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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

22-2-2017 Slotsgade 20 15.30 

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 

 

Referat 

014/17 Godkendelse af referat .......................................................................... 2 

015/17 Nyt fra formanden ................................................................................ 2 

016/17 Nyt fra administrationen ........................................................................ 2 

017/17       Når du bor i Danmark ........................................................................... 2 

018/17 Almene Boligdage 2017 ......................................................................... 3 

019/17 Kommuneplan 2017-29 ......................................................................... 3 

020/17 Seminar for organisationsbestyrelsen 2017 .............................................. 4 

021/17 Bygge- og renoveringssager ................................................................... 4 

022/17 Beboerklagenævns- og advokatsager ...................................................... 5 

023/17 Udlejningssituationen ............................................................................ 5 

024/17 Eventuelt ............................................................................................. 6 

026/17 Næste møde ........................................................................................ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Side 2/6 Mødet den 22. februar 2017 

014/17 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 1. februar 2017.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 1. februar 

2017.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 1. februar 2017.  

  

015/17 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.  

  

016/17 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.  

  

017/17       Når du bor i Danmark Beslutning 

Administrationen har modtaget en henvendelse 

fra firmaet PAPAFUME, som har udgivet en fol-

der på flere sprog (Dansk, Engelsk, Arabisk, 

Tyrkisk og Polsk) med 21 tips om godt naboskab 

primært målrettet lejere, der (endnu) ikke be-

hersker det danske sprog fuldt ud. 

Som PAPAFUME skriver, så er det ikke længere i 

vores individualiserede samfund så stor en selv-

følge, at vi tager hensyn til hinanden. Der er 

mindre kontakt mellem mennesker og dermed 

også mindre indbyrdes forståelse. Og det kan 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen til efterretning og besluttede at 

indkøbe et antal foldere, der dels udle-

veres til nye beboere ved indflytning 

og dels i forbindelse med nabokla-

ger/støj. 
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f.eks. føre til nabostridigheder. Derfor er der ta-

get initiativ til folderen, som kan bidrage til at 

skabe en positiv bevidsthed om det gode nabo-

skab. 

Folderen ligger meget tæt op af boligselskabets 

generelle husordensregler. 

Kopi af folderen vedlægges til orientering. 

Administrationen vil orientere nærmere på mø-

det, herunder om muligheder for eventuelle re-

daktionelle ændringer, pris m.m. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter, om folderen 

kan være en mulighed målrettet boligselskabets 

beboere – og eventuelle videre tiltag i den for-

bindelse.   

  

018/17 Almene Boligdage 2017 Beslutning 

Punktet blev udsat på møde i organisationsbe-

styrelsen den 1. februar 2017 – punkt 007/17 – 

indtil der foreligger et program for boligdagene. 

Program for boligdage 2017, som afholdes den 

17. og 18. november, er modtaget – og vedlæg-

ges til orientering.  

Organisationsbestyrelsen besluttede 

ikke at deltage i dette års Almene Bo-

ligdage. 

   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager stilling til 

eventuel deltagelse i Almene Boligdage 2017, 

herunder fælles bustransport dagen før.  

  

019/17 Kommuneplan 2017-29 Beslutning 

Administrationen har modtaget en henvendelse 

fra Guldborgsund Kommune – Center for Teknik 

og Miljø – som opfølgning på dialogmødet den 1. 

oktober 2016, hvor John Nilsson fra organisati-

onsbestyrelsen og formand for afdeling 3 Ingrid 

K. Nielsen deltog. Byrådet har efterfølgende 

godkendt et forslag til Kommuneplan 2017, hvor 

der er høring frem til 26. april 2017. 

Organisationsbestyrelsen besluttede 

fortsat at bakke op om et tilsvarende 

arrangement. 

John Nilsson fra organisationsbestyrel-

sen og formand Ingrid K. Nielsen fra 

afdeling 3 repræsenterer Nykøbing F. 

Boligselskab. 
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Spørgsmålet fra kommunens side er, om vi, som 

var inddraget i dialogmødet den 1. oktober 

2016, vurderer muligheden for et tilsvarende ar-

rangement – og om vi vil være med igen. Alter-

nativt, at kommunen tilbyder administrativ 

medvirken ved egne decentrale møder – eller en 

kombination, hvor politikere, foreninger og bor-

gere samles omkring foreningsarrangerede 

workshops på Sophieskolen den 6. april 2017 – 

efter normal arbejdstid. 

Mail fra specialkonsulent Ebbe Møller Olesen fra 

10. februar 2017 vedlægges til orientering. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter – gerne med 

input fra John Nilsson – henvendelsen, herunder 

eventuel deltagelse ud fra de skitserede model-

ler, så administrationen kan melde tilbage til 

Guldborgsund Kommune senest 1. marts 2017. 

  

020/17 Seminar for organisationsbesty-

relsen 2017  

Beslutning 

Seminar for organisationsbestyrelsen er fastsat 

til 22. – 23. juni 2017. 

Administrationen vil på mødet give en kort sta-

tus med hensyn til mødested og indhold for se-

minaret. 

Organisationsbestyrelsen tog status 

for seminar 2017 til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status for se-

minar 2017 til efterretning.  

  

021/17 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 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  
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49 Sophieholmen – Nybyggeri 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

022/17 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. 

  

023/17 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 15. februar 2017 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  
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024/17 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

Ingen punkter. 

 

026/17 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 29. marts 2017 

kl. 15.30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


