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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

26-10-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 16.00 

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

Afbud  

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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093/16 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 24. august 2016.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 24. august 

2016.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 24. august 2016.  

  

094/16 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.  

  

095/16 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.  

  

096/16       Godkendelse af afdelingernes 

budgetter for 2017 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal ifølge Nykøbing F. 

Boligselskabs vedtægter § 12, stk. 2. - inden 

regnskabsårets udløb – godkende afdelingernes 

budgetter for det følgende regnskabsår efter 

forudgående godkendelse på de ordinære afde-

lingsmøder. 

Boligorganisationens budget for 2017 er god-

kendt på organisationsbestyrelsens møde den 

27. april 2016, pkt. 048/16. 

Budget 2017 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse er godkendt på organisationsbestyrelsens 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

afdelingernes budgetter 2017, herun-

der lejereguleringerne for 2017.  
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møde den 24. august 2016, punkt 085/16 og ef-

terfølgende på de ordinære afdelingsmøder i au-

gust/september 2016. 

Budget 2017 for afdelinger med afdelingsbesty-

relser har været behandlet på de ordinære afde-

lingsmøder i august/september 2016. 

Oversigt over afdelingernes lejereguleringer i 

forbindelse med budget 2017 vedlægges. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender 

afdelingernes budget 2017, herunder lejeregule-

ringerne for 2017. 

  

097/16 Plan for årsrevision 2016 Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for årsre-

vision 2016, som vedlægges til orientering.  

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

årsrevision 2016 til efterretning.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager plan for årsre-

vision 2016 til efterretning.  

  

098/16 Kapitalforvaltning 30. september 

2016 

Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi     Afkast året    %  

SEB Bank    46.707.319        671.259,99 (0,71)     

Jyske Bank  47.668.584        899.810,20 (0,93)    

I alt            94.375.903 kr./1.571.070,20 kr.       

Begge investeringsfirmaer forventer ikke den 

store ændring i renten. Tidshorisonten er dog 

meget usikker pga. udviklingen i markedet. 

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast pr. 30. september 2016 til ef-

terretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

pr. 30. september 2016 til efterretning. 
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099/16 Dialogmøde om by- og boligud-

vikling i Guldborgsund Kommune  

Beslutning 

Organisationsbestyrelsesmedlem John Nilsson 

og formand for afdeling 3 Ingrid K. Nielsen har 

repræsenteret Nykøbing F. Boligselskab ved dia-

logmødet om by- og boligudvikling i Guldborg-

sund Kommune lørdag den 1. oktober 2016 på 

Sophieskolen. 

John Nilsson vil på mødet orientere nærmere 

om dialogmødet om by- og boligudvikling i 

Guldborgsund Kommune.   

Organisationsbestyrelsen tog en 

spændende og vedkommende oriente-

ring fra John Nilsson om dialogmødet 

om by- og boligudvikling i Guldborg-

sund Kommune til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om dialogmødet om by- og boligudvikling i 

Guldborgsund Kommune til efterretning.  

  

100/16 Evaluering og opfølgning på af-

delingsmøderne 2016 

Beslutning 

Afdelingsmøderne for 2016 er med udgangen af 

september 2016 afviklet som foreskrevet – se-

nest 3 måneder før næste regnskabsårs begyn-

delse.  

Evaluering af afdelingsmøderne 

For at sikre, at afdelingsmøderne lever op til for-

ventningerne både i relation til beboerne, afde-

lingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen, 

ønsker administrationen en evaluering af de 

netop afholdte afdelingsmøder lige fra planlæg-

ning, materialets kvalitet til mødernes afvikling, 

herunder efterfølgende opfølgning. 

Administrationen har udarbejdet notat ”Opfølg-

ning fra afdelingsmøderne 2016”, som vedlæg-

ges til orientering.  

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

de netop afholdte afdelingsmøder, 

som generelt var forløbet godt, herun-

der at der fortsat er opbakning fra be-

boerne til dels at deltage og dels at 

sikre, at der fortsat bliver valgt afde-

lingsbestyrelser.  

Organisationsbestyrelsen tog i den 

forbindelse notat ”Opfølgning fra afde-

lingsmøderne 2016” til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og bidrager 

med input til evaluering af de netop afholdte af-

delingsmøder. Derudover at organisationsbesty-

relsen tager notat ”Opfølgning fra afdelingsmø-

derne 2016” til efterretning. 
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101/16 Fællesmøde for afdelingsbesty-

relser den 16. november 2016 

Beslutning 

Boligorganisationen holder årets 2. fællesmøde 

for afdelingsbestyrelser den 16. november 2016, 

hvor formand og direktør bl.a. giver en generel 

orientering og status dels for organisationsbe-

styrelsens arbejde siden sidst og dels en orien-

tering om tiltag og udvikling i organisationen. 

Administrationen ønsker – ud over de allerede 

aftalte punkter fra bestyrelsesseminaret – orga-

nisationsbestyrelsens tilkendegivelse af eventu-

elle yderligere punkter til enten orientering eller 

drøftelse på det kommende fællesmøde. 

