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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

25-10-2017 Slotsgade 20 15.30 
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Nilsson, Knud Weiss, Lis Bentin 

Afbud  

Referent Lis Bentin 
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089/17 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 23. august 2017.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 23. august 

2017.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 23. august 2017.  

  

090/17 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.  

  

091/17 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.  

  

092/17 Godkendelse af afdelingernes 

budgetter for 2018 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal ifølge Nykøbing F. 

Boligselskabs vedtægter § 12, stk. 2. - inden 

regnskabsårets udløb – godkende afdelingernes 

budgetter for det følgende regnskabsår efter 

forudgående godkendelse på de ordinære afde-

lingsmøder. 

Boligorganisationens budget for 2018 er god-

kendt på organisationsbestyrelsens møde den 

26. april 2017, pkt. 047/17. 

Budget 2018 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse er godkendt på organisationsbestyrelsens 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

afdelingernes budgetter for 2018, her-

under lejereguleringerne for 2018 – og 

glædede sig over, at der fortsat er 

huslejenedsættelser i afdelingerne.   
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møde den 23. august 2017, punkt 082/17 og ef-

terfølgende på de ordinære afdelingsmøder i au-

gust/september 2017. 

Budget 2018 for afdelinger med afdelingsbesty-

relser har været behandlet på de ordinære afde-

lingsmøder i august/september 2017. 

Oversigt over afdelingernes lejereguleringer i 

forbindelse med budget 2018 vedlægges.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender 

afdelingernes budgetter for 2018, herunder leje-

reguleringerne for 2018.  

  

093/17 Bestyrelsesvederlag 2018 Beslutning 

Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift 

er, jf. BL reguleret til 79,62 kr. for de første 100 

lejemål og 47,76 kr. for alle efterfølgende leje-

mål. Bestyrelsesvederlag er dermed reguleret til 

96.881,57 kr. til fordeling, hvilket er en stigning 

på i alt 1.462,91 kr. i forhold til 2017. Bestyrel-

sesvederlaget vil derfor tilsvarende blive regule-

ret fra og med 2018.  

Organisationsbestyrelsen tog regule-

ring af bestyrelsesvederlag for 2018 til 

efterretning og godkendte, at regule-

ringen fordeles forholdsmæssigt 

blandt medlemmerne af organisations-

bestyrelsen.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager regulering af 

bestyrelsesvederlag for 2018 til efterretning og 

godkender, at reguleringen fordeles forholds-

mæssigt blandt medlemmerne af organisations-

bestyrelsen.  

  

094/17 Evaluering og opfølgning på af-

delingsmøderne 2017 

Beslutning 

Afdelingsmøderne for 2017 er med udgangen af 

september 2017 afviklet som foreskrevet – se-

nest 3 måneder før næste regnskabsårs begyn-

delse.  

Evaluering af afdelingsmøderne 

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

de netop afholdte afdelingsmøder, 

hvor der generelt har været et pænt 

fremmøde. 
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For at sikre, at afdelingsmøderne lever op til for-

ventningerne både i relation til beboerne, afde-

lingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen, 

ønsker administrationen en evaluering af de 

netop afholdte afdelingsmøder lige fra planlæg-

ning, materialets kvalitet til mødernes afvikling, 

herunder efterfølgende opfølgning. 

Administrationen har udarbejdet notat ”Opfølg-

ning fra afdelingsmøderne 2017”, som vedlæg-

ges til orientering.   

Indledningen under overskriften ”Ri-

gets tilstand” bidrager positivt til mø-

derne – og giver samtidig beboerne en 

indsigt i udviklingen af boligselskabet. 

Generelt ros til ejendomsfunktionærer 

og administration for det arbejde, de 

udfører i hverdagen. 

Alt i alt gode møder. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og bidrager 

med input til evaluering af de netop afholdte af-

delingsmøder. Derudover at organisationsbesty-

relsen tager notat ”Opfølgning fra afdelingsmø-

derne 2017” til efterretning.  

  

095/17 Fælles afdelingsbestyrelsesmøde 

i november 

Beslutning 

Boligorganisationen holder årets 2. fællesmøde 

for afdelingsbestyrelser den 9. november 2017, 

hvor formand og direktør bl.a. giver en generel 

orientering og status dels for organisationsbe-

styrelsens arbejde siden sidst og dels en orien-

tering om tiltag og udvikling i organisationen. 

Administrationen ønsker – ud over de allerede 

aftalte punkter fra bestyrelsesseminaret – orga-

nisationsbestyrelsens tilkendegivelse af eventu-

elle yderligere punkter til enten orientering eller 

drøftelse på det kommende fællesmøde.  

Organisationsbestyrelsen drøftede 

yderligere punkter ud over de allerede 

aftalte punkter, jf. opfølgning fra orga-

nisationsbestyrelsens seneste seminar 

i juni 2017. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle yderligere punkter enten til oriente-

ring eller drøftelse på fællesmødet for afdelings-

bestyrelser den 9. november 2017.    
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096/17 Kapitalforvaltning 30. september 

2017 

Beslutning 

           Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

SEB Bank    28.853.593    -190.885,91  -0,27% 

Gudme R.    28.570.957     364.281,93   0,63%  

Jyske Bank  48.757.003     278.149,79   0,28% 

I alt          106.181.553      451.545,81 

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast pr. 30. september 2017 til ef-

terretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

pr. 30. september 2017 til efterretning. 

  

097/17 Forretningsgang for afdelinger-

nes rådighedsbeløb, herunder kontanter  

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet forretnings-

gang for afdelingernes rådighedsbeløb, herunder 

håndtering af kontanter. 

Forretningsgangen vedlægges – og vil blive gen-

nemgået på mødet.  

Organisationsbestyrelsen drøftede og 

godkendte forretningsgang for afdelin-

gernes rådighedsbeløb, herunder for-

retningsgang for kontanter – med et 

par få redaktionelle ændringer. 

Forretningsgangen vil blive gennem-

gået på det kommende fællesmøde for 

afdelingsbestyrelserne. 

   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der forretningsgang for afdelingernes rådigheds-

beløb, herunder kontanter.  

  

098/17 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. 

7 Tietgensvej – Renovering/genopretningsarbej-

der 

13 Holger Brodthagensvej – Renovering/genop-

retningsarbejder 

23 Solvænget – Renovering/genopretningsar-

bejder 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  
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35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan 

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

099/17 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. 

  

100/17 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 20. oktober 2017 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

101/17 Eventuelt Beslutning 

 Der var ingen punkter under eventu-

elt. 
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102/17 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 29. november 

2017 kl. 15.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


