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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

25-04-2018 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, John Nilsson, Knud Weiss, Anders Ene-
voldsen, Lis Bentin 

Lis Bentin 

 

 

 

Afbud Erik Krogsbak 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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036/18 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 5. april 2018.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 5. april 2018 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 5. april 2018.  

  

037/18 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.  

  

038/18 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.  

  

039/18 Revisionsprotokollat 2017 Beslutning 

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2017 for bo-

ligorganisationen og afdelingerne vedlægges og 

vil blive gennemgået på mødet.     

Organisationsbestyrelsen tog gennem-

gangen af revisionsprotokollatet til ef-

terretning og godkendte revisionspro-

tokollatet. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager gennemgan-

gen af revisionsprotokollatet til efterretning og 

godkender revisionsprotokollatet.  
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040/18 Regnskab 2017 for boligorgani-

sationen inkl. afdelingerne 

Beslutning 

Regnskab for 2017 for boligorganisationen inkl. 

afdelingerne med tilhørende årsberetning og le-

delsespåtegning vedlægges og vil blive gennem-

gået på mødet.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

boligorganisationens regnskab for 

2017 inden endelig behandling på re-

præsentantskabsmødet.   

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender boligor-

ganisationens regnskab for 2017 inden endelig 

behandling på repræsentantskabsmødet.  

 

  

041/18 Regnskab 2017 for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal godkende føl-

gende afdelingsregnskaber for 2017 for afdelin-

ger uden afdelingsbestyrelse: 

 Afd.   4 Enighedsvej m.m. 

 Afd. 19 Flintingevej/Åmarksvej 

 Afd. 24 Slotsgade 22 

 Afd. 32 Vendsysselvej 47-49 

 Afd. 34 Grønnegårdsvej 

 Afd. 36 Bakkehuset 

 Afd. 37 Aldershvile 

 Afd. 38 Bryghusgrunden 

 Afd. 39 Vendsysselvej 25-27 

 Afd. 40 Vendsysselvej 45 

 Afd. 48 Servicearealet Bryghusgrunden 

Regnskaber for 2017 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelse vil blive gennemgået på mødet.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

afdelingernes regnskaber for 2017 for 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender afdelin-

gernes regnskaber for 2017 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse.  

  

042/18 Budget 2019 for boligorganisati-

onen 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet udkast til bud-

get for 2019 for boligorganisationen. Budgettet 
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danner grundlag for administrationsbidraget for 

2019. 

Budgettet vedlægges og vil blive gennemgået 

på mødet.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

budget for 2019 for boligorganisatio-

nen inden forelæggelse på Repræsen-

tantskabsmødet den 23. maj 2018. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender budget 

for 2019 for boligorganisationen inden forelæg-

gelse på Repræsentantskabsmødet den 23. maj 

2018.  

  

043/18 Lejefastsættelse for afdeling 49 

Sophieholmen  

Beslutning 

Ved lejefastsættelse i forbindelse med ibrugta-

gelse af byggeri skal der tages hensyn til bl.a. 

boligens udstyr, udsigt, altaners størrelse, belig-

genhed, elevatorer etc. 

På den baggrund har administrationen udarbej-

det et udkast til lejefastsættelse, som vil blive 

forelagt på mødet. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

lejefastsættelsen for afdeling 49 So-

phieholmen med udgangspunkt i det 

lejedes indbyrdes værdi, jf. notat af 

24. april 2018, som blev uddelt på 

mødet.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender lejefast-

sættelsen for afdeling 49 Sophieholmen med 

udgangspunkt i det lejedes indbyrdes værdi.  

  

044/18 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 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning.  
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35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan 

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

58 Bryghusgrunden – Nybyggeri  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning. 

  

045/18 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. 

  

046/18 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 18. april 2018 ingen 

ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

047/18 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

Der var ingen punkter under eventu-

elt. 
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048/18 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 30. maj 2018 kl. 

15.30. 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


