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034/19 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 27. marts 2019.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 27. marts 

2019. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 27. marts 2019.  

  

035/19 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.  

  

036/19 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.  

  

037/19 Rammeaftale om anvisning og 

udlejning af almene boliger 

Beslutning 

Guldborgsund Kommune og boligorganisatio-

nerne har i et tæt samarbejde siden efteråret 

2018 udarbejdet ny rammeaftale om anvisning 

og udlejning af almene boliger i kommunen. 

Formålet med aftalen, der løber i 4 år, er at 

sikre en bred beboersammensætning, herunder 

at præcisere rammerne for den boligsociale an-

visning i kommunen. 

Rammeaftale med bilag vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

rammeaftale om anvisning og udlej-

ning af almene boliger. 
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Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender ramme-

aftalen. 

  

038/19 Høringssvar til Kommuneplan 

2019-2031 – Nykøbing Havn og Ø 

Beslutning 

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 49 Sophieholmen 

har udarbejdet høringssvar til kommuneplan 

2019-2031 for så vidt angår omdannelsesområ-

det Nykøbing Havn og Nykøbing Ø. 

Afdelingsbestyrelsens høringssvar vedlægges. 

Ejerforeningen Sophieholmen 6-8 har også ud-

arbejdet høringssvar, som vil blive behandlet på 

ejerforeningens generalforsamling den 29. april 

2019. 

Ejerforeningens høringssvar vedlægges.  

Organisationsbestyrelsen tog de ind-

givne høringssvar til efterretning. 

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen – med udgangs-

punkt i de indgivne høringssvar – drøfter og be-

slutter, hvilke bemærkninger der skal indsendes 

fra boligorganisationen til Guldborgsund Kom-

mune.   

  

039/19 Revisionsprotokollat 2018 Beslutning 

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018 for bo-

ligorganisationen og afdelingerne vedlægges og 

vil blive gennemgået på mødet.     

Organisationsbestyrelsen tog gennem-

gang til efterretning og godkendte re-

visionsprotokollatet.   

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager gennemgan-

gen af revisionsprotokollatet til efterretning og 

godkender revisionsprotokollatet.   
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040/19 Regnskab 2018 for boligorgani-

sationen inkl. afdelingerne 

Beslutning 

Regnskab for 2018 for boligorganisationen inkl. 

afdelingerne med tilhørende årsberetning og le-

delsespåtegning vil blive gennemgået på mødet.   

Organisationsbestyrelsen godkendte 

boligorganisationens og afdelingernes 

regnskaber for 2018 inden endelig be-

handling på repræsentantskabsmødet 

den 22. maj 2019.    

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender boligor-

ganisationens regnskab for 2018 inden endelig 

behandling på repræsentantskabsmødet.   

  

041/19 Regnskab 2018 for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse 

Beslutning 

Regnskaber for 2018 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelse vil blive gennemgået på mødet:   

 Afd.   4 Enighedsvej m.m. 

 Afd. 11 Lindevænget/Vendsysselvej 

 Afd. 17 Frisegade/Klosterstr./Løyesgade 

 Afd. 19 Flintingevej/Åmarksvej 

 Afd. 24 Slotsgade 22 

 Afd. 32 Vendsysselvej 47-49 

 Afd. 34 Grønnegårdsvej 

 Afd. 36 Bakkehuset 

 Afd. 37 Aldershvile 

 Afd. 38 Bryghusgrunden 

 Afd. 39 Vendsysselvej 25-27 

 Afd. 40 Vendsysselvej 45 

 Afd. 48 Servicearealet Bryghusgrunden 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

regnskaber for 2018 for afdelinger 

uden afdelingsbestyrelse. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender afdelin-

gernes regnskaber for 2018 for afdelinger uden 

afdelingsbestyrelse. 

  

042/19 Budget 2020 for boligorganisati-

onen 

Beslutning 

Administrationen er i gang med at udarbejde 

udkast til budget for 2020 for boligorganisatio-

nen. Budgettet danner bl.a. grundlag for admi-

nistrationsbidraget for 2020. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

budget for 2020 for boligorganisatio-

nen inden forelæggelse på Repræsen-

tantskabsmødet den 22. maj 2019.   
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Budgettet vil blive udleveret og gennemgået på 

mødet. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender budget 

for 2020 for boligorganisationen inden forelæg-

gelse på Repræsentantskabsmødet den 22. maj 

2019.   

  

043/19 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på nybyg-

geri samt bygge- og renoveringssager, herunder 

afdelingerne: 

04 Enighedsvej m.m. – Renovering  

05 Grønttorvet m.m. – Renovering 

06 Møllebakken – Syn og skøn + rep. af tag 

07 Tietgensvej – Renovering 

11 Lindevænget/Vendsysselvej  

13 Holger Brodthagensvej – Renovering 

23 Solvænget – Renovering 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Renovering 

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. 
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044/19 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. 

  

045/19 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 15. april 2019 ingen 

ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

 

 

 

046/19 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Ingen punkter. 

  

047/19 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 29. maj 2019 kl. 

15.30. 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


