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Organisationsbestyrelsesmøde 
 

Møde Sted Start 

27-11-2019 Slotsgade 20 15.30 

Deltagere Robert Madsen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Annemarie Hagendam, Linda Lar-
sen, Erik Lagerberg, Knud Weiss, Lis Bentin 

Lis Bentin 
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099/19 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 30. oktober 2019.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 30. oktober 

2019. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 30. oktober 2019.  

  

100/19 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.  

  

101/19 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.  

  

102/19 Bestyrelsesvederlag 2020 Beslutning 

Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift 

er, jf. LBF reguleret til 82,99 kr. for de første 

100 lejemål og 49,79 kr. for alle efterfølgende 

lejemål. Bestyrelsesvederlag er dermed regule-

ret til 101.724,96 kr. til fordeling, hvilket er en 

stigning på i alt 2.609,60 kr. i forhold til 2019. 

Bestyrelsesvederlaget kan derfor tilsvarende 

blive reguleret fra og med 2020.   

Organisationsbestyrelsen tog regule-

ring af bestyrelsesvederlag for 2020 til 

efterretning og besluttede, at besty-

relsesvederlaget reguleres med stig-

ningen i forhold til 2019.  

 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager regulering af 

bestyrelsesvederlag for 2020 til efterretning og 
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drøfter fremtidig fordeling af bestyrelsesvederla-

get blandt medlemmerne af organisationsbesty-

relsen. 

  

103/19 Datoer for møder 2020 Beslutning 

Organisationsbestyrelsesmøder 

Organisationsbestyrelsen har i 2019 holdt besty-

relsesmøde den sidste onsdag i hver måned – 

undtagen månederne juli og september, som 

har været mødefri.  

Administrationen har på den baggrund udarbej-

det følgende forslag til møder i 2020: 

Onsdag den 29. januar 

Onsdag den 26. februar 

Onsdag den 25. marts 

Onsdag den 29. april (godkendelse af regnskab 

og budget) 

Onsdag den 27. maj 

Onsdag den 24. juni 

Onsdag den 26. august 

Onsdag den 28. oktober 

Onsdag den 25. november 

Onsdag den 16. december 

Møderne begynder kl. 15.30 

 

Repræsentantskabsmøde 

Ordinært repræsentantskabsmøde skal ifølge 

vedtægterne holdes inden 5 måneder fra regn-

skabsafslutningen den 31. december. Det vil 

sige inden 31. maj.  

Administrationen foreslår, at ordinært repræ-

sentantskabsmøde holdes: 

Onsdag den 20. maj 2020 kl. 17.00. 

 

Fælles afdelingsbestyrelsesmøder 

Praksis er, at boligorganisationen holder 2 fælles 

afdelingsbestyrelsesmøder om året.  

Organisationsbestyrelsen godkendte 

de foreslåede mødedatoer for 2020. 

Erik Lagerberg har meldt forfald den 

28. januar og 23. juni 2020. 

Knud Weiss har meldt forfald den 24. 

marts 2020. 
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Administrationen anbefaler, at denne praksis 

fastholdes og foreslår følgende dage: 

Onsdag den 11. marts 2020  

Onsdag den 11. november 2020 

Møderne begynder kl. 17.00. 

 

Seminar for organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, 

at administrationen holder et årligt seminar for 

organisationsbestyrelsen. 

Administrationen foreslår, at seminar for 2020 

holdes:  

Torsdag/fredag den 18. – 19. juni 2020 

 

Orienteringsmøde for nyvalgte medlemmer til 

afdelingsbestyrelserne 

 

Praksis er, at der holdes orienteringsmøde for 

nyvalgte medlemmer til afdelingsbestyrelserne. 

Administrationen foreslår, at orienteringsmøde 

for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter holdes: 

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17.00. 

Forslag til mødekalender for 2020 vedlægges. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender de fore-

slåede mødedatoer for 2020. 

  

104/19 Julehjælp 2019 Beslutning 

Administrationen har modtaget en henvendelse 

fra Dansk Folkehjælp med opfordring til, at vi 

også i år giver støtte til julehjælpen til trængte 

familier i Nykøbing F. 

