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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

27-06-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

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

Afbud Jørn Stevns 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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071/16 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 25. maj 2016.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 25. maj 2016.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 25. maj 2016.  

  

072/16 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.  

  

073/16 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.  

  

074/16       Opfølgning bestyrelsesseminar 

2016 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen deltog i seminar – ar-

rangeret af Administrationen – den 16. – 17. 

juni 2016 på Mejerigaarden i Gedser. Hovedfor-

målet med seminaret var dels bestyrelsesarbej-

det i boligafdelingerne og dels at gøre status på 

handeplan 2016 og drøfte fokusområder i 2017. 

Notat ”Opfølgning fra organisationsbestyrelsens 

seminar den 16. – 17. juni 2016” vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

notat ”Opfølgning fra organisationsbe-

styrelsens seminar den 16. – 17. juni 

2016”, som vil blive drøftet yderligere 

på fællesmødet med alle afdelingsbe-

styrelser den 16. november 2016.   

 

Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der notat ”Opfølgning fra organisationsbestyrel-

sens seminar den 16. – 17. juni 2016”, herun-

der evaluerer seminaret og drøfter de videre til-

tag.  

  

075/16 Mødedatoer og –tidspunkt Beslutning 

Organisationsbestyrelsen drøftede 25. maj 2016 

– sag nr. 060/16 Mødedatoer og –tidspunkt for 

organisationsbestyrelsens møder. På mødet blev 

det besluttet at flytte møderne fra onsdage til 

mandage kl. 15.30. 

Administrationen ønsker på den baggrund en 

fornyet drøftelse af mødedag og -tidspunkt for 

organisationsbestyrelsens møder. 

Der vil på mødet blive givet en nærmere orien-

tering om baggrunden for en fornyet drøftelse af  

mødedatoer og –tidspunkt. 

Organisationsbestyrelsen besluttede, 

at møderne, som tidligere vedtaget, 

holdes om onsdagen kl. 17.00 med 

mulighed for at ændre tidspunktet til 

kl. 15.30 – alt efter Anders’ familiefor-

hold. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter mødedatoer 

og –tidspunkt for fremtidige møder i organisati-

onsbestyrelsen. 

  

076/16 Prækvalifikation helhedsplan for 

Lindholmområdet 

Beslutning 

Som meddelt på organisationsbestyrelsens 

møde den 27. april 2016 under Nyt fra Admini-

strationen punkt 044/16 besluttede styregrup-

pen i Restart Lindholm den 25. april 2016 at ud-

arbejde prækvalifikation til Landsbyggefonden 

med henblik på en ny helhedsplan for Lindholm-

området.  

Foreløbigt udkast til prækvalifikation, herunder 

budgetudkast vedlægges. Udkastet er udarbej-

det af Karsten Fogde, som er sekretariatsleder 

for fællessekretariatet for boligsociale helheds-

planer i Guldborgsund og Lolland kommuner. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

udkast til prækvalifikation, herunder 

at boligorganisationen i samarbejde 

med Guldborgsund Kommune og Bo-

ligselskabet Vendersbo efterfølgende 

indgår i en ny 4 årig helhedsplan for 

Lindholmområdet fra og med 1. juli 

2017. 

Vendersbo forestår administrationen 

af den nye helhedsplan – og ikke, som 

det fremgår af budgetudkastet, Nykø-

bing F. Boligselskab. 
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Udkast til prækvalifikation, herunder budgetud-

kast er politisk godkendt af 3 fagudvalg under 

Guldborgsund Kommune. 

De to boligorganisationer: Boligselskabet Ven-

dersbo og Nykøbing F. Boligselskab har ikke – 

inden den politiske udvalgsbehandling haft mu-

lighed for at mødes og drøfte det vedlagte ud-

kast til prækvalifikation, herunder budgetud-

kast. Dato for møde er fastsat til den 24. juni 

2016. 

Administrationen vil på mødet give en nærmere 

orientering om udkast til prækvalifikation, her-

under budgetudkastet. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orientering 

om udkast til prækvalifikation, herunder budget-

udkast til efterretning – og godkender, at bolig-

organisationen indgår i en ny 4 årig helhedsplan 

for Lindholmområdet fra og med 1. juli 2017. 

  

077/16 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 nybyggeri på havnen/Sophiehol-

men 5-7 og afdelingerne 7, 9, 11, 13, 

24 samt 35.  

  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

 

078/16 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. 
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079/16 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 24. juni 2016 ingen 

ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

 

 

 

080/16 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

Ingen punkter.  

 

081/16 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 22. august 2016. Næste møde er fastsat til den 24. au-

gust 2016, jf. sag nr. 075/16  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


