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084/19 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 21. august 2019.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 21. august 

2019. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 21. august 2019.  

  

085/19 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.  

  

086/19 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.  

  

087/19 Godkendelse af afdelingernes 

budgetter for 2020 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen skal ifølge Nykøbing F. 

Boligselskabs vedtægter § 12, stk. 2. - inden 

regnskabsårets udløb – godkende afdelingernes 

budgetter for det følgende regnskabsår efter 

forudgående godkendelse på de ordinære afde-

lingsmøder i august/september 2019. 

Oversigt ”Budget 2020 – afdelinger” vedlægges. 

Boligorganisationens budget for 2020 er god-

kendt på organisationsbestyrelsens møde den 

24. april 2019, pkt. 042/19 – og efterfølgende 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

afdelingernes budgetter for 2020, her-

under lejereguleringerne for 2020. 



     

 

 

Side 3/7 Mødet den 30. oktober 2019 

på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2019, 

punkt 3. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender 

afdelingernes budgetter for 2020, herunder leje-

reguleringerne for 2020. 

  

088/19 Udlejning af selskabslokaler Beslutning 

På de netop afholdte afdelingsmøder for 2019 

har beboerne i afdelingerne 3 Fjordvej, 5 Grønt-

torvet og 25 Fjordbakken vedtaget, at disse af-

delingers selskabslokale fra og med 1. januar 

2020 kan lejes af alle, der bor i Nykøbing F. Bo-

ligselskab – tilsvarende selskabslokalerne i afde-

ling 13 Holger Brodthagensvej og afdeling 17 

Frisegade. 

Alle lejlighedsmapper, som ligger på hjemmesi-

den, vil blive opdateret med informationer om 

de pågældende selskabslokaler, herunder pris 

m.m.  

Organisationsbestyrelsen tog udlejning 

af selskabslokaler til beboere, der bor i 

Nykøbing F. Boligselskab til efterret-

ning. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager udlejning af 

selskabslokaler til beboere, der bor i Nykøbing 

F. Boligselskab til efterretning. 

  

089/19 Opfølgning og evaluering af afde-

lingsmøderne 2019 

Beslutning 

Afdelingsmøderne for 2019 er med udgangen af 

september 2019 gennemført som foreskrevet – 

det vil sige senest 3 måneder før næste regn-

skabsårs begyndelse.  

Administrationen har udarbejdet notat ”Opfølg-

ning fra afdelingsmøderne 2019”, som vedlæg-

ges til orientering.    

Evaluering af afdelingsmøderne 

For at sikre, at afdelingsmøderne lever op til for-

ventningerne både i relation til beboerne, afde-

lingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen, 

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

de netop afholdte afdelingsmøder – 

hvor der fortsat er stor tilfredshed 

med den indledende orientering om ri-

gets tilstand. Derudover tog organisa-

tionsbestyrelsen notatet ”Opfølgning 

fra afdelingsmøderne 2019” til efter-

retning.    
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ønsker administrationen en evaluering af de 

netop afholdte afdelingsmøder lige fra planlæg-

ning, materialets kvalitet til mødernes afvikling, 

herunder efterfølgende opfølgning. Er der even-

tuelt noget, der kan/skal ændres til næste års 

afdelingsmøder? 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter og bidrager 

med input til evaluering af de netop afholdte af-

delingsmøder. Derudover at organisationsbesty-

relsen tager notat ”Opfølgning fra afdelingsmø-

derne 2019” til efterretning.    

  

090/19 Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 2. kvartal for alle afdelinger. 

Bemærkninger til budgetopfølgningen vedlæg-

ges.   

Organisationsbestyrelsen tog budget-

opfølgning for 2. kvartal 2019 til efter-

retning.    

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager budgetopfølg-

ning for 2. kvartal 2019 til efterretning.    

  

091/19 Plan for udarbejdelse af årsregn-

skaber 2019 

Beslutning 

Administrationen har udarbejdet plan for udar-

bejdelse af årsregnskaber 2019, som vedlægges 

til orientering. 

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

udarbejdelse af årsregnskaber 2019 til 

efterretning med den bemærkning, at 

organisationsbestyrelsen for 2020 

fastholder onsdag som mødedag. 

Indstilling 
 

At organisationsbestyrelsen tager plan for udar-

bejdelse af årsregnskaber 2019 til efterretning. 
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092/19 Måling af vand Beslutning 

Organistionsbestyrelsen besluttede på møde den 

26. juni 2019 – sag 066/19, som opfølgning fra 

bestyrelsesseminaret den 13. – 14. juni 2019, 

at administrationen udarbejder oplæg til måling 

af vand i de afdelinger, der ikke i dag har måling 

af vand. 

På den baggrund har administrationen udarbej-

det notat: Måling af vand dateret 28. oktober 

2019, som vedlægges.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

notatet med bemærkning om, at må-

ling af vand medtages i de kommende 

planlagte renoveringer. Øvrige afdelin-

ger igangsættes med tilskud til etable-

ring finansieret via dispositionsfonden. 

  

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen på baggrund af no-

tatet drøfter og godkender det videre forløb med 

fokus på fremadrettet at måle vand i de afdelin-

ger, der ikke i dag har måling af vand.   

  

093/19 Fælles afdelingsbestyrelsesmøde 

14. november 2019 

Beslutning 

Boligorganisationen holder årets 2. fællesmøde 

for afdelingsbestyrelser den 14. november 2019, 

hvor formand og direktør bl.a. giver en generel 

orientering og status dels for organisationsbe-

styrelsens arbejde siden sidst og dels en orien-

tering om tiltag og udvikling i organisationen. 

Administrationen ønsker – ud over de allerede 

aftalte punkter fra bestyrelsesseminaret i juni 

2019 – organisationsbestyrelsens tilkendegi-

velse af eventuelle yderligere punkter til enten 

orientering eller drøftelse på det kommende fæl-

lesmøde.  

Organisationsbestyrelsen drøftede 

yderligere punkter til orientering på 

fællesmødet for afdelingsbestyrelser 

den 14. november 2019.    

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle yderligere punkter enten til oriente-

ring eller drøftelse på fællesmødet for afdelings-

bestyrelser den 14. november 2019.    
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094/19 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 

25 Bakkehuset – udestue – ønske fra beboer 

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. 

Derudover besluttede organisationsbe-

styrelsen efter en byggeteknisk vurde-

ring ikke at godkende opsætning af 

udestue i afdeling 25 Bakkehuset. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ny-

byggeri samt igangværende bygge- og renove-

ringssager til efterretning. 

  

095/19 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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096/19 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 23. oktober 2019 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning. 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

097/19 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

Ingen punkter under eventuelt. 

  

098/19 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 27. november 

2019 kl. 15.30. 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


