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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

31-10-2018 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, John Nilsson, Anders Enevoldsen (mødte til punkt 090/18), Linda Lar-
sen, Annemarie Hagendam, Lis Bentin 

Lis Bentin 

 

 

 

Afbud Knud Weiss, Poul Jeppesen 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 

 

Referat 

088/18 Godkendelse af referat .......................................................................... 2 

089/18 Nyt fra formanden ................................................................................ 2 

090/18 Nyt fra administrationen ........................................................................ 2 

091/18 FN’s verdensmål ................................................................................... 2 

092/18 Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2019 ..................................... 3 

093/18 Plan for årsrevision 2018 ....................................................................... 4 

094/18 Kapitalforvaltning pr. 30. september 2018 ............................................... 4 

095/18 Evaluering og opfølgning på afdelingsmøderne 2018 ................................. 4 

096/18 Fælles afdelingsbestyrelsesmøde i november ............................................ 5 

097/18 Dansk Folkehjælp/julehjælp 2018 ........................................................... 5 

098/18 Bygge- og renoveringssager ................................................................... 6 

099/18 Beboerklagenævns- og advokatsager ...................................................... 7 

100/18 Udlejningssituationen ............................................................................ 7 

101/18 Eventuelt ............................................................................................. 7 

102/18 Næste møde ........................................................................................ 7 

 

  



     

 

 

Side 2/7 Mødet den 31. oktober 2018 

088/18 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 22. august 2018.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 22. august 

2018. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 22. august 2018.  

  

089/18 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.  

  

090/18 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.  

  

091/18 FN’s verdensmål Beslutning 

BL kobler i nyt målsætningsprogram mål og 

handlinger til FN’s 17 verdensmål for en bære-

dygtig udvikling, netop fordi vi som almene bo-

ligorganisationer allerede bidrager til at indfri 

flere af FN’s verdensmål. 

BL havde den 3. oktober 2018 inviteret til 

kredsmøde under overskriften ”Fra FN’s ver-

densmål til hverdagsmål” – med fokus på, hvor-

dan BL og den enkelte boligorganisation kan bi-

drage og inddrage FN’s 17 verdensmål – også i 

boligorganisationens egne mål. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen fra kredsmødet til efterretning 

og besluttede at arbejde videre med 

at gøre ”FN’s verdensmål til hverdags-

mål” på det kommende seminar for 

organisationsbestyrelsen i 2019. 

Der vil blive orienteret nærmere på 

fællesmødet for afdelingsbestyrelser 

den 15. november 2018. 
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Linda Larsen deltog i kredsmødet og vil på mø-

det give en nærmere orientering. 

Organisationsbestyrelsen har ud over plan-

cherne fra kredsmødet også modtaget publikati-

onen ”Vor største mulighed og udfordring” af 

Steen Hildebrandt, som har omsat de 17 ver-

densmål til letforståeligt sprog, så de er mere 

”jordnære” at arbejde videre med. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

fra kredsmødet til efterretning og drøfter en 

plan for, hvordan vi som boligorganisation frem-

adrettet kan arbejde og bidrage til FN’s verdens-

mål.  

  

092/18 Godkendelse af afdelingernes 

budgetter for 2019 

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 i august/september 2018. 

Oversigt over afdelingernes lejereguleringer i 

forbindelse med budget 2019 vedlægges. 

Boligorganisationens budget for 2019 er god-

kendt på organisationsbestyrelsens møde den 

25. april 2018, pkt. 042/18 – og efterfølgende 

på repræsentantskabsmødet den 23. maj 2018, 

punkt 3. 

Budget 2019 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse er godkendt på organisationsbestyrelsens 

møde den 22. august 2018, punkt 080/18 og ef-

terfølgende på de ordinære afdelingsmøder i au-

gust/september 2018. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

afdelingernes budgetter for 2019, her-

under lejereguleringerne for 2019. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender 

afdelingernes budgetter for 2019, herunder leje-

reguleringerne for 2019. 
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093/18 Plan for årsrevision 2018 Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for årsre-

vision 2018, som vedlægges til orientering. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

årsrevision 2018 til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager plan for årsre-

vision 2018 til efterretning. 

