
  

 

 

Side 1/10 Mødet den 29. november 2017 

  

Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

29-11-2017 Slotsgade 20 15.30 

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

Afbud Anders Enevoldsen, Erik Krogsbak 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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103/17 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 25. oktober 2017.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 25. oktober 

2017.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 25. oktober 2017.  

  

104/17 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.  

  

105/17 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.  

  

106/17 Datoer for møder i 2018 Beslutning 

Organisationsbestyrelsesmøder 

Organisationsbestyrelsen har i 2017 holdt besty-

relsesmøde den sidste onsdag i hver måned – 

undtagen juli og september måned, som har 

været mødefri.  

Administrationen har på den baggrund udarbej-

det følgende forslag til møder i 2018: 

Onsdag den 31. januar 

Onsdag den 28. februar 

Onsdag den 21. marts 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

de foreslåede mødedatoer for 2018 

med en enkelt rettelse for så vidt an-

går organisationsbestyrelsesmødet i 

august, som ændres til 23. august. 
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Onsdag den 25. april (godkendelse af regnskab 

og budget) 

Onsdag den 30. maj 

Onsdag den 27. juni 

Onsdag den 29. august 

Onsdag den 31. oktober 

Onsdag den 28. november 

Onsdag den 19. december 

Møderne begynder kl. 15.30 

 

Repræsentantskabsmøde 

Ordinært repræsentantskabsmøde skal ifølge 

vedtægterne holdes inden 5 måneder fra regn-

skabsafslutningen den 31. december. Det vil 

sige inden 31. maj.  

Administrationen foreslår, at ordinært repræ-

sentantskabsmøde holdes: 

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17.00. 

 

Fælles afdelingsbestyrelsesmøder 

Praksis er, at boligorganisationen holder 2 fælles 

afdelingsbestyrelsesmøder om året.  

Administrationen anbefaler, at denne praksis 

fastholdes og foreslår følgende dage: 

Torsdag den 15. marts 2018  

Torsdag den 15. november 2018 

Møderne begynder kl. 17.00. 

 

Seminar for organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, 

at administrationen holder et årligt seminar for 

organisationsbestyrelsen. 

Administrationen foreslår, at seminar for 2018 

holdes:  

Torsdag/fredag den 21. – 22. juni 2018 

 

Orienteringsmøde for nye afdelingsbestyrelses-

medlemmer 
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Administrationen foreslår, at orienteringsmøde 

for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter holdes: 

Torsdag den 18. oktober 2018 kl. 17.00. 

Kalender for 2018 vedlægges. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender de fore-

slåede mødedatoer for 2018.  

  

107/17 Evaluering af fælles afdelingsbe-

styrelsesmøde 9. november 2017  

Beslutning 

Administrationen ønsker en evaluering af det 

fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9. novem-

ber 2017. 

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

det fælles afdelingsbestyrelsesmøde 

og glædede sig atter over det store 

fremmøde, hvor alle afdelinger med 

afdelingsbestyrelser/kontaktpersoner 

var repræsenteret. 

De generelle tilbagemeldinger har væ-

ret, at det var et godt og informativt 

møde med en god stemning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen evaluerer det fælles 

afdelingsbestyrelsesmøde den 9. november 

2017. 

  

108/17 Budgetopfølgning 3. kvartal 2017 

for afdelinger uden afdelingsbestyrelser 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 3. kvartal for alle afdelinger, herunder 

for følgende afdelinger uden afdelingsbestyrel-

ser: 

 01-04 Enighedsvej m.m. 

 01-19 Flintingevej-Åmarksvej 

 01-24 Slotsgade 22 

 01-32 Vendsysselvej 47-49, Ældreboliger 

 01-34 Grønnegårdsvej 

 01-36 Bakkehuset 

 01-37 Åmarksvej 

 01-38 Bryghusgrunden 

Organisationsbestyrelsen tog bemærk-

ninger til budgetopfølgning for 3. 

kvartal 2017 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelser til efterretning.   
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 01-39 Vendsysselvej 25-27, Ældreboliger 

 01-40 Vendsysselvej 45 m.fl. 

 01-48 Bryghusgrunden, Serviceareal 

Bemærkninger til budgetopfølgning for 3. kvar-

tal 2017 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse 

vedlægges.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager bemærkninger 

til budgetopfølgning for 3. kvartal 2017 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelser til efterretning.   

  

109/17 Plan for årsrevision 2017 Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for årsre-

vision 2017, som vedlægges til orientering. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

årsrevision 2017 til efterretning.  

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager plan for årsre-

vision 2017 til efterretning. 

  

110/17 Webmon og Istaonline Beslutning 

Ifølge faktureringsbekendtgørelsen, der nu er 

trådt i kraft, skal varmeregnskabet fremover 

være mere gennemskueligt for slutbrugeren. 

Det vil sige, at de oplysninger man fremover 

skal kunne stille til rådighed for beboere, skal 

være tilgængelige enten via en webportal eller 

som et bilag til den sædvanlige årsafregning. 

Administrationen indstiller på den baggrund, at 

der tilkøbes Webmon og/eller Istaonline til de 

afdelinger, der ikke i dag har adgang til varme-

oplysninger via en webportal. 

Administrationen har indhentet tilbud på 

Webmon og Istaonline, som vil blive forelagt på 

mødet.  

Administrationen indstiller, at udgiften finansie-

res via dispositionsfonden. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at der tilkøbes Webmon og/eller 

Istaonline til de afdelinger, der ikke i 

dag har adgang til varmeoplysninger 

via en webportal.  

Udgiften finansieres via dispositions-

fonden. 

