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103/18 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 31. oktober 2018.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 31. oktober 

2018. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 31. oktober 2018.  

  

104/18 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.  

  

105/18 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.  

  

106/18 Bestyrelsesvederlag 2019 Beslutning 

Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift 

er, jf. LBF reguleret til 81,42 kr. for de første 

100 lejemål og 48,85 kr. for alle efterfølgende 

lejemål. Bestyrelsesvederlag er dermed regule-

ret til 99.115,26 kr. til fordeling, hvilket er en 

stigning på i alt 2.233,79 kr. i forhold til 2018. 

Bestyrelsesvederlaget kan derfor tilsvarende 

blive reguleret fra og med 2019.   

At organisationsbestyrelsen tog regu-

lering af bestyrelsesvederlag for 2019 

til efterretning og godkendte fordeling 

af bestyrelseshonoraret fra og med 

2019, jf. notat udarbejdet af forman-

den dateret 28. november 2018. Nota-

tet blev uddelt på mødet. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager regulering af 

bestyrelsesvederlag for 2019 til efterretning og 
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drøfter fremtidig fordeling af bestyrelseshonora-

ret blandt medlemmerne af organisationsbesty-

relsen. 

  

107/18 Datoer for møder 2019 Beslutning 

Organisationsbestyrelsesmøder 

Organisationsbestyrelsen har i 2018 holdt besty-

relsesmøde den sidste onsdag i hver måned – 

undtagen månederne juli og september, som 

har været mødefri.  

Administrationen har på den baggrund udarbej-

det følgende forslag til møder i 2019: 

Onsdag den 30. januar 

Onsdag den 27. februar 

Onsdag den 27. marts 

Onsdag den 24. april (godkendelse af regnskab 

og budget) 

Onsdag den 29. maj 

Onsdag den 26. juni 

Onsdag den 21. august 

Onsdag den 30. oktober 

Onsdag den 27. november 

Onsdag den 18. 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 22. maj 2019 kl. 17.00. 

 

Fælles afdelingsbestyrelsesmøder 

Praksis er, at boligorganisationen holder 2 fælles 

afdelingsbestyrelsesmøder om året.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

de foreslåede mødedatoer, hvor orga-

nisationsbestyrelsens augustmøde – 

efter ønske fra formanden – er fastsat 

til 2. sidste onsdag i måneden. 

Dato for seminar rykkes en uge frem 

til den 13. – 14. juni 2019.  
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Administrationen anbefaler, at denne praksis 

fastholdes og foreslår følgende dage: 

Torsdag den 14. marts 2019  

Torsdag den 14. november 2019 

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 2019 

holdes:  

Torsdag/fredag den 20. – 21. juni 2019 

 

Orienteringsmøde for nye afdelingsbestyrelses-

medlemmer 

 

Administrationen foreslår, at orienteringsmøde 

for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter holdes: 

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 17.00. 

Kalender for 2019 bl.a. med de nævnte datoer 

vedlægges. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender de fore-

slåede mødedatoer for 2019. 

  

108/18 Evaluering af fælles afdelingsbe-

styrelsesmøde 15. november 2018 

Beslutning 

Administrationen ønsker en evaluering af det 

fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 15. no-

vember 2018.  

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

mødet og glædede sig fortsat over det 

store fremmøde og den interesse der 

er fra beboerdemokratiets side.  

Der var enighed om, at det atter var 

et godt møde med mange vedkom-

mende informationer, der bidrager til 

at knytte beboerdemokratiet tætter til 

boligorganisationen. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen evaluerer det fælles 

afdelingsbestyrelsesmøde den 15. november 

2018.  



     

 

 

Side 5/8 Mødet den 28. november 2018 

Formanden foreslog, at der var en re-

præsentant fra organisationsbestyrel-

sen i arbejdsgruppen, der blev nedsat 

på mødet, med fokus på at synliggøre 

vores husordensregler og dermed elle-

minere antallet af klager. Valget faldt 

på Linda Larsen, som indtræder i ar-

bejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen består herefter af 

Hanne Christoffersen, Katrine Spang-

gaard Jacobsen, Mia Knudsen og Linda 

Larsen. Derudover Lotte Pedersen fra 

administrationen. 