  

094/18 Kapitalforvaltning pr. 30. sep-

tember 2018 

Beslutning 

Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

Gudme R.    58.472.022    -201.758,62  -0,17%  

Jyske Bank  49.102.407    -447.687,36  -0,45% 

I alt          107.574.428    -649.445,98  

Det lavere afkast skyldes primært politiske for-

hold som handelskrig og valg i Italien, hvor de 

danske obligationer blev set som ”sikker havn” 

af de internationale investorer, hvilket gav ren-

tefald.  

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast pr. 30. september 2018 til ef-

terretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

pr. 30. september 2018 til efterretning. 

  

095/18 Evaluering og opfølgning på af-

delingsmøderne 2018 

Beslutning 

Afdelingsmøderne for 2018 er med udgangen af 

september 2018 afviklet som foreskrevet – det 

vil sige senest 3 måneder før næste regnskabs-

års begyndelse.  

 

Evaluering af afdelingsmøderne 

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 

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

de netop afholdte afdelingsmøder og 

tog notat ”Opfølgning fra afdelingsmø-

derne 2018” til efterretning.   
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netop afholdte afdelingsmøder lige fra planlæg-

ning, materialets kvalitet til mødernes afvikling, 

herunder efterfølgende opfølgning. 

Administrationen har udarbejdet notat ”Opfølg-

ning fra afdelingsmøderne 2018”, som vedlæg-

ges til orientering.   

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 2018” til efterretning.   

  

096/18 Fælles afdelingsbestyrelsesmøde 

i november 

Beslutning 

Boligorganisationen holder årets 2. fællesmøde 

for afdelingsbestyrelser den 15. november 2018, 

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 

punkter til fællesmødet for afdelings-

bestyrelser den 15. november 2018.    

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle yderligere punkter enten til oriente-

ring eller drøftelse på fællesmødet for afdelings-

bestyrelser den 15. november 2018.    

  

 

097/18 Dansk Folkehjælp/julehjælp 

2018 

Beslutning 

Administrationen har modtaget en henvendelse 

fra Dansk Folkehjælp under overskriften ”ALLE 

børn fortjener en god jul” med opfordring til, at 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

administrationens anbefaling om at 
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vi også i år vil støtte julehjælpen til familier i 

Nykøbing F. 

For 500 kr. er vi med til at sikre julemaden for 

en familie, for 1.000 kr. sørger vi for, at bør-

nene får julegave af deres mor eller far – og for 

1.500 kr. giver vi hele familien en god jul. 

Organisationsbestyrelsen besluttede også i 2017 

at yde 15.000 kr. i julehjælp. På den baggrund 

anbefaler administrationen, at boligorganisatio-

nen i 2018 tilsvarende støtter med 15.000 kr., 

så vi giver 10 familier en god jul. 

støtte med 15.000 kr. til Dansk Folke-

hjælps julehjælp. Udgiften finansieres 

via arbejdskapitalen.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender admini-

strationens anbefaling og støtter med 15.000 kr. 

til Dansk Folkehjælps julehjælp. Udgiften finan-

sieres via arbejdskapitalen.   

  

098/18 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på nybyg-

geri samt bygge- og renoveringssager, herunder 

afdelingerne: 

4 Enighedsvej m.m. 

5 Grønttorvet m.m.  

7 Tietgensvej – Renovering/genopretningsarbej-

der 

13 Holger Brodthagensvej – Renovering/genop-

retningsarbejder 

23 Solvænget – Renovering/genopretningsar-

bejder 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Helheds-

plan 

37 Åmarksvej – Tilbygning  

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

54 Cypernvej/Enighedsvej – Nybyggeri 

58 Bryghusgrunden – Nybyggeri  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

nybyggeri samt igangværende bygge- 

og renoveringssager til efterretning.  

 



     

 

 

Side 7/7 Mødet den 31. oktober 2018 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ny-

byggeri samt igangværende bygge- og renove-

ringssager til efterretning. 

  

099/18 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. 

  

100/18 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 24. oktober 2018 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

101/18 Eventuelt Beslutning 

 Datoen for Revy blev aftalt til 9. au-

gust 2019. 

 

 

 

102/18 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 28. november 

2018 kl. 15.30. 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

    


