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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

31-5-2017 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, Knud Weiss, Anders Enevoldsen, Jørn Stevns, Erik Krogsbak, Poul Jep-
pesen, John Nilsson, Lis Bentin 

Afbud  

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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054/17 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 26. april 2017.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 26. april 

2017.     

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 26.april 2017.  

  

055/17 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.  

  

056/17 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.  

  

057/17       Konstituering Beslutning 

Repræsentantskabsmødet vælger formand for 

organisationsbestyrelsen, og organisationsbe-

styrelsen vælger efterfølgende næstformand af 

egen midte, jf. vedtægternes § 6, stk. 2.  

På repræsentantskabsmødet den 23. maj 2017 

blev Robert Madsen genvalgt som formand for 

organisationsbestyrelsen. 

Formanden indstiller, at Jørn Stevns fortsætter 

som næstformand for organisationsbestyrelsen i 

det kommende år. 

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at Jørn Stevns fortsætter som næst-

formand for organisationsbestyrelsen i 

det kommende år. 
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Bestyrelsessammensætningen er i øvrigt uæn-

dret, da Poul Jeppesen og Erik Krogsbak blev 

genvalgt. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender forman-

dens indstilling om, at Jørn Stevns fortsætter 

som næstformand i det kommende år. 

  

058/17 Kodeks for organisationsbesty-

relsen 

Beslutning 

Kodeks for organisationsbestyrelsen er aftalt 

evalueret 1 gang om året for at sikre fortsat 

fælles fodslag i organisationsbestyrelsen. 

Kodeks for organisationsbestyrelsen vedlægges 

med henblik på en gennemgang på mødet.  

Organisationsbestyrelsen gennemgik 

kodeks for organisationsbestyrelsen, 

hvor der ændres mht., at mobiltelefo-

ner slukkes før mødet – og ikke under 

mødet. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen gennemgår kodeks 

for organisationsbestyrelsen med det formål 

fortsat at sikre fælles fodslag i organisationsbe-

styrelsen.  

  

059/17 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 sa-

minar 2017 til efterretning.  
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060/17 Budgetforudsætninger 2018 Beslutning 

Administrationen skal i gang med at udarbejde 

budgetter for afdelingerne for 2018. Derfor er 

der udarbejdet budgetforudsætninger, der vil 

danne baggrund for budgetterne for 2018. 

Budgetforudsætningerne vedlægges til godken-

delse. 

Organistionsbestyrelsen godkendte 

budgetforudsætninger for 2018.     

Indstilling  

At organistionsbestyrelsen godkender budget-

forudsætningerne for 2018.    

 

  

061/17 Afdelingsmøder 2017 Beslutning 

Afdelingsbestyrelserne har godkendt dato og 

tidspunkt for de kommende afdelingsmøder i 

august/september 2017.  

Plan over afdelingsmøder 2017 vedlægges til 

orientering.   

Administrationen anbefaler, at organisationsbe-

styrelsen drøfter, hvilke organisationsbestyrel-

sesmedlemmer der eventuelt deltager i afde-

lingsmøderne 2017 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

afdelingsmøder i 2017 til efterretning 

og besluttede, hvem der deltager i 

hvilke afdelingsmøder 2017 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelse.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager plan for afde-

lingsmøder i 2017 til efterretning og drøfter/be-

slutter, hvem der deltager i afdelingsmøderne 

2017 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.  

  

062/17 Helhedsplan Lindholm 2017-21 Beslutning 

Helhedsplanen er en forlængelse og videreud-

vikling af den nuværende helhedsplan, der udlø-

ber med udgangen af juni 2017. Helhedsplanen 

er blevet til i et samarbejde med Guldborgsund 

Kommune, Boligselskabet Vendersbo og Nykø-

bing F. Boligselskab. Formålet med at fortsætte 

den hidtidige boligsociale indsats i Lindholm er 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

helhedsplanen, herunder den lokale 4-

årige medfinansiering.   
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for at fastholde og bygge videre på de gode re-

sultater, som er blevet skabt via de foregående 

helhedsplaner. Lindholm er et godt og trygt sted 

at bo – og det skal vi fastholde bl.a. via den 

kommende helhedsplan, der, jf. regeringens bo-

ligforlig, har fokus på følgende indsatser: 

Tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, 

uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse 

og forældreansvar. 

Det overordnede ansvar for den kommende hel-

hedsplan vil ligge hos bestyrelsen (modsat tidli-

gere en styregruppe), som er sammensat af 

medlemmer på direktør- og chefniveau fra både 

boligorganisationer og kommune. Den boligsoci-

ale indsats vil derudover følges af to følgegrup-

per for henholdsvis beboerdemokrater (beboer-

råd) og byrådspolitikere (politisk følgegruppe).  

Administrationen af helhedsplanen overgår fra 

Nykøbing F. Boligselskab til Domea.dk 

Strategisk samarbejdsaftale, delaftaler og bud-

get vedlægges.  

Materialet vil blive gennemgået på mødet. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender helheds-

planen, herunder den lokale 4-årige medfinan-

siering.  

  

063/17 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 



  

 

 

Side 6/6 Mødet den 31. maj 2017 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

064/17 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. 

  

065/17 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 25. maj 2017 ingen 

ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.  

  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

066/17 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Ingen punkter.  

 

067/17 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 28. juni 2017 kl. 

15.30. 

 

 

 

  

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

  