  

109/18 Budgetopfølgning 3. kvartal 2018  Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 3. kvartal for alle afdelinger. 

Bemærkninger til budgetopfølgningen vedlæg-

ges.  

Organisationsbestyrelsen tog budget-

opfølgning for 3. kvartal 2018 for alle 

afdelinger til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager budgetopfølg-

ning for 3. kvartal 2018 til efterretning.   

  

110/18 Energimærkning   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, i 2017 for 

afdelingerne 9, 17 og 24 – og i 2018 for afdelin-

gerne 21 og 25.  

Administrationen foreslår, at SEAS NVE i 2019 

udarbejder energimærkningsrapporter for afde-

lingerne 11, 32, 39 og 40. 

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at der i 2019 udarbejdes energimærk-

ningsrapporter for afdelingerne 11, 

32, 39 og 40. Rapporterne finansieres 

via dispositionsfonden tilsvarende de 

øvrige energimærkningsrapporter, der 

er blevet udarbejdet.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender, at der i 

2019 udarbejdes energimærkningsrapporter for 

afdelingerne 11, 32, 39 og 40.   
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111/18 Benchmarkanalyse Beslutning 

Effektiviseringsenheden Center for Bolig under 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet 

rapport for Nykøbing F. Boligselskab, hvor 

benchmarkanalysen ved brug af 2017 regn-

skabsdata indikerer meget begrænset effektivi-

seringspotentiale. Afdelingernes gennemsnitlige 

effektivitet er opgjort til 99 pct., hvilket er langt 

over Region Sjællands gennemsnit på 82 pct., 

som det fremgår af rapporten. 

Organisationsbestyrelsen skal på baggrund af 

rapporten, som aftalt på seneste seminar for or-

ganisationsbestyrelsen, drøfte, om der er områ-

der, der bør komme i fokus i de enkelte afdelin-

ger.  

Rapport fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen da-

teret 18. september 2018 vedlægges – og vil 

blive gennemgået på mødet, herunder de en-

kelte afdelingers effektivitetstal. 

Organisationsbestyrelsen tog rappor-

ten til efterretning og drøftede, om 

der er områder, der bør komme i fo-

kus i de enkelte afdelinger. 

Der blev på mødet uddelt notat date-

ret 28. november 2018, hvor effektivi-

tetstallene var omregnet pr. lejemåls-

enhed med fokus på at sammenligne 

afdelingerne. 

Organistionsbestyrelsen mener ikke 

ud fra de faktiske tal, at der er yderli-

gere områder, der bør komme i fokus 

– ud over det generelle fokus, der al-

lerede er med at forvalte beboernes 

penge bedst muligt. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen på baggrund af rap-

porten drøfter, om der er områder, der bør 

komme i fokus i de enkelte afdelinger. 

  

112/18 Brug af afdelingernes vaskerier Beslutning 

Afdelingerne 1, 3, 4, 5, 6, 11 og 13 har fælles 

vaskerier, hvor der kan vaskes for husstandens 

beboere. 

Registreringer viser, at ikke alle beboere over-

holder denne regel. 

Administrationen ønsker på baggrund af de tal, 

der blev vist på fællesmødet for afdelingsbesty-

relser den 15. november 2018, at organisations-

bestyrelsen drøfter eventuelle tiltag, der sikrer, 

at der kun vaskes for husstandens beboere. 

Planche fra fællesmødet vedlægges. 

 

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede 

administrationen og ejendomsfunktio-

nærerne til fortsat at have fokus på, 

at vaskerierne kun benyttes til vask 

for beboere, der bor i afdelingen. Der-

udover at sikre, at det dels fremgår af 

alle husordensregler – og at det dels 

fremgår via opslag i vaskerierne. 
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Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter eventuelle 

tiltag, der sikrer, at der kun vaskes for husstan-

dens beboere.  

  

113/18 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.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ny-

byggeri samt igangværende bygge- og renove-

ringssager til efterretning. 

  

114/18 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 
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At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

115/18 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 26. november 2018 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

 

 

  

116/18 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Ingen punkter under eventuelt. 

  

117/18 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 19. december 

2018 kl. 15.30. 

 

 

 

 

 

Julemiddag kl. 18.00 i Vinkælderen. 

Anders Enevoldsen vender tilbage 

snarest muligt mht. antal deltagere.  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


