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001/18 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 20. december 2017.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 20. december 

2017.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 20. december 2017.  

  

002/18 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.  

  

003/18 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.  

  

004/18 Kapitalforvaltning 31. december 

2017 

Beslutning 

           Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

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

Gudme R.    29.209.108     785.808,96   1,33%  

Jyske Bank  48.825.109     730.216,44   0,74% 

I alt          106.887.810   1.325.149,49  

Året kommer ud med et højere afkast end bud-

gettet, hvilket er positivt.  

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast pr. 31. december 2017 – og 

dermed for 2017 til efterretning – og 

glædede sig over, at afkastet er hø-

jere end budgetteret.   
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Der er  skiftet kapitalforvalter med udgangen af 

maj måned 2017. Derfor tilgodeses ny kapital-

forvalter med forventet renteafkast, hvor den 

tidligere kapitalforvalter – SEB Bank – mister de 

afsatte renteafkast. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

pr. 31. december 2017 til efterretning.  

  

005/18 Omsætning af boliger 2017 Beslutning 

Administrationen har opgjort omsætningen af 

boliger i 2017, hvilket viser en omsætning på i 

alt 286 boliger, der fordeler sig med 171 familie-

boliger, 92 ældreboliger og 23 bi-lejemål. For 

2016 var omsætningen i alt 266 boliger, der for-

deler sig med 169 familieboliger, 68 ældreboli-

ger og 29 bi-lejemål. Det vil sige en stigning i 

omsætningen af boliger på i alt 7,5 pct. – pri-

mært rettet mod ældreboligerne, hvor årsagen 

oftest er dødsfald.    

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ring om omsætning af boliger i 2017 

til efterretning.    

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om omsætning af boliger i 2017 til efterretning.   

  

006/18 Drift og vedligeholdelse 2019 og 

frem 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for møder 

i 2018 om drift og vedligeholdelse i 2019 og 

frem.  

Møderne vil blive holdt i perioden fra den 21. fe-

bruar til og med den 8. maj 2018.  

Afdelingerne har modtaget mødeindkaldelse. 

For så vidt angår afdelinger, hvor organisations-

bestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse, 

skal organisationsbestyrelsen tage stilling til, 

hvem der deltager som repræsentant for organi-

sationsbestyrelsen. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

møder i forbindelse med drift og vedli-

geholdelse i 2019 og frem til efterret-

ning og besluttede, at Lis Bentin også 

i år repræsenterer organisationsbesty-

relsen i møder for afdelinger uden af-

delingsbestyrelse.       
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Oversigt over drift- og vedligeholdelsesmøder 

vedlægges til orientering. 

Indstilling 

At Organisationsbestyrelsen tager plan om mø-

der i forbindelse med drift og vedligeholdelse i 

2019 og frem til efterretning og beslutter, hvem 

der repræsenterer organisationsbestyrelsen i af-

delinger uden afdelingsbestyrelse.      

  

007/18 Energimærkning 2018 Beslutning 

Bestyrelsen har på mødet den 29. november 

2017 under punkt 111/17 godkendt, at der ud-

arbejdes energimærkning for afdelingerne 5, 21 

og 25. 

Administrationen anbefaler, at energimærkning 

for afdeling 5 udskydes til efter den kommende 

renovering, som er under planlægning. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

administrationens anbefaling mht. at 

udskyde energimærkning for afdeling 

5 til efter den kommende renovering.    

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender admini-

strationens anbefaling mht. at udskyde energi-

mærkning for afdeling 5 til efter den kommende 

renovering.  

  

008/18 Kredsvalg 2018 Beslutning 

BL har udsendt informationsbrev om kredsvalg 

2018 og opfordrer alle boligorganisationerne til 

at overveje opstilling af kandidater til repræsen-

tantskabet i 11. kreds, som også samtidig ind-

går i BL’s Repræsentantskab. 

BL holder valgmøde onsdag den 21. marts 2018 

kl. 19.00. 

Informationsbrev om kredsvalg vedlægges. 

Ingen medlemmer af organisationsbe-

styrelsen ønskede at opstille til BL’s 

kredsvalg 2018. Derudover må der 

meldes afbud til valgmødet den 21. 

marts, da organisationsbestyrelsen 

holder ordinært bestyrelsesmøde den 

pågældende dag.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter  opfordrin-

gen fra BL om at opstille kandidater til kredsvalg 

2018, herunder eventuel deltagelse i valgmødet 

den 21. marts 2018. 
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009/18 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på bygge- 

og renoveringssager, herunder bl.a. afdelin-

gerne: 

5 Grønttorvet m.m. - totalrenovering 

7 Tietgensvej – Renovering/genopretningsarbej-

der 

11 Lindevænget/Vendsysselvej – Renovering af 

rør, faldstammer, køkken, bad m.m. 

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. 

  

010/18 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. 

  

011/18 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 15. december 2017 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

012/18 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

  

013/18 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 28. februar 2018 

kl. 15.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


