
     

 

 

Side 1/5 Mødet den 27. marts 2019 

  

Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

27-03-2019 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Linda Larsen, Annemarie Hagen-
dam, Knud Weiss, Lis Bentin 

Lis Bentin 

 

 

 

Afbud Poul Jeppesen  

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 

 

Referat 

023/19 Godkendelse af referat .......................................................................... 2 

024/19 Nyt fra formanden ................................................................................ 2 

025/19 Nyt fra administrationen ........................................................................ 2 

026/19 Repræsentantskabsmøde 2019 ............................................................... 2 

027/19 Seminar for organisationsbestyrelsen 2019 .............................................. 3 

028/19 Evaluering af fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 14. marts 2019 ............. 3 

029/19 Prisblad 2020 ....................................................................................... 3 

030/19 Bygge- og renoveringssager ................................................................... 4 

031/19 Beboerklagenævns- og advokatsager ...................................................... 4 

032/19 Udlejningssituationen ............................................................................ 5 

033/19 Eventuelt ............................................................................................. 5 

034/19 Næste møde ........................................................................................ 5 

 

  



     

 

 

Side 2/5 Mødet den 27. marts 2019 

023/19 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 27. februar 2019.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 27. februar 

2019. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 27. februar 2019.  

  

024/19 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.  

  

025/19 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.  

  

026/19 Repræsentantskabsmøde 2019 Beslutning 

Ved repræsentantskabsmødet den 22. maj 2019 

er følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer 

på valg: Formand Robert Madsen, bestyrelses-

medlemmer Poul Jeppesen og Anders Enevold-

sen.  

Organisationsbestyrelsen tog medde-

lelse om valg til efterretning. Der var 

ikke forslag/punkter til repræsentant-

skabsmødets dagsorden ud over de al-

lerede vedtagne punkter.   

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager meddelelse 

om, hvem der er på valg til efterretning, herun-

der drøfter, om organisationsbestyrelsen har 

forslag/punkter til repræsentantskabsmødets 



     

 

 

Side 3/5 Mødet den 27. marts 2019 

dagsorden ud over de allerede vedtagne punk-

ter.   

  

027/19 Seminar for organisationsbesty-

relsen 2019 

Beslutning 

Seminar for  organisationsbestyrelsen er fastsat 

til 13. – 14. juni 2019. 

Administrationen vil på mødet give en kort sta-

tus med hensyn til mødested og indhold for se-

minaret. 

Organisationsbestyrelsen tog status 

for saminar 2019 til efterretning.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status for sa-

minar 2019 til efterretning. 

  

028/19 Evaluering af fælles afdelingsbe-

styrelsesmøde den 14. marts 2019 

Beslutning 

Administrationen ønsker en evaluering af det 

fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 14. marts 

2019. 

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

det fælles afdelingsbestyrelsesmøde, 

hvor der glædeligt fortsat er stort 

fremmøde.  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen evaluerer det fælles 

afdelingsbestyrelsesmøde den 14. marts 2019.  

  

029/19 Prisblad 2020 Beslutning 

Administrationen har gennemgået prisblad 

2019, som vil danne baggrund for boligorgani-

sationens budget 2020. 

Forslag til prisblad 2020 vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

prisblad for 2020 og indstiller prisbla-

det til godkendelse på repræsentant-

skabsmødet den 22. maj 2019. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter prisblad for 

2020 og indstiller prisbladet til godkendelse på 

kommende repræsentantskabsmøde i forbin-

delse med godkendelse af boligorganisationens 

budget for 2020. 
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030/19 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. – Renovering  

5 Grønttorvet m.m. – Renovering 

7 Tietgensvej – Renovering/genopretningsarbej-

der 

13 Holger Brodthagensvej – Renovering/genop-

retningsarbejder 

23 Solvænget – Renovering/genopretningsar-

bejder 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Renove-

ring/genopretningsarbejder 

37 Åmarksvej – Tilbygning  

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

54 Cypernparken – Nybyggeri 

58 Bryghusparken – 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. 

  

031/19 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. 
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032/19 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 22. marts 2019 in-

gen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

 

 

 

033/19 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Ingen punkter. 

  

034/19 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 24. april 2019 kl. 

15.30. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


