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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

24-08-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 16.00 

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

Afbud Knud Weiss 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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081/16 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 27. juni 2016.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 27. juni 2016.  

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 27. juni 2016.  

  

082/16 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.  

  

083/16 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.  

  

084/16       Kapitalforvaltning 30. juni 2016 Beslutning 

           Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

SEB Bank    46.606.685     488.253,25   0,52%  

Jyske Bank  47.545.698     702.271,03   0,73% 

I alt            94.152.383   1.190.524,28  1,26%     

Begge investeringsfirmaer beskriver bedring i 

markedet med stigning i afkast.  

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast pr. 30. juni 2016 til efterretning 

– og glædede sig over, at der var bed-

ring i markedet med stigende afkast. 
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

pr. 30. juni 2016 til efterretning. 

  

085/16 Budget 2017 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse 

Beslutning 

Budgetter for afdelinger uden afdelingsbestyrel-

ser er efter bemyndigelse godkendt af formand 

og direktør i ferieperioden – for så vidt angår 

følgende afdelinger: 

03 – Orupgårdvej, Fjordvej og Parkvej 

19 – Flintingevej/Åmarksvej 

24 – Slotsgade 22 

25 – Fjordbakken 

32 – Vendsysselvej 47-49, ældreboliger 

34 – Grønnegårdsvej 

36 – Bakkehuset, plejehjem 

37 – Aldershvile, plejehjem 

38 – Stubbekøbingvej, ældreboliger 

39 – Vendsysselvej 25-27, ældreboliger 

40 – Vendsysselvej, dagcenter 

48 – Serviceareal til afdeling 38 

Der vil blive orienteret nærmere på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

formelt budgetterne for 2017 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelser. 

Budgetterne vil efterfølgende blive be-

handlet på de kommende afdelings-

møder.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen formelt godkender 

budget 2017 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relser til endelig behandling på de kommende 

afdelingsmøder. 

  

086/16 Budgetopfølgning 1. halvår 2016 

for afdelinger uden afdelingsbestyrelser 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 1. halvår for alle afdelinger.  

Bemærkninger til budgetopfølgning for følgende 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse vedlægges: 

03 – Orupgårdvej, Fjordvej og Parkvej 

19 – Flintingevej/Åmarksvej 

24 – Slotsgade 22 

25 – Fjordbakken 

Organisationsbestyrelsen tog budget-

opfølgning, herunder bemærkningerne 

for 1. halvår 2016 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelser til efterretning.  
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32 – Vendsysselvej 47-49, ældreboliger 

34 – Grønnegårdsvej 

36 – Bakkehuset, plejehjem 

37 – Aldershvile, plejehjem 

38 – Stubbekøbingvej, ældreboliger 

39 – Vendsysselvej 25-27, ældreboliger 

40 – Vendsysselvej, dagcenter 

48 – Serviceareal til afdeling 38 

80 – Fælles drift 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager budgetopfølg-

ning, herunder bemærkningerne for 2. kvartal 

2016 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser til 

efterretning. 

  

087/16 Frit valg af TV-kanaler Beslutning 

Administrationen har den 17. august 2016 haft 

møde med YouSee i relation til lov om frit valg 

af tv, som trådte i kraft den 1. juli 2016.  

Administrationen vil på mødet give en oriente-

ring, herunder om de muligheder der er for 

fremtidige aftaler, hvor den enkelte beboer har 

mulighed for at melde sig ud af aftalen – med 

de fordele og ulemper, der er forbundet med en 

sådan aftale. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen fra Administrationen til efter-

retning – og besluttede ikke at indgå 

nye TV-aftaler med YouSee eller andre 

TV-udbydere, hvor beboerne efter den 

nye lovgivning har mulighed for at 

melde sig ud af en ny indgået aftale. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen på baggrund af ori-

enteringen fra administrationen drøfter fordele 

og ulemper i relation til eventuelt at fortsætte 

med TV-aftaler med YouSee – tilsvarende de 

p.t. opsagte aftaler, som løber frem til udgan-

gen af 3. kvartal 2017. 
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088/16 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 

nybyggeri på Sophieholmen 6-8 og af-

delingerne 7, 9, 11, 13, 23 samt 35 – 

og godkendte Skema B i forbindelse 

med nye P-pladser i afdeling 3.  

  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

 

089/16 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. 

  

090/16 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 18. august 2016 in-

gen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

 

 

 

091/16 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

Ingen punkter.  
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092/16 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 26. oktober 2016.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


