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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

24-02-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

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

Afbud   

Referent  Lis Bentin 
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016/16 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 27. januar 2016.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 27. januar 

2016. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 27. januar 2016.  

  

017/16 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Robert Madsen: 

Ingen punkter under nyt fra forman-

den. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

018/16 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Lis Bentin: 

Modtaget dagsorden og adgangskort 

til kredsvalgsmødet den 29/3 kl. 

19.00, som blev uddelt til Robert Mad-

sen, John Nielsson og Anders Enevold-

sen. 

Modtaget invitation til KUBEN Manage-

ment, som fylder 75 år – den 8. april 

kl. 13.30 – 16.30 i København N.  

Der har den 4. februar være opfølg-

ning på MUS for Team Nørrebro. 

Den 10. februar holdt administratio-

nen og ejendomsfunktionær møde 

med afdelingsbestyrelsen i afdeling 3, 

hvor vi drøftede afdelingsbestyrelsens 

opgaver. 

Per Jensen fyldte 60 år den 13. fe-

bruar og havde inviteret kollegerne til 

morgenkaffe i afdeling 1’s selskabslo-

kale. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  
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Den 17. februar har administrationen 

deltaget i det årlige styringsdialog-

møde med Guldborgsund Kommune 

på baggrund af indberetninger for 

2014. Ingen kommentarer ud over, at 

opfattelsen er, at det går godt i bolig-

selskabet, herunder at der fortsat er 

fokus på henlæggelserne. 

Den 18. februar har der været afholdt 

virksomhedsnævnsmøde – atter et 

godt møde med mange punkter på 

dagsordenen – bl.a. synliggørelse af 

beboerhenvendelser, som giver et 

godt billede af, hvad det er, beboerne 

henvender sig om.  

Den 23. februar blev de første D&V-

møder holdt, hvor Lis Bentin som af-

talt repræsenterede organisationsbe-

styrelsen i afdelinger uden afdelings-

bestyrelser. Det var gode møder, hvor 

der blev justeret lidt i relation til for-

beredelserne fra inspektørernes side. 

Der har været en forsikringssag på en 

vandskade i afdeling 5, som forsikrin-

gen ikke umiddelbart ville dække, 

hvilket der er klaget over. Derfor har 

der efterfølgende været taksator på 

sagen, hvor meldingen er, at skaden 

dækkes. 

Vi oplever desværre, at hjemløse 

overnatter i opgaven Vestensborg Alle 

7C. Administrationen har talt med po-

litiet og talt med ejendomsfunktionæ-

rerne om at kontakte de beboere, der 

har henvendt sig, og beder dem kon-

takte politiet på 114, så snart de op-

dager, at der er ”gæster” i opgangen.  

Økonomifunktionen er godt i gang 

med regnskaber for 2015 – og meldin-

gen er, at afdelingerne generelt kom-

mer ud med positive resultater selv 

om renteindtægterne på grund af de 

dårlige marked er blevet noget lavere 

end budgetteret. 
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For at undgå negativ rente på indestå-

ende har økonomifunktionen bundet 5 

mio. kr. til 30/6, hvor vi har termin, 

så vi kommer under satsen for negativ 

rente. 

  

019/16       Kapitalafkast 2015 Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi        Afkast året   

SEB Bank    43.714.266           224.135/ 0,29% 

Jyske Bank  44.903.593            -43.997/-0,06% 

I alt            88.617.850            180.138/ 0,20%    

Begge kapitalforvaltere beskriver fortsat, at det 

dårlige afkast skyldes påvirkninger udefra, bl.a. 

aftagende tillid til kinesisk økonomi, svage øko-

nomier i Europa og faldende råvarermarkeder.  

Administrationen er naturligvis ikke tilfreds med 

årets kapitalafkast, men glæder sig dog over, at 

resultatet på trods af de dårlige markeder ikke 

samlet set har givet et negativt afkast, men et 

beskedent plus på 0,20 pct.   

