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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

29-3-2017 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Erik Krogsbak, Poul Jeppesen, John Nilsson, Lis Bentin 

Afbud Anders Enevoldsen, Knud Weiss 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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027/17 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 22. februar 2017.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 22. februar 

2017.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 22. februar 2017.  

  

028/17 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.  

  

029/17 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.  

  

030/17      Ændring af dato for repræsen-

tantskabsmøde 2017 

Beslutning 

Formanden foreslår, at datoen for repræsen-

tantskabsmødet ændres fra den 17. maj til den 

23. maj 2017. 

Årsagen er familiemæssige arrangementer, der 

kræver formandens tilstedeværelse. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

formandens forslag om at repræsen-

tantskabsmødet afholdes den 23. maj 

2017.  

 

Indstilling  



  

 

 

Side 3/6 Mødet den 29. marts 2017 

At organisationsbestyrelsen godkender at re-

præsentantskabsmødet afholdes den 23. maj 

2017. 

  

031/17 Repræsentantskabsmøde 2017 Beslutning 

Ved repræsentantskabsmødet den 23. maj 2017 

er følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer 

på valg:  

Formand Robert Madsen 

Erik Krogsbak 

Poul Jeppesen.    

Organisationsbestyrelsen tog medde-

lelse om, hvem der er på valg til efter-

retning og besluttede, at vedtægtsæn-

dringer for så vidt angår delegation og 

tegningsberettigede forelægges til re-

præsentantskabets godkendelse  den 

23. maj 2017. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager meddelelse 

om, hvem der er på valg til efterretning, herun-

der drøfter, om organisationsbestyrelsen har 

forslag/punkter til repræsentantskabsmødets 

dagsorden ud over de allerede vedtagne punk-

ter.  

  

032/17 Prisblad 2018 Beslutning 

Administrationen har gennemgået prisblad 2017 

og anbefaler, at priserne for 2017 fortsætter 

uændret i 2018. Prisbladet vil danne baggrund 

for boligorganisationens budget 2018. 

Forslag til prisblad 2018 vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen indstiller 

prisbladet til godkendelse på repræ-

sentantskabsmødet den 23. maj 2017 

i forbindelse med godkendelse af bo-

ligorganisationens budget 2018.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter prisblad 

2018 og indstiller prisbladet til godkendelse på 

repræsentantskabsmødet 2017 i forbindelse 

med godkendelse af boligorganisationens bud-

get 2018. 

  

033/17 Carporte afdeling 3 Beslutning 

Afdelingsmødet besluttede på møde den 31. au-

gust 2016, at der i forbindelse med etablering af 

ny p-plads på Orupgårdsvej blev opført 8 car-

Organisationsbestyrelsen godkendte 

opførelse af 8 carporte – og besluttede 
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porte, hvis der via ventelisten til garager/car-

porte var 8 beboere, der positivt tilkendegav at 

ville leje en nyopført carport.  

Administrationen har efterfølgende modtaget 

minimum 8 tilsagn om leje af carporte. 

Organisationsbestyrelsen skal, jf. bemyndigelse 

fra repræsentantskabet godkende opførelse, 

herunder placering af de ønskede carporte. 

Der vil til mødet foreligge en redegørelse med 

forslag til placering, herunder de økonomiske 

konsekvenser ved de forskellige forslag til place-

ring. 

med udgangspunkt i notat fra inspek-

tør Kent van Heesch dateret 28. marts 

2017, at carportene placeres langs 

kanten mod den store græsplæne og i 

forlængelse med det nye materiale-

skur, jf. forslag 2. 

   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender opførelse 

af 8 carporte, herunder med udgangspunkt i de 

skitserede forslag beslutter den endelige place-

ring af 8 carporte på den nyetablerede p-plads 

på Orupgårdsvej.   

  

034/17 Tilbud om køb af grund Beslutning 

Administrationen har uopfordret modtaget 

salgsopstilling på byggegrund til opførelse af 

tæt/lav boligbebyggelser. 

Salgsopstilling vedlægges til orientering. 

Sagen drøftes yderligere. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen, jf. bemyndigelse 

fra repræsentantskabet beslutter, om der er in-

teresse for køb af den tilbudte byggegrund. 

  

035/17 Fællesmøde for alle afdelingsbe-

styrelser den 6. april 2017 

Beslutning 

Administrationen ønsker organisationsbestyrel-

sens tilkendegivelse af eventuelle punkter til  

orientering eller drøftelse på det kommende fæl-

lesmøde for alle afdelingsbestyrelser. 

Organisationsbestyrelsen drøfter og 

beslutter eventuelle yderligere punkter 

til orientering eller drøftelse på fælles-

mødet for afdelingsbestyrelser den 6. 

april 2017.   
Indstilling 
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At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle yderligere punkter til orientering eller 

drøftelse på fællesmødet for afdelingsbestyrelser 

den 6. april 2017.   

  

036/17 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. 

  

037/17 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. 

  

038/17 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 23. marts 2017 in-

gen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.  

  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  
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039/17 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

Ingen punkter.  

 

040/17 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 26. april 2017 kl. 

15.30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


