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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

27-04-2016 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 

Mødeleder  Robert Madsen 
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042/16 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 16. marts 2016.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 16. marts 

2016. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 16. marts 2016.  

  

043/16 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.  

  

044/16 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.  

  

045/16       Revisionsprotokollat 2015 Beslutning 

Revisionsprotokol til årsregnskab for 2015 for 

boligorganisationen og afdelingerne vedlægges 

og vil blive gennemgået på mødet.    

Organisationsbestyrelsen tog gennem-

gangen af revisionsprotokollatet til ef-

terretning og godkendte revisionspro-

tokollatet til behandling på repræsen-

tantskabsmødet 18. maj 2016.    

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager gennemgan-

gen af revisionsprotokollatet til efterretning og 

godkender revisionsprotokollatet. 
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046/16 Regnskab 2015 for boligorgani-

sationen inkl. afdelingerne 

Beslutning 

Boligorganisationens regnskab 2015 viser et 

overskud på 1.465.855 kr., der er overført til ar-

bejdskapitalen. Der var budgetteret med et 

overskud på 117.000 kr. 

Regnskab for 2015 for boligorganisationen inkl. 

afdelingerne med tilhørende årsberetning og le-

delsespåtegning vedlægges og vil blive gennem-

gået på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

regnskab 2015 for boligorganisationen 

inkl. afdelingerne til behandling på re-

præsentantskabsmødet 18. maj 2016. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender regnskab 

2015 til behandling på repræsentantskabsmø-

det. 

  

047/16 Regnskab 2015 for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal godkende føl-

gende afdelingsregnskaber for 2015 for afdelin-

ger uden afdelingsbestyrelse: 

 Afd. 3 Fjordvej, Parkvej og Orupgårdvej 

 Afd. 19 Flintingevej/Åmarksvej 

 Afd. 24 Slotsgade 22 

 Afd. 25 Fjordbakken 

 Afd. 32 Vendsysselvej 47-49 

 Afd. 34 Grønnegårdsvej 

 Afd. 36 Bakkehuset 

 Afd. 37 Aldershvile 

 Afd. 38 Bryghusgrunden 

 Afd. 39 Vendsysselvej 25-27 

 Afd. 40 Vendsysselvej 45 

 Afd. 48 Servicearealet Bryghusgrunden 

Regnskaber for 2015 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelse vil blive gennemgået på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

regnskab 2015 for afdelinger uden af-

delingsbestyrelse til behandling på re-

præsentantskabsmødet 18. maj 2016.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender afdelin-

gernes regnskaber for 2015 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse. 
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048/16       Budget 2017 for boligorganisa-

tionen 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet udkast til bud-

get 2017 for boligorganisationen. Budgettet 

danner grundlag for administrationsbidraget for 

2017. 

Budgettet vil blive uddelt og gennemgået på 

mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

budget 2017 for boligorganisationen til 

behandling på Repræsentantskabsmø-

det den 18. maj 2016.    

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender budget 

2017 for boligorganisationen til behandling på 

Repræsentantskabsmødet den 18. maj 2016. 

  

049/16       Forslag til repræsentantskabs-

mødet 2016 

Beslutning 

Der er p.t. følgende 2 forslag fra organisations-

bestyrelsen, der skal behandles på repræsen-

tantskabsmødet den 18. maj 2016: 

Vedligeholdelsesregler for normalistandsættelse 

(A-ordningen) 

Ændring af vedtægternes §14 for så vidt angår 

regnskab for rådighedsbeløb 

Udkast til forslag vil blive fremlagt på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

udkast til vedligeholdelsesregler for 

normalistandsættelse (A-ordningen) 

og forslag til ændring af vedtægternes 

§14, herunder §19 til behandling på 

repræsentantskabsmødet den 18. maj 

2016.      

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender udkast til 

forslag til behandling på repræsentantskabsmø-

det den 18. maj 2016.   

  

050/16 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 an-

går afdelingerne 9, 11, 13 og 35. Der-

udover status med hensyn til nybyg-

geri på Jernbanegade . 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  
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051/16 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. 

  

052/16 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 18. april 2016 ingen 

ledig boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

 

 

 

  

053/16 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

Ingen punkter.  

 

054/16 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 25. maj 2016.   

  

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