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast 2015 til efterretning.     

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

2015 til efterretning.  

  

020/16 Prisblad 2017 Beslutning 

Administrationen har gennemgået prisblad 2016 

og anbefaler, at priserne for 2016 fortsætter 

uændret i 2017. Prisbladet vil danne baggrund 

for boligorganisationens budget 2017. 

Forslag til prisblad 2017 vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen indstiller 

prisbladet til godkendelse på repræ-

sentantskabsmødet den 18. maj 2016 

i forbindelse med godkendelse af bo-

ligorganisationens budget 2017. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter prisblad 

2017 og indstiller prisbladet til godkendelse på 

repræsentantskabsmødet den 18. maj 2016 i 

forbindelse med godkendelse af boligorganisati-

onens budget 2017. 

  



  

 

 

Side 5/9 Mødet den 24. februar 2016 

021/16 Lokale aftaler vedr. flygtninge Beslutning 

BL vil i løbet af februar/marts 2016 danne sig et 

overblik over de aftaler, der er indgået mellem 

boligorganisationer og kommuner, jf. tidligere 

opfordring fra BL til alle boligorganisationer om 

at sætte sig sammen om bordet med kommu-

nen med henblik på at indgå aftaler i forhold til 

boligplacering af flygtninge og aftaler om initia-

tiver i forhold til modtagelse og integration i bo-

ligafdelingerne. BL ønsker en tilbagemelding fra 

boligorganisationerne senest 20. februar 2016. 

Ved seneste fællesmøde med Guldborgsund 

kommune og boligorganisationerne den 2. de-

cember 2015 tilkendegav kommunen, at de ville 

vende tilbage, når deres jurister havde gennem-

gået det på mødet udleverede materiale fra BL 

om reglerne på området. 

Administrationen har ved det årlige dialogmøde 

med Guldborgsund Kommune den 17. februar 

2016 bragt sagen i erindring – og ser dermed 

frem til at få landet en aftale snarest muligt. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om status på lokale aftaler vedrø-

rende flygtninge til efterretning og 

glædede sig over de tiltag, som kom-

munen allerede har igangsat mht. de 

fællesmøder som Sprog og Integrati-

onscenteret har holdt med boligorga-

nisationerne den 6/11-15 og den 5/2-

16. Derudover, at der er indkaldt til 

temamøde den 14/3-16 med fokus på, 

hvordan flygtninge fra Syrien og Eri-

trea bor og lever i deres hjemlande.  

 

.    

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om status på lokale aftaler vedrørende flygt-

ninge til efterretning.   

  

022/16       Afdeling 35 Hammerlodden Beslutning 

Grundejernes Investeringsfond (GI) meddeler i 

brev den 17. februar 2016, at ejendommen ikke 

længere er omfattet af bindingspligten. Derfor 

har GI har ophævet og afregnet bindingskon-

toen. 

Administrationen vil give en nærmere oriente-

ring på mødet.  

Organisationsbestyrelsen tog medde-

lelsen fra Grundejernes Investerings-

fond til efterretning.     

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager meddelelsen 

fra Grundejernes Investeringsfond til efterret-

ning.  
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023/16       Dansk Folkehjælp Beslutning 

Administrationen har modtaget en henvendelse 

fra Dansk Folkehjælp, som er i gang med et 

projekt under navnet GET2GET, som er et nyt 

genbrugsbutikskoncept drevet af områdets unge 

mennesker på produktions- eller erhvervsskole 

samt boligområdets egne beboere. Butikken til-

byder serviceydelser og salg/udlejning, der 

kommer beboerne i området til gavn. Butikken 

drives i et forpligtende fællesskab mellem skole 

– boligselskab og Dansk Folkehjælp. Overskud-

det går til udsatte børn og unge i DK. 

Henvendelsen fra Dansk Folkehjælp, som er de 

indledende tanker om projektet, vedlægges.  

