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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

28-6-2017 Slotsgade 20 15.30 

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

Afbud Anders Enevoldsen 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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068/17 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 31. maj 2017.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 31. maj 2017.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 31. maj 2017.  

  

069/17 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.  

  

070/17 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.  

  

071/17       Opfølgning bestyrelsesseminar 

2017 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen deltog i seminar – ar-

rangeret af administrationen – den 22. – 23. 

juni 2017 på Slangerupgaard. 

Hovedformålet med seminaret var dels fortsat 

udvikling af boligorganisationen, herunder dens 

afdelinger – og dels at gøre status på handle-

plan 2016/17 og drøfte fokusområder i 2018. 

Notat ”Opfølgning fra organisationsbestyrelsens 

seminar den 22. – 23. juni 2017” vedlægges.   

Organisationsbestyrelsen godkendte 

notat ”Opfølgning fra organisationsbe-

styrelsens seminar den 22. – 23. juni 

2017”, herunder de videre tiltag, som 

vil blive forelagt på det kommende 

fælles afdelingsbestyrelsesmøde i no-

vember 2017. 
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der notat ”Opfølgning fra organisationsbestyrel-

sens seminar den 22. – 23. juni 2017”, herun-

der evaluerer seminaret og drøfter de videre til-

tag.  

  

072/17 Bemyndigelse i sommerferien Beslutning 

I "sommerperioden" kan der opstå situationer, 

der kan kræve en beslutning "her og nu". 

Derfor anbefaler administrationen, at formand  

og direktør bemyndiges til at kunne træffe uop-

sættelige beslutninger i sommerperioden – al-

ternativt direktør og næstformand i formandens 

fravær.  

Eventuelle beslutninger vil blive forelagt til en-

delig godkendelse ved organisationsbestyrelsens 

møde i august 2017. 

Bemyndigelsen omfatter også godkendelse af 

Budget 2018 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse, så administrationen overholder gældende 

tidsfrister i forbindelse med de kommende afde-

lingsmøder i 2017. 

Organisationsbestyrelsen gav formand 

og direktør – alternativt næstformand 

og direktør i formandens fravær – be-

myndigelse til at kunne træffe uop-

sættelige beslutninger i sommerperio-

den,  herunder godkendelse af budget 

2018 for afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen giver formand og di-

rektør – alternativt næstformand og direktør i 

formandens fravær – bemyndigelse til at kunne 

træffe uopsættelige beslutninger i sommerperio-

den,  herunder godkendelse af budget 2018 for 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse.  

  

073/17 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. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  
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13 Holger Brodthagensvej – Renovering/genop-

retningsarbejder 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan 

49 Sophieholmen – Nybyggeri. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

074/17 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. 

  

075/17 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 26. juni 2017 ingen 

ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

076/17 Eventuelt Beslutning 

Opsigelse af grundpakken med YouSee med ud-

gangen af september 2017. 

 

 

John Nielsson oplyste, at  han havde 

været i dialog med YouSee, der med-

deler, at de først vil tage kontakt til 

alle beboere i Nykøbing F. Boligsel-

skab i løbet af august 2017 – med 

henblik på, at beboerne kan indgå in-

dividuelle aftaler med YouSee.  
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077/17 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 23. august 2017 

kl. 15.30. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 

  


