsbestyrelsen drøfter  op-

fordringen fra BL om at opstille kandi-

dater til kredsvalg 2016, men ingen 

fra organisationsbestyrelsen ønskede 

at opstille.  

Robert Madsen, John Nilsson og evt. 

Anders Enevoldsen deltager i valgmø-

det den 29. marts 2016. 
Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen drøfter  opfordrin-

gen fra BL om at opstille kandidater til kredsvalg 

2016, herunder eventuel deltagelse i valgmødet 

den 29. marts 2016. 

  

009/16       Pæretræ i gården bag Slots-

gade 

Beslutning 

Administrationen har entreret med en havearki-

tekt for at få stynet pæretræet i gården bag 

Slotsgade 22 A og 22 B. 

Tilbagemeldingen fra havearkitekten er, at træet 

er overvokset og ved at blive kvalt af vedbend. 

Derudover er der mange døde grene og gren-

partier, som udgør en risiko for både mennesker 

og bygninger især i blæsevejr.  

Vurderingen fra havearkitekten er, at pæretræet 

har udlevet sin tid og derfor bør ryddes snar-

rest. 

Der er tale om et fredet træ. Derfor har Guld-

borgsund Kommune været inde over – og de 

anbefaler også, at træet fjernes. 

Der vil på mødet blive givet en nærmere orien-

tering.  

Organisationsbestyrelsen tog fjernelse 

af pæretræet til efterretning.      

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager fjernelse af 

pæretræet til efterretning.   

  

010/16       Skovudstykning til salg Beslutning 

Administrationen har med overskriften ”Er I den 

mulige investor, vi leder efter – eller har kend-

skab til andre interesserede” modtaget en hen-

vendelse fra ejendomsmægler Peter Askholm, 

der har en byggeklar lille skovudstykning til salg 

i den nordlige del af Nykøbing Falster v/nyopført 

Rema1000 og tankstation. Udstykningen har i 

alt 4 udmatrikulerede grunde i størrelserne fra 

1.050 til 1.400 m2 og en storparcel på 4.800 

Organisationsbestyrelsen mener ikke, 

at henvendelsen er interessant for Ny-

købing F. Boligselskab.    
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m2 med en bebyggelsesprocent på 40. I lokal-

planen nr. 103 er der givet tilladelse til at bygge 

i 2 etager. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, om henven-

delsen er interessant for Nykøbing F. Boligsel-

skab.  

  

011/16 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager. 

Vinduesudskiftningen i afdeling 9 er 

blevet dyrere end forventet, derfor er 

der sket ændringer i projektet, som 

igangsættes i april 2016.  

Administrationen har - med forbehold 

for Guldborgsund Kommunes godken-

delse – søgt om dispositionsfondsfrita-

gelse i forbindelse med Landsbygge-

fondens tilsagn om huslejestøtte til af-

deling 9. Ansøgning om kommunal 

godkendelse vil ske i forbindelse med 

ansøgning om godkendelse af lånean-

søgning ved hjemtagelse af realkredit-

lån. 

Ansøgning om godkendelse af finan-

siering, herunder kommunegaranti til 

renovering af afdeling 11 bliver be-

handlet på ØK den 1. februar 2016 – 

og på byrådet den 11. februar 2016 til 

endelig godkendelse. 

Administrationen har på baggrund af 

byggetekniske screeninger modtaget 

tilbud på udarbejdelse af helhedsplan 

for hhv. afdeling 7 og afdeling 23. 

Administrationen afventer tilbud på 

energimærkning af afdelingerne 13, 

19 og 20.     

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

012/16 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 
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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. 

  

013/16 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 21. januar 2016 in-

gen ledig boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning 

og glædede sig over, at der ikke er le-

dige boliger.   Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

014/16 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

Robert Madsen opfordrede organisati-

onsbestyrelsen til at give respons, når 

der bliver sendt meddelelser, invitatio-

ner etc. ud.  

 

015/16 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 24. februar 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