Organisationsbestyrelsen drøfter hen-

vendelsen fra Dansk Folkehjælp og 

var enige om, at det var en god ide, 

men at boligselskabet ikke så sig som 

en del af projektet. 

Derudover var der indhentet en udta-

lelse fra formanden for afdeling 9 

Gedservej, som udtalte følgende: 

Det lyder som en god ide. Jeg tænker 

blot, at vi som boligselskab skal holde 

os til det, vi er bedst til, nemlig og ud-

leje boliger. Det kræver store ressour-

cer, og der er mange af den slags bu-

tikker. 

 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter henvendel-

sen fra Dansk Folkehjælp, herunder om det er 

noget, boligselskabet har interesse i at arbejde 

videre med. 

  

024/16       Kortlægning af praksis ved be-

handling af sager om skimmelsvamp 

Beslutning 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 

har sammen med en række organisationer og 

myndigheder samlet erfaringer om behandling 

af sager om skimmelsvamp efter byfornyelseslo-

ven.  

Det har resulteret i en henvendelse til kommu-

ner, huslejenævn og beboerklagenævn, som 

vedlægges til orientering. 

Der er tale om en opsummering af god praksis 

og er dermed ikke nye regler eller anbefalinger. 

Sager om skimmelsvamp er stigende i boligsel-

skabet, derfor hilser administrationen denne 

kortlægtning af praksis ved behandling af sager 

om skimmelsvamp velkommen.  

Organisationsbestyrelsen tog kortlæg-

ning af praksis ved behandling af sa-

ger om skimmelsvamp til efterretning.     
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Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager kortlægning af 

praksis ved behandling af sager om skimmel-

svamp til efterretning.  

  

025/16       Pæretræ i gården bag Slots-

gade 

Beslutning 

På organisationsbestyrelsens møde den 27. ja-

nuar 2016 sag 009/16 tog organisationsbesty-

relsen fjernelse af pæretræ i gården bag Slots-

gade til efterretning – efter en sagkyndig vurde-

ring om, at pæretræet har udlevet sin tid og 

derfor bør ryddes.  

Sagen har været forelagt Guldborgsund Kom-

mune, da træet er omfattet af lokalplan C22 og 

er erklæret bevaringsværdig.  

Guldborgsund Kommune v/Natur & Plan medde-

ler i brev af 3. februar 2016, at det nuværende 

træ skal erstattes af et træ, der på sigt vil få en 

størrelse, som det nuværende træ, da formålet 

med lokalplanen er at bevare bymidtens beva-

ringsværdige miljøer af bygninger og større 

træer.  

Sagen har været til udtalelse hos Facaderådet, 

som ikke har givet anledning til væsentlige be-

mærkninger, andet end det er vigtigt, at der bli-

ver plantet igen på stedet, så det grønne i om-

rådet bevares. 

Organisationsbestyrelsen tog afgørel-

sen fra Guldborgsund Kommune v/Na-

tur & Plan til efterretning, herunder 

anbefalingen fra rådgiver om at plante 

et træ ved navn ”Prunus  uminiko”, 

som er et kirsebærtræ med hvide 

blomster, men uden frugter. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager afgørelsen fra 

Guldborgsund Kommune v/Natur & Plan til ef-

terretning.   

  

026/16 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning for så vidt angår 

status på nybyggeri på Jernbanegade, Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

vinduesudskiftning i afdeling 9, total-

renovering af afdeling 11, som er godt 

i gang og helhedsplan for afdeling 35, 

hvor der er modtaget støttetilsagn fra 

Landsbyggefonden, som drøftes med 

Rambøll ved møde i administrationen 

den 8. marts 2016.  

  

027/16 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. 

  

028/16 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 15. februar 2016 

ingen ledig boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

 

 

 

 

 

029/16 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 Ingen punkter. 
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030/16 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 16. marts 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


