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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

1-2-2017 Slotsgade 20 15.30 
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voldsen, Knud Weiss, Lis Bentin 

Afbud   
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001/17 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 21. december 2016.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 21. december 

2016 – med en supplerende bemærk-

ning om, at mødet med kommunen og 

boligorganisationerne er fastsat til den 

9. marts 2017, hvor Robert Madsen 

deltager.     

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 21. december 2016.  

  

002/17 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.  

  

003/17 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.  

  

004/17       Kapitalafkast i 2016 Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi        Afkast året   

SEB Bank    52.102.359    1.099.638,68/ 1,91% 

Jyske Bank  47.863.653    1.115.746,42/ 2,31% 

I alt            99.966.012    2.215.385,11               

 

Markederne har rettet sig, så vi i 2016 har fået 

højere afkast end det budgetterede på 1,5 pct., 

hvilket er meget positivt efter et sløjt afkastsår i 

2015. 

  

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast 2016 til efterretning – og glæ-

dede sig over, at markederne har ret-

tet sig i forhold til 2015.    
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Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

2016 til efterretning.   

  

005/17 Drift og vedligeholdelse i 2018 

og frem 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for møder 

i 2017 om drift og vedligeholdelse i 2018 og 

frem.  

Møderne vil blive holdt i perioden fra den 21. fe-

bruar 2017 til og med den 11. maj 2017.  

Afdelingerne har modtaget en mødeindkaldelse i 

uge 2. 

For så vidt angår afdelinger, hvor organisations-

bestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse, 

skal organisationsbestyrelsen tage stilling til, 

hvem der deltager som repræsentant for organi-

sationsbestyrelsen. 

Oversigt over Drift og vedligeholdelse vedlæg-

ges til orientering. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om møder i forbindelse med drift 

og vedligeholdelse i 2018 og frem til 

efterretning og besluttede, at direktø-

ren repræsenterer organisationsbesty-

relsen i afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse – med efterfølgende rapporte-

ring til organisationsbestyrelsen.  

 

Indstilling 

At Organisationsbestyrelsen tager orientering 

om møder i forbindelse med drift og vedligehol-

delse i 2018 og frem til efterretning og beslut-

ter, hvem der repræsenterer organisationsbe-

styrelsen i afdelinger uden afdelingsbestyrelse.      

  

006/17 Lån fra dispositionsfonden til af-

deling 3 

Beslutning 

Der er ved at foreligge endeligt byggeregnskab 

for nedrivning af bygningerne på Orupgaardvej, 

herunder etablering af p-pladser m.m. I den for-

bindelse skal der optages lån til dækning af af-

delingens egenfinansiering. 

Administrationen indstiller, at der ydes et lån fra 

boligorganisationens dispositionsfond, da det vil 

være mere rentabelt for afdelingen ud fra lånets 

Organisationsbestyrelsen tog bygge-

regnskab for nedrivning af Orupgaard-

vej, herunder etablering af p-pladser 

m.m. til efterretning og godkendte, at 

der ydes et lån fra boligorganisatio-

nens dispositionsfond på 470.016,10 

kr. til afdeling 3 som indstillet af admi-

nistrationen.    
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størrelse, herunder eventuelle låneomkostnin-

ger. 

Byggeregnskab vil foreligge og blive gennem-

gået på mødet.     

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen efter en nærmere 

orientering tager byggeregnskab for nedrivning 

af Orupgaardvej, herunder etablering af p-plad-

ser m.m. til efterretning og godkender, at der 

ydes et lån fra boligorganisationens dispositions-

fond til afdeling 3 som indstillet af administratio-

nen.  

  

007/17 Almene Boligdage 2017  Beslutning 

Boligselskabernes Landsforening (BL) inviterer 

også i år alle boligorganisationer til Almene Bo-

ligdage. Overskriften i 2017 er ”Vi udvikler vel-

færdssamfundet”. Fokus vil være på, hvordan 

de almene boligorganisationer bidrager til udvik-

lingen af det danske velfærdssamfund.  

Boligdagene afholdes i Aarhus den 17. og 18. 

november 2017, men der kan tilmeldes allerede 

nu. Aarhus er valgt som mødested for Almene 

Boligdage, fordi byen i 2017 er Europæisk Kul-

turhovedstad. 

Som noget nyt vil Almene Boligdage ikke foregå 

i et messecenter, men dels på Radisson Blu 

Scandinavia Hotel Aarhus, og dels rundt om-

kring i byen i mindre workshops.  

Program med hovedpunkter udsendes i februar 

2017, og endeligt program med tilmelding til 

workshops/events kommer i juni 2017.  

Administrationen er blevet kontaktet af Boligsel-

skabet Fjordparken, der vil høre, om vi vil del-

tage i fælles bustransport dagen før – det vil 

sige fra 16. november – sammen med bl.a. Vor-

dingborg Boligselskab. Derfor er punktet sat på 

dagsordenen allerede nu.  

Prisen er 3.200 kr. pr. deltager, derudover ho-

telophold og transport. 

Organisationsbestyrelsen udsatte sa-

gen, indtil der foreligger et program 

for boligdagene.  
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager stilling til 

eventuel deltagelse i Almene Boligdage 2017, 

herunder fælles busstransport dagen før. 

  

008/17 Omsætning af boliger i 2016 Beslutning 

Administrationen har opgjort omsætningen af 

boliger i 2016, hvilket viser en omsætning på i 

alt 266 boliger, der fordeler sig med 169 familie-

boliger, 68 ældreboliger og 29 bi-lejemål. For 

2015 var omsætningen i alt 306 boliger, der for-

deler sig med 183 familieboliger, 87 ældreboli-

ger og 36 bi-lejemål. Det vil sige et fald i om-

sætningen af boliger på i alt 13,1 pct.    

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen om omsætning af boliger i 

2016 til efterretning – og glædede sig 

over, at der også i 2016 er fald i om-

sætningen af boliger.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om omsætning af boliger i 2016 til efterretning.  

  

009/17 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager, herunder 

bl.a. afdelingerne: 

11 Lindevænget/Vendsysselvej – Renovering af 

rør, faldstammer, køkken, bad m.m. 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan 

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 
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010/17 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. 

  

011/17 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 25. januar 2017 in-

gen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

012/17 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Ingen punkter.  

 

013/17 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 22. februar 2017 

kl. 15.30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


