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001/19 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 19. december 2018.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 19. december 

2018. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 19. december 2018.  

  

002/19 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.  

  

003/19 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.  

  

004/19 Naboorientering - udvidelse af 

Nykøbing F. Sygehus 

Beslutning 

Guldborgsund Kommune har fra Region Sjæl-

land modtaget ansøgning om dispensation fra 

lokalplan 176 Nykøbing F. Sygehus – og kom-

muneplanramme NYK O17, så sygehuset kan 

udvides og imødekomme fremtidige behov for 

flere sengepladser og behandlingsmuligheder. 

Ansøgningen omfatter nybyggeri i 6 etager + en 

tekniketage med en samlet højde på 35 m. Det 

vil sige, at projektet forudsætter en forøgelse af 

Organisationsbestyrelsen har ingen 

bemærkninger, herunder indsigelser 

til udvidelse af Nykøbing F. Sygehus.  

Organisationsbestyrelsens fokus er 

primært, at det er positivt, at sygehu-

set fortsat udvikles, og at Regionen, 

herunder Guldborgsund kommune og 

dermed borgerne og ikke mindst vores 

beboere er så heldige at have et syge-
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etageantal og bygningshøjde. Derfor er det nød-

vendigt at dispensere, hvis projektet skal gen-

nemføres. 

Guldborgsund Kommune vil på den baggrund 

gerne høre boligorganisationens bemærkninger 

til sagen. 

Administrationen har sendt henvendelsen til hø-

ring hos afdelingsbestyrelsen i afdeling 1 Hospi-

talsvej og afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 

Fjordvej m.m. 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1 har sendt føl-

gende bemærkninger: 

Samtlige beboere på Hospitalsvej 35-41 vil blive 

kraftigt generet af det planlagte byggeri. Bygge-

riet som sådan kan vi ikke have noget imod, 

men alene byggeriets højde på 35 m ekskl. tek-

niketage. Det vil tage kolossalt meget lysindfald 

i boligerne, som vil gøre boligerne mindre at-

traktive. Det må være i boligselskabets inte-

resse, at vores boliger har bedst mulig placering 

både mht. udsigt og lysindfald, herunder at 

fremtidssikre interessen hos potentielle lejere. 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 3 har ikke vendt 

tilbage på henvendelsen. 

Bemærkninger og indsigelser skal indsendes til 

Guldborgsund Kommune senest den 6. februar 

2019. 

Naboorientering fra Guldborgsund Kommune da-

teret 8. januar 2019 vedlægges til orientering. 

hus – dette ”overskygger” afdelings-

bestyrelsens bekymring både om ud-

sigt og lysindfald. 

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen – med udgangs-

punkt i bemærkningerne fra afdelingsbestyrel-

sen i afdeling 1 Hospitalsvej m.m. – drøfter di-

spensation til udvidelse af Nykøbing F. Sygehus 

og beslutter, hvilke bemærkninger, der skal ind-

sendes fra boligorganisationen til Guldborgsund 

Kommune.   
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005/19 Kapitalforvaltning 31. december 

2018 

Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

Gudme R.    58.645.389     303.426,65   0,26%  

Jyske Bank  49.329.788      114.868,05  0,12% 

I alt          107.975.177      418.294,70  

Det lavere afkast i forhold til budget skyldes pri-

mært høj udenlandsk efterspørgsel samt lille 

konverteringsaktivitet. Herudover har et fal-

dende renteniveau understøttet beholdningen af 

obligationer.  

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast pr. 31. december 2018 til efter-

retning. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

pr. 31. december 2018 til efterretning.  

  

006/19 Omsætning af boliger 2018 Beslutning 

Administrationen har opgjort omsætningen af 

boliger i 2018, hvilket viser en omsætning på i 

alt 280 boliger, der fordeler sig med 164 familie-

boliger, 87 ældreboliger og 29 bi-lejemål. For 

2017 var omsætningen i alt 286 boliger, der for-

deler sig med 171 familieboliger, 92 ældreboli-

ger og 23 bi-lejemål. Det vil sige et lille fald i 

omsætningen af boliger på i alt 2,1 pct.  

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen om omsætning af boliger i 

2018 til efterretning – og glædede sig 

over, at der fortsat er fald i omsætnin-

gen af boliger.    

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

om omsætning af boliger i 2018 til efterretning.    

  

007/19 Drift- og vedligeholdelse 2020 og 

frem  

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for møder 

i 2019 om drift og vedligeholdelse i 2020 og 

frem.  

Møderne vil blive holdt i perioden fra den 11. fe-

bruar til og med den 30. april 2019.  

Organisationsbestyrelsen tog plan om 

møder i forbindelse med drift og vedli-

geholdelse i 2020 og frem til efterret-

ning, herunder godkendte, at det fort-

sat er direktøren, der repræsenterer 
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Afdelingerne har modtaget mødeindkaldelse. 

For så vidt angår afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse deltager direktøren som organisations-

bestyrelsens repræsentant. 

Oversigt over drift- og vedligeholdelsesmøder 

vedlægges til orientering.  

organisationsbestyrelsen i afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse.       

Indstilling  

At Organisationsbestyrelsen tager plan om mø-

der i forbindelse med drift og vedligeholdelse i 

2020 og frem til efterretning, herunder godken-

der, at det fortsat er direktøren, der repræsen-

terer organisationsbestyrelsen i afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse.       

  

008/19 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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009/19 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. 

  

010/19 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 24. januar 2019 in-

gen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

011/19 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Der var ingen punkter under eventu-

elt. 

  

012/19 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 27. februar 2019 

kl. 15.30. 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


