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023/18 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 28. februar 2018.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 28. februar 

2018. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 28. februar 2018.  

  

024/18 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.  

  

025/18 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.  

  

026/18 Repræsentantskabsmøde 2018 Beslutning 

Ved repræsentantskabsmødet den 23. maj 2018 

er følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer 

på valg: Jørn Stevns, John Nilsson og Anders 

Enevoldsen     

Organisationsbestyrelsen tog medde-

lelse om, hvem der er på valg til efter-

retning – og havde ikke umiddelbart 

forslag/punkter til repræsentantskabs-

mødets dagsorden ud over de allerede 

vedtagne punkter.   Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager meddelelse 

om, hvem der er på valg til efterretning, herun-

der drøfter, om organisationsbestyrelsen har 

forslag/punkter til repræsentantskabsmødets 

dagsorden ud over de allerede vedtagne punk-

ter.   
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027/18 Seminar for organisationsbesty-

relsen 2018 

Beslutning 

Seminar for  organisationsbestyrelsen er fastsat 

til 21. – 22. juni 2018. 

Administrationen vil på mødet give en kort sta-

tus med hensyn til mødested og indhold for se-

minaret.  

Organisationsbestyrelsen tog status 

for saminar 2018 til efterretning.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager status for sa-

minar 2018 til efterretning. 

 

  

028/18 Evaluering af fælles afdelingsbe-

styrelsesmøde den 15. marts 2018 

Beslutning 

Administrationen ønsker en evaluering af det 

fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 15. marts 

2018.  

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

det fælles afdelingsbestyrelsesmøde 

og besluttede, at der fremadrettet gi-

ves mulighed for at til-/afmelde til 

spisning. Flere har tilkendegivet, at 

torsdag ikke er den bedste dag.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen evaluerer det fælles 

afdelingsbestyrelsesmøde den 15. marts 2018. 

  

029/18 Prisblad 2019 Beslutning 

Administrationen har gennemgået prisblad 

2018, som er justeret på ganske få poster. 

Prisbladet vil danne baggrund for boligorganisa-

tionens budget 2019. 

Forslag til prisblad 2019 vedlægges.  

Organisationsbestyrelsen godkendte  

prisblad 2019 til endelig godkendelse 

på det kommende repræsentantskabs-

møde i forbindelse med godkendelse 

af boligorganisationens budget for 

2019. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter prisblad for 

2019 og indstiller prisbladet til godkendelse på 

kommende repræsentantskabsmøde i forbin-

delse med godkendelse af boligorganisationens 

budget for 2019.  
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030/18 Ændring af varmeafregningsperi-

oden for afdeling 19 og 37  

Beslutning 

Energimyndighederne har ultimo 2017 ændret 

lov om varmeforsyning, så fjernvarmeselska-

berne skal standardisere indberetningsåret til at 

følge kalenderåret. Øster Toreby varmeværk 

ændrer på den baggrund varmeafregningsperio-

den til kalenderåret fra og med 1. januar 2019. 

Afdelingerne 19 Flintingevej & Åmarksvej og 37 

Åmarksvej har i dag varmeafregning 30. juni.  

Administrationen anbefaler på den baggrund, at 

varmeafregningsperioden for de pågældende af-

delinger forlænges med 6 måneder – det vil sige 

18 måneder fra 30. juni 2018 til 31. december 

2019. Herefter følger varmeafregningen kalen-

deråret fra og med 1. januar 2020. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

administrationens anbefaling om, at 

varmeafregningen for afdelingerne 19 

Flintingevej & Åmarksvej og 37 

Åmarksvej afregnes for 18 måneder 

for perioden 30. juni 2018 til 31. de-

cember 2019.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender admini-

strationens anbefaling om, at varmeafregningen 

for afdelingerne 19 Flintingevej & Åmarksvej og 

37 Åmarksvej afregnes for 18 måneder for peri-

oden 30. juni 2018 til 31. december 2019. 

  

031/18 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.  

7 Tietgensvej – Renovering/genopretningsarbej-

der 

11 Lindevænget/Vendsysselvej – afslutning af 

byggesag. 

13 Holger Brodthagensvej – Renovering/genop-

retningsarbejder 

23 Solvænget – Renovering/genopretningsar-

bejder 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  
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49 Sophieholmen – Nybyggeri 

58 Bryghusgrunden – Nybyggeri  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

032/18 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. 

  

033/18 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 19. marts 2018 in-

gen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

034/18 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen bemærkninger. 
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035/18 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 25. april 2018 kl. 

15.30. 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