Organisationsbestyrelsen besluttede både i 2017 

og i 2018 at yde 15.000 kr. i julehjælp. På den 

baggrund anbefaler administrationen, at boligor-

ganisationen også i 2019 støtter med 15.000 kr. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

administrationens anbefaling og støt-

ter med 15.000 kr. til Dansk Folke-

hjælps julehjælp.  

Udgiften finansieres via arbejdskapita-

len.   

Indstilling  



     

 

 

Side 5/8 Mødet den 27. november 2019 

At organisationsbestyrelsen godkender admini-

strationens anbefaling og støtter med 15.000 kr. 

til Dansk Folkehjælps julehjælp. Udgiften finan-

sieres via arbejdskapitalen.   

  

105/19 Evaluering af fælles afdelingsbe-

styrelsesmøde den 14. november 2019 

Beslutning 

Med fokus på udvikling, herunder at evaluere 

det bestående og de tilbagevendende tiltag, øn-

sker administrationen, at organisationsbestyrel-

sen evaluerer det fælles afdelingsbestyrelses-

møde den 14. november 2019. 

Organisationsbestyrelsen evaluerede 

det fælles afdelingsbestyrelsesmøde, 

som igen var et godt og informativt 

møde med et stort fremmøde. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen evaluerer det fælles 

afdelingsbestyrelsesmøde den 14. november 

2019. 

  

106/19 Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 Beslutning 

Administrationen har udarbejdet budgetopfølg-

ning for 3. kvartal 2019 for alle afdelinger. 

Kommentarer til budgetopfølgningen vedlæg-

ges. 

Organisationsbestyrelsen tog budget-

opfølgning for 3. kvartal 2019 til efter-

retning.   

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager budgetopfølg-

ning for 3. kvartal 2019 til efterretning.   

  

107/19 Kapitalforvaltning pr. 30.9.2019 Beslutning 

             Gnsn. Kursværdi  Afkast året  Afkast % 

Gudme R.    59.033.543    -116.843,83 -0,10%  

Jyske Bank  49.694.631       13.636,56   0,01% 

I alt          108.728.174     -103.207,27  

Det lavere afkast i forhold til budget skyldes 

fortsat høj udenlandsk efterspørgsel, og at dan-

ske statsobligationer handles med negativ rente. 

Organisationsbestyrelsen tog kapital-

afkast pr. 30. september 2019 til ef-

terretning. 
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Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast 

pr. 30. september 2019 til efterretning. 

  

108/19 Benchmarkanalyse 2019 Beslutning 

Effektiviseringsenheden Center for Bolig under 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet 

rapport for Nykøbing F. Boligselskab, hvor 

benchmarkanalysen ved brug af 2018 regn-

skabsdata indikerer meget begrænset effektivi-

seringspotentiale. Afdelingernes gennemsnitlige 

effektivitet er (som for 2017) opgjort til 99 pct., 

hvilket er langt over Region Sjællands gennem-

snit på 83 pct., som det fremgår af rapporten. 

Rapport fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen da-

teret 3. oktober 2019 vedlægges til orientering. 

Organisationsbestyrelsen tog rapport 

fra Effektiviseringsenheden til efterret-

ning og glædede sig over, at boligsel-

skabet fortsat ligger på 99 pct. i effek-

tivitet. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen tager rapport fra Ef-

fektiviseringsenheden Center for Bolig under 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til efterretning. 

  

109/19 Lukket før jul og efter nytår Beslutning 

Praksis er, at kontoret i Slotsgade holder lukket 

mellem jul- og nytår. 

Den 24. december 2019 er en tirsdag, derfor 

anbefaler administrationen, at kontoret i Slots-

gade holder lukket fra mandag den 23. decem-

ber 2019 til mandag den 6. januar 2020. 

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

at kontoret i Slotsgade holder lukket 

fra mandag den 23. december 2019 til 

mandag den 6. januar 2020. 

Lukningen annonceres på boligselska-

bets hjemmeside og i Ugeavisen. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen godkender, at kon-

toret i Slotsgade holder lukket fra mandag den 

23. december 2019 til mandag den 6. januar 

2020. 

  

  



     

 

 

Side 7/8 Mødet den 27. november 2019 

110/19 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. 

  

111/19 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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112/19 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 14. november 2019 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

113/19 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

 

 

Der var ingen punkter under eventu-

elt. 

  

114/19 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 18. december 

2019 kl. 15.30. 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 


