
  

 

 

Side 1/6 Mødet den 16. marts 2016 

  

Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

16-03-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

Deltagere Robert Madsen, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud 
Weiss, Lis Bentin 

Afbud  Jørn Stevns 

Referent  Lis Bentin 

Mødeleder   
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031/16 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 24. februar 2016.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 24. februar 

2016. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 24. februar 2016.  

  

032/16 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Organisationsbestyrelsen tog Nyt fra 

formanden til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

033/16 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Organisationsbestyrelsen tog Nyt fra 

administrationen til efterretning. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  

  

034/16       Regnskab for afdelingsbestyrel-

sernes rådighedsbeløb 

Beslutning 

Administrationen vedlægger notat om regnskab 

for rådighedsbeløb, som vil blive gennemgået på 

mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog notat om 

regnskab for rådighedsbeløb til efter-

retning og besluttede, at regnskab for 

rådighedsbeløb indføjes i afdelingsbe-

styrelsernes forretningsorden. Derud-

over i organisationens vedtægter, jf. 

tidligere beslutning.    

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen efter gennemgang 

af notat om regnskab for rådighedsbeløb tager 

stilling til den videre proces. 
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035/16 Repræsentantskabsmøde 2016 Beslutning 

Ved repræsentantskabsmødet den 18. maj 2016 

er følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer 

på valg: Jørn Stevns, John Nilsson og Anders 

Enevoldsen.   

Organisationsbestyrelsen tog medde-

lelse om, at John Nielsson og Anders 

Enevoldsen ønsker at genopstille til ef-

terretning – og afventer en tilbage-

melding fra Jørn Stevns.  

Tilretning af A-ordningen og ændrin-

ger til boligorganisationens vedtægter 

vil blive forelagt på repræsentant-

skabsmødet. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager meddelelse 

om, hvem der er på valg til efterretning, herun-

der drøfter, om organisationsbestyrelsen har 

forslag/punkter til repræsentantskabsmødets 

dagsorden ud over de allerede vedtagne punk-

ter. 

  

036/16 Lovforslag om frit valg på kabel-

tv-området 

Beslutning 

Den 26. februar 2016  er der fremsat forslag om 

ændring af Lov om radio- og fjernsynsvirksom-

hed og Lov om leje af almene boliger m.fl. 

Der er flere elementer i lovforslaget, men det 

mest interessante er forslagene om frit valg af 

tv-distributør, herunder primært at give lejerne 

en større valgfrihed, når det gælder TV-pro-

grampakker. 

Lovforslaget forventes vedtaget og gældende fra 

1. juli 2016. 

BL informerer nr. 1116 vedlægges til oriente-

ring. 

Administrationen vil på mødet redegøre for de 

aftaler, boligorganisationen har på området. 

Organisationsbestyrelsen tog redegø-

relse fra administrationen og oriente-

ringen fra BL til efterretning – og af-

venter endelig vedtagelse af lovforsla-

get.     

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering fra 

BL til efterretning og drøfter de videre tiltag i re-

lation til lovforslaget.     

  

036/16       Kontanthjælpsloft Beslutning 

Lige nu beskriver mange medier, hvad konse-

kvenserne af det bebudede kontanthjælpsloft 
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bliver for forskellige befolkningsgrupper. Lige si-

den BL’s høringssvar om kontanthjælpsloftet 

blev kendt i flere medier i december, har der 

været stort fokus på, at over 30.000 familier bli-

ver berørt, fordi kontanthjælpsloftet vil betyde, 

at deres boligstøtte – helt eller delvis – vil bort-

falde. En del vil få reduceret deres rådighedsbe-

løb med 20-30 procent, og de vil have svært 

ved at fastholde deres bolig. Siden har mange 

andre udtrykt bekymring over det bebudede 

kontanthjælpsloft.  

Lovforslaget (L113) er planlagt til 3. behandling 

den 17. marts 2016. 

Administrationen anbefaler, at organisationsbe-

styrelsen søger nærmere information på BL’s 

hjemmeside, som giver et overblik over, hvad 

der lige nu skrives og vises i medierne, ligesom 

BL linker til nogle af de høringssvar og rappor-

ter, som danner grundlag for den aktuelle de-

bat. 

Organisationsbestyrelsen drøftede ud-

fordringen – og tog orienteringen til 

efterretning. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering til 

efterretning og drøfter udfordringen i relation til 

et eventuelt øget antal udsættelser.    

  

037/16 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:  

Vinduesudskiftning afdeling 9 

Planen for vinduesudskiftning primo 

april holder fortsat. 

Renovering afdeling 11 

Renoveringen er i gang, der bliver 

holdt byggemøder hver mandag. Det 

er sejt for beboerne, mens renoverin-

gen står på, men alle forsøger at 

holde motivationen oppe hos beboerne 

så godt som muligt. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  
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Vi forventer, at den første opgang 

inkl. en prøvelejlighed er klar medio 

uge 14/2016. 

Helhedsplan afdeling 35 

Sagen mht. helhedsplanen kører – og 

vi er i løbende dialog med Rambøll i 

relation til den videre proces. 

Helhedsplan afdeling 7 og 23 

De indledende undersøgelser er plan-

lagt til 17. marts 2016. 

Renoveringsstøttesag afdeling 13 

Der arbejdes på en renoveringsstøtte-

sag til LBF. 

  

038/16 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. 

  

039/16 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 9. marts 2016 in-

gen ledig boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

 

 

 

040/16 Eventuelt Beslutning 

 Ingen punkter under eventuelt.  

 



  

 

 

Side 6/6 Mødet den 16. marts 2016 

 

 

 

 

 

041/16 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 27. april 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


