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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

29-05-2019 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Annemarie Hagendam, Erik Lager-
berg, Linda Larsen, Knud Weiss 

Lis Bentin 

 

 

 

Afbud Anders Enevoldsen forlod mødet kl. 17.30 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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048/19 Nyt bestyrelsesmedlem i organi-

sationsbestyrelsen 

Beslutning 

Ved repræsentantskabsmøde den 22. maj 2019 

blev der valgt følgende nyt medlem til organisa-

tionsbestyrelsen, som vi her byder et stort vel-

kommen: 

Erik Lagerberg fra afdeling 49 - Sophieholmen 

Organisationsbestyrelsen ser frem til samarbej-

det – og siger samtidig stor tak til Poul Jeppesen 

for et godt og konstruktivt samarbejde. Poul har 

igennem 8 år været en del af organisationsbe-

styrelsen. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning. 

  

049/19 Konstituering Beslutning 

Repræsentantskabsmødet vælger formand for 

organisationsbestyrelsen, og organisationsbe-

styrelsen vælger efterfølgende næstformand af 

egen midte, jf. vedtægternes § 6, stk. 2.  

På repræsentantskabsmødet den 22. maj 2019 

blev Robert Madsen genvalgt som formand for 

organisationsbestyrelsen. 

Formanden indstiller, at Linda Larsen vælges 

som organisationsbestyrelsens næstformand for 

det kommende år. 

På repræsentantskabsmødet blev – udover det 

nyvalgte medlem Erik Lagerberg – Anders Ene-

voldsen genvalgt. Vi siger også tillykke til An-

ders. 

Organisationsbestyrelsen tog valg og 

genvalg til efterretning – og god-

kendte formandens indstilling om, at 

Linda Larsen vælges som næstfor-

mand for det kommende år. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager valg og gen-

valg til efterretning – og godkender formandens 

indstilling om, at Linda Larsen vælges som 

næstformand for det kommende år. 
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050/19 Mødedatoer og -tidspunkt Beslutning 

Mødedatoer og –tidspunkt for fremtidige møder i 

organisationsbestyrelsen drøftes i forbindelse 

med det nyvalgte medlem.  

Organisationsbestyrelsen holder som udgangs-

punkt møde sidste onsdag i måneden – undta-

gen i månederne juli og september. Møderne 

begynder kl. 15.30. 

Mødekalender vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

mødedatoer og –tidspunkt for fremti-

dige møder i organisationsbestyrelsen, 

dog meddelte Erik Lagerberg, at han 

ikke deltager ikke i organisationsbe-

styrelsesmøderne den 26. juni og 21. 

august 2019. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der mødedatoer og –tidspunkt for fremtidige 

møder i organisationsbestyrelsen. 

  

051/19 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 24. april 2019.    

Organisationsbestyrelsen godkende 

referatet fra mødet den 24. april 

2019. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 24. april 2019.  

  

052/19 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.  

  

053/19 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.    
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Indstilling 
 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  

  

054/19 Budgetforudsætninger 2020 Beslutning 

Administrationen skal i gang med at udarbejde 

budgetter for afdelingerne for 2020. Derfor er 

der udarbejdet budgetforudsætninger, der vil 

danne baggrund for budgetterne for 2020. 

Budgetforudsætningerne (administrationens ar-

bejdsark) vedlægges til godkendelse. 

Organistionsbestyrelsen godkendte 

budgetforudsætningerne for 2020.    

Indstilling  

At organistionsbestyrelsen godkender budget-

forudsætningerne for 2020.    

  

055/19 Afdelingsmøder 2019 Beslutning 

Afdelingsbestyrelserne har godkendt dato og 

tidspunkt for de kommende afdelingsmøder i 

august/september 2019.  

Plan over afdelingsmøder 2019 vedlægges til 

orientering.   

Administrationen anbefaler, at organisationsbe-

styrelsen drøfter, hvilke organisationsbestyrel-

sesmedlemmer der eventuelt deltager i afde-

lingsmøderne 2019 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

afdelingsmøder i 2019 til efterretning 

og besluttede, at formanden deltager i 

afdeling 4 Enighedsvej m.v. og afde-

ling 11 Lindevænget m.v. Næstfor-

manden deltager i afdeling 17 Løyes-

gade m.v. 

  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager plan for afde-

lingsmøder i 2019 til efterretning og drøfter/be-

slutter, hvem der eventuelt deltager i afdelings-

møderne 2019 for afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse. 
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056/19 Byggeregnskaber Sophieholmen Beslutning 

Administrationen har udarbejdet byggeregnska-

ber for afdeling 49 Sophieholmen. Byggeregn-

skaberne med revisionsprotokol vedlægges til 

godkendelse – inden byggeregnskaberne sendes 

til politisk godkendelse i Guldborgsund Kom-

mune.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

byggeregnskaberne for Sophieholmen. 

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender regnska-

berne, inden de sendes videre til politisk be-

handling i Guldborgsund Kommune.  

  

057/19 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 

6 Møllebakken – Renovering + syn og skøn 

7 Tietgensvej – Renovering 

11 Lindevænget/Vendsysselvej - Renovering 

13 Holger Brodthagensvej – Renovering 

23 Solvænget – Renovering 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Renovering 

37 Åmarksvej – Tilbygning  

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

54 Cypernparken – Nybyggeri 

58 Bryghusparken – Nybyggeri  

59 Stengade - 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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058/19 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. 

  

059/19 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 24. maj 2019 ingen 

ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

060/19 Bemyndigelse i sommerferien Beslutning 

I "sommerperioden" kan der opstå situationer, 

der kan kræve en beslutning "her og nu". 

Derfor anbefaler administrationen, at formand 

og direktør bemyndiges til at kunne træffe uop-

sættelige beslutninger i sommerperioden – al-

ternativt direktør og næstformand i formandens 

fravær.  

Eventuelle beslutninger vil blive forelagt til en-

delig godkendelse ved organisationsbestyrelsens 

møde i august 2019. 

Bemyndigelsen omfatter også godkendelse af 

Budget 2020 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse, så administrationen overholder gældende 

tidsfrister i forbindelse med de kommende afde-

lingsmøder i 2019. 

Organisationsbestyrelsen gav formand 

og direktør – alternativt næstformand 

og direktør i formandens fravær – be-

myndigelse til at kunne træffe uop-

sættelige beslutninger i sommerperio-

den,  herunder godkendelse af budget 

2020 for afdelinger uden afdelingsbe-

styrelse. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen giver formand og di-

rektør – alternativt næstformand og direktør i 

formandens fravær – bemyndigelse til at kunne 
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træffe uopsættelige beslutninger i sommerperio-

den,  herunder godkendelse af budget 2020 for 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse. 

  

061/19 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen punkter. 

  

062/19 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 26. juni 2019 kl. 

15.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Lagerberg deltager ikke. 

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