 



  

 

 

Side 6/10 Mødet den 29. november 2017 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender, at der 

tilkøbes Webmon og/eller Istaonline til de afde-

linger, der ikke i dag har adgang til varmeoplys-

ninger via en webportal. Derudover, at udgiften 

finansieres via dispositionsfonden. 

  

111/17 Energimærkning – yderligere af-

delinger   

Beslutning 

SEAS NVE har i 2015 udarbejdet energimærk-

ningsrapporter for afdelingerne 1, 3, 4, 7 og 23,  

i 2016 for afdelingerne 13, 19 og 20 – og i 2017 

for afdelingerne 9, 17 og 24.  

Administrationen foreslår, at SEAS NVE i 2018 

udarbejder energimærkningsrapporter for afde-

lingerne 5, 21 og 25. 

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at der i 2018 udarbejdes energimærk-

ningsrapporter for afdelingerne 5, 21 

og 25.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender, at der 

udarbejdes energimærkningsrapporter for afde-

lingerne 5, 21 og 25 i 2018.  

  

112/17 Beboerservice Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 28. juni 2017, jf. opfølgning på seminar for 

organisationsbestyrelsen den 22. – 23. juni, at 

der blev aftalt nogle overordnede regler for den 

fremtidige beboerservice – ud fra indsamlede 

data. 

Beboerservice har – efter en drøftelse i hhv. 

team Nørrebro og team Østerbro med fokus på 

hastende og ikke hastende beboerservice – væ-

ret forelagt Virksomhedsnævnet den 8. novem-

ber 2017 med fokus på en anbefaling til organi-

sationsbestyrelsen.  

Virksomhedsnævnets anbefaling vil blive frem-

lagt og drøftet på mødet. 

Organisationsbestyrelsen drøftede og 

godkender Virksomhedsnævnets an-

befaling.    
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Oversigt over akutte opgaver vedrørende bebo-

erservice vedlægges til orientering. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der Virksomhedsnævnets anbefaling.   

  

113/17 Ændring/forhøjelse af indskud Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 28. juni 2017, jf. opfølgning på seminar for 

organisationsbestyrelsen den 22. – 23. juni, at 

administrationen i løbet af efteråret 2017 udar-

bejder oplæg til organisationsbestyrelsen med 

forslag til eventuelle justeringer gældende fra og 

med 2018. 

Administrationen har udarbejdet en oversigt 

over alle afdelingers max indskud, som i 2018 

er 234 kr. m2, sammenholdt med de indskud, 

der i dag opkræves ved tildeling af bolig. 

Oversigten vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

administrationens forslag til justering 

af indskud. 

   

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle justeringer af nuværende indskud i 

boligselskabets afdelinger.  

  

114/17 Spørgeskema til ind- og fraflyt-

tere 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 28. juni 2017, jf. opfølgning på seminar for 

organisationsbestyrelsen den 22. – 23. juni, at 

administrationen i forbindelse med fokusområ-

der 2018 udarbejder oplæg til spørgeskemaun-

dersøgelse til beboere, der vælger at bo i Nykø-

bing F. Boligselskab. Derudover tilsvarende til 

beboere, der vælger at flytte fra Nykøbing F. 

Boligselskab.  

Oplæg til spørgeskemaundersøgelse vedlægges. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

oplæg til spørgeskemaundersøgelse, 

der implementeres fra og med 1. ja-

nuar 2018.   
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der oplæg til spørgeskemaundersøgelse, der im-

plementeres fra og med 1. januar 2018.  

  

115/17 Dansk Folkehjælp/julehjælp 

2017 

Beslutning 

Administrationen har modtaget en henvendelse 

fra Dansk Folkehjælp under overskriften ”Hvor-

for skal jeg ikke have en julegave i år, mor?” 

med opfordring til, at vi også i år vil støtte jule-

hjælpen til familier i Nykøbing F. 

For 500 kr. kan vi sikre maden for en familie ju-

leaften, for 1.000 kr. kan julegaver til børnene 

sikres – og for 1.500 kr. kan vi sikre, at en fa-

milie får en juleaften med mad og gaver til bør-

nene.  

Organisationsbestyrelsen besluttede i 2016 at 

yde 15.000 kr. i julehjælp. På den baggrund an-

befaler administrationen, at boligorganisationen 

også i 2017 støtter med 15.000 kr. til julehjæl-

pen, så 10 familier kan få julemad og julegaver 

til børnene.   

Organisationsbestyrelsen godkendte 

at støtte Dansk Folkehjælps julehjælp 

med 15.000 kr. i 2017. 

Udgiften finansieres via arbejdskapita-

len.    

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender admini-

strationens anbefaling og støtter med 15.000 kr. 

til Dansk Folkehjælps julehjælp. Udgiften finan-

sieres via arbejdskapitalen.   

  

116/17 Fælles maskinpark Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede på møde 

den 28. juni 2017, jf. opfølgning på seminar for 

organisationsbestyrelsen den 22. – 23. juni, at 

administrationen udarbejder oplæg til organisa-

tionsbestyrelsen om fælles maskinpark. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

oplæg til fælles maskinpark – tilsva-

rende det, der blev præsenteret på 

fællesmødet for alle afdelingsbestyrel-

ser den 9. november 2017.   
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Oplæg til fælles maskinpark, herunder plancher 

fra det fælles afdelingsbestyrelsesmøde samt 

opgørelse over køb/salg af maskiner vedlægges.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der oplæg til fælles maskinpark.  

  

117/17 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 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan 

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

58 Bryghusgrunden – Nybyggeri  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

118/17 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 
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At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

119/17 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 17. november 2017 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

120/17 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

121/17 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 20. december 

2017 kl. 15.30. 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

  