Organisationsbestyrelsen var enige i, 

at det primære fokus er bestyrelsesar-

bejdet. Derudover en generel oriente-

ring om, hvad der er sket siden sidste 

møde både fra formanden, direktøren 

og afdelingsbestyrelserne. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle yderligere punkter enten til oriente-

ring eller drøftelse på fællesmødet for afdelings-

bestyrelser den 16. november 2016.   

  

102/16 Ny lov om E-cigaretter Beslutning 

På baggrund af ny lov om e-cigaretter fra juni 

2016 meddeler BL den 29. august 2016 via BL 

informerer nr. 4316, at boligorganisationerne 

som arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en 

skriftlig politik for anvendelse af brugen af e-ci-

garetter. 

Anvendelse af e-cigaretter er ifølge loven ikke 

tilladt i f.eks. børneinstitutioner, skoler, dagple-

jehjem, kollektive transportmidler og i taxaer. 

Administrationen anbefaler, at e-cigaretter side-

stilles med almindelige cigaretter – og tilføjes i 

de allerede vedtagne regler for rygning. 

Organisationsbestyrelsen tog ny lov 

om E-cigaretter til efterretning og 

godkendte administrationens anbefa-

ling om at sidestille e-cigaretter med 

almindelige cigaretter. 

    

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager ny lov om E-

cigaretter til efterretning og godkender admini-

strationens anbefaling om at sidestille e-cigaret-

ter med almindelige cigaretter – og tilføjes i de 

allerede vedtagne regler for rygning.   

  



  

 

 

Side 6/8 Mødet den 26. oktober 2016 

103/16 Status Målerbekendtgørelse Beslutning 

I forbindelse med EU’s energieffektivitetsdirek-

tivs bestemmelser om måling af energiforbrug 

har Energistyrelsen udsendt en bekendtgørelse 

om individuel måling af el, gas, vand, varme og 

køling, hvor der inden den 31. december 2016 i 

eksisterende bebyggelse – ”hvis det er teknisk 

gennemføreligt og omkostningseffektivt” – skal  

være installeret målere til individuel måling af 

varmt vand.  

Administrationen vil på mødet give en status for 

så vidt angår måling af det varme vand i de en-

kelte afdelinger. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

målerbekendtgørelsen, herunder må-

ling af det varme vand i de enkelte af-

delinger, til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på må-

lerbekendtgørelsen, herunder måling af det 

varme vand i de enkelte afdelinger, til efterret-

ning. 

  

104/16 Parkeringssøgeskilte – Nykøbing 

F. Sygehus 

Beslutning 

Administrationen har modtaget udkast til lods-

ejeraftale med bilag indeholdende 2 deklaratio-

ner vedr. parkeringssøgeskilte med tinglysnings-

rids, som ønskes etableret på ejendommene 

matr.nr. 8h og 8an Vestensborg, Nykøbing F. 

Jorder (Hospitalsvej 1 og Fjordvej 21) til brug 

for Nykøbing F. Sygehus. Udkastet indeholder 

en aftale om etablering af skiltene og tinglys-

ning af deklaration om disse på hver af de 2 

ejendomme. Tinglysningen vil medføre en ret 

for Region Sjælland til at etablere skiltene og 

have dem stående samt en ret til at foretage ef-

tersyn og vedligeholdelse m.m. 

Der tilbydes en erstatning på i alt 4.000 kr. for 

ovenstående aftale og tinglysning. Region Sjæl-

land afholder samtlige omkostninger til deklara-

tionernes tinglysning. 

Der vil på mødet blive givet en nærmere orien-

tering mht. lodsejeraftale, herunder placering af 

skilte m.m.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

udkast til lodsejeraftale som forelagt 

på mødet, dog skal der være enighed 

om placering af skiltene, så de ikke 

generer udsynet fra vores boliger.  
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender udkast til 

lodsejeraftale som forelagt på mødet. 

  

105/16 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager for så vidt 

angår afdelingerne: 

07 Tietgensvej – Tilstandsvurdering 

09 Gedservej – Vinduesudskiftning 

11 Lindevænget/Vendsysselvej – Renovering af 

rør, faldstammer, køkken, bad m.m. 

23 Solvænget - Tilstandsvurdering 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan, herunder boligorganisationens medfinan-

siering 

49 Sophieholmen – Nybyggeri, herunder god-

kendelse af udkast til samarbejdsaftale mellem 

Nykøbing F. Boligselskab og Sophieholmen in-

derhavn A/S, som vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning, herunder god-

kendte skema B for så vidt angår vin-

duesudskiftningen i afdeling 9, god-

kendte boligorganisationens medfinan-

siering for så vidt angår helhedsplan 

for afdeling 35 og godkendte udkast til 

samarbejdsaftale for afdeling 49 So-

phieholmen.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning, herunder godkender boligorganisa-

tionens medfinansiering for så vidt angår hel-

hedsplan for afdeling 35 samt godkender udkast 

til samarbejdsaftale for afdeling 49 Sophiehol-

men. 

  

106/16 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 
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At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

107/16 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 20. oktober 2016 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

108/16 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

Ingen punkter.  

 

 

 

109/16 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 30. november 

2016. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


