
     

 

 

Side 1/4 Mødet den 26. juni 2019 

  

Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

26-06-2019 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, John Nilsson, Annemarie Hagendam, Linda Larsen, Knud Weiss 

Lis Bentin 

 

 

 

Afbud Erik Lagerberg. Anders Enevoldsen 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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063/19 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 29. maj 2019.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 29. maj 2019. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 29. maj 2019.  

  

064/19 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.  

  

065/19 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.  

  

066/19 Opfølgning bestyrelsesseminar Beslutning 

Organisationsbestyrelsen deltog i seminar – ar-

rangeret af administrationen – den 13. – 14. 

juni 2019 på Frederiksminde i Præstø. 

Hovedformålet med seminaret var dels fortsat 

udvikling af boligorganisationen, herunder at få 

sat FN’s verdensmål på dagsordenen. Derudover 

at gøre status på handleplan 2019 og drøfte fo-

kusområder i 2020. 

Notat ”Opfølgning fra organisationsbestyrelsens 

seminar den 13. – 14. juni 2019” vedlægges. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

notat ”Opfølgning fra organisationsbe-

styrelsens seminar den 13. – 14. juni 

2019” – dateret 21. juni 2019. 
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Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter og godken-

der notat ”Opfølgning fra organisationsbestyrel-

sens seminar den 13. – 14. juni 2019”. 

  

067/19 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. 

  

068/19 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 
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At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

069/19 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 21. juni 2019 ingen 

ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

070/19 Eventuelt Beslutning 

Udfordringen mht. brug af engangs-kulgrill i re-

lation til brandfare og andre skader blev rejst. 

 

 

 

 

 

 

Organisationsbestyrelsen var enige i, 

at brandfaren var større ved brug af 

engangs-kulgrill, da de kan blive smidt 

i en affaldscontainer, inden kullene er 

brændt ud. 

Problematikken rejses på kommende 

afdelingsmøder, hvor anbefalingen er, 

at beboerne ikke benytter engangs-

grill. Derudover vil punktet blive drøf-

tet på kommende fællesmøde for af-

delingsbestyrelser – med henblik på 

en fælles holdning til brug af engangs-

kulgrill i vores boligområder.  

  

071/19 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 21. august 2019 

kl. 15.30. 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


