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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

19-12-2018 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Linda Larsen, Anne-
marie Hagendam, Knud Weiss, Lis Bentin 

Lis Bentin 

 

 

 

Afbud   

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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118/18 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 28. november 2018.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 28. november 

2018. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 28. november 2018.  

  

119/18 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.  

  

120/18 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.  

  

121/18 Ejerforeningen Sophieholmen Beslutning 

Administrationen har den 10. december 2018 

holdt ekstraordinær generalforsamling i ejerfor-

eningen Sophieholmen, hvor der ifølge vedtæg-

ternes par. 11 skal vælges en bestyrelse, der 

skal bestå af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 

suppleanter. Ejerne af Nykøbing F. Boligselskab 

er berettiget til at indsætte 1 medlem og 1 sup-

pleant, som udpeges af Nykøbing F. Boligsel-

skab. 

Afdeling 49 Sophieholmen har ved det stiftende 

afdelingsmøde den 4. december 2018 valgt en 

afdelingsbestyrelse, hvor Erik Lagerberg blev 

Organisationsbestyrelsen udpegede 

som indstillet af afdelingsbestyrelsen  

Erik Lagerberg som medlem af ejer-

foreningen Sophieholmens bestyrelse 

og Lene Hatt som suppleant. 
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valgt som formand, og Erik Olsen og Lene Hatt 

blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.  

Afdelingsbestyrelsen har den 17. december 

2018 holdt 1. bestyrelsesmøde, hvor de indstil-

ler, at Erik Lagerberg bliver udpeget som med-

lem af ejerforeningen Sophieholmens bestyrelse 

og Lene Hatt som suppleant. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen på baggrund af ind-

stillingen fra afdelingsbestyrelsen udpeger Erik 

Lagerberg som medlem af ejerforeningen So-

phieholmens bestyrelse og udpeger Lene Hatt 

som suppleant. 

  

122/18 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 Cypernparken – 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. 
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123/18 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på beboer-

klagenævns- og advokatsager.  

Organisationsbestyrelsen udsatte sta-

tus på beboerklagenævns- og advo-

katsager til næste møde.  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

124/18 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 12. december 2018 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen udsatte sta-

tus på udlejningssituationen til næste 

møde.  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

125/18 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Der var ingen punkter under eventu-

elt. 

  

126/18 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 30. januar 2019 

kl. 15.30. 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

  


