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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 
 

 

Fraværende:  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Godkendelse af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar 2012 er godkendt og  

 underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

 Revisionsprotokol side 1104-1146 er forelagt og underskrevet af bestyrelsen. 

 Revisionsprotokol side 1104-1142 omhandler årsregnskabet 2011. 

 Revisionsprotokol side 1143-1146 omhandler byggeregnskabet for AB`s afd. 61,  

 Buskelundhøjen 33-55, 8600 Silkeborg. 

 

4.  Byggeregnskab (revisionsprotokollat), afd. 61. 

 

 Byggeregnskab for afdeling 61, Buskelundhøjen 33-55, 8600 Silkeborg er afsluttet. Resultatet  

 blev en besparelse på kr. 205.291,00 i forhold til skema B.  

 

 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til  

 forvaltningen. 

 

 Indberetning af skema C er foretaget d.d. 

 

5. Meddelelser. 

 

 Styringsdialogmøde med Silkeborg Kommune, 2012.  

 

 Bestyrelsen blev orienteret om fælles styringsdialogmøde og opfølgningsmøde på mødet den 9.  

 juni 2011, mandag den 30. januar 2012 ved Silkeborg kommune. 

 Planen er, at styringsdialogmøderne på skift afholdes henholdsvis som fællesmøde (alle  

 boligorganisationer i SK.) og individuelt møde med hver enkelt boligorganisation hvert andet  

 år. 
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5. Meddelelser (fortsat). 

 

 Samarbejdsudvalgsmøde (SU-møde).  

 

 Bestyrelsen fik en kort orientering fra SU-mødet den 8. februar 2012. 

 

 Hjemtagelse af lån, afd. 18.  

 

 I forbindelse med afslutningen på renoveringsprojektet i AB`s afd. 18, Lindeparken 22-48,  

 8600 Silkeborg, optages lån iflg. kommunal godkendelse. Der foreligger en besparelse på kr.  

 2.353.000,00 i forbindelse med udbuddet og gennemførelsen af projektet, i forhold til den  

 godkendte låneramme på kr. 13.000.000,00.  

 

 Lånedokumenter, pålydende kr. 10.647.000,00 er underskrevet af tegningsberettigede og  

 hjemtagelse af lån pågår.  

 

 Erhverv, afd. 02  

 

 Istandsættelse og genudlejning af erhvervslejemålet i afd. 02 (tidligere Byens Brød) pågår. 

 

 Forventet genudlejning pr. 1. maj 2012. 

 

 Dagsordener til, og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder.  

 

 Fra administrationens side er der udarbejdet en standard skabelon til udarbejdelse af referater 

  fra afdelingsbestyrelsesmøder. Skabelonen kan downloades fra AB`s hjemmeside og er ment  

 som et arbejdsredskab til afdelingsbestyrelserne. Skabelonen indeholder eksempler på punkter,  

 der kunne være relevante at have med på dagsordenen. De respektive afdelingsbestyrelser er  

 orienteret ved skrivelse af 14. februar 2012. 

  

6. Ledelsespåtegning/regnskaber, generelt. 

 

 Udarbejdelse af regnskaber for 2011 er afsluttet og gennemgået/revideret af  

 Revisionsinstituttet. 

 

 Bestyrelse og direktør har ved ledelsespåtegning af 3. februar 2012 aflagt årsregnskabet, 2011, 

  for Arbejdernes Byggeforening inklusiv afdelinger. 

 

 Regnskabserklæring som er afgivet i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af  

 Årsregnskabet 2011 for Arbejdernes Byggeforening er returneret til Revisionsinstituttet i  

 underskrevet stand. 

 

 Årsregnskaber 2011 er udsendt til underskrift ved de respektive afdelingsbestyrelser. 

 

 Samlet oversigt over afdelingernes resultat (underskud/overskud) er udleveret til bestyrelsen. 
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6. Ledelsespåtegning/regnskaber, generelt (fortsat). 

 

 Samlet oversigt over afdelingernes henlæggelser pr. 31. december 2011 for kontiene 401-405,  

 er udleveret til bestyrelsen. 

 

 Bestyrelsen har d.d. underskrevet regnskaber for de afdelinger hvori der ikke forefindes en  

 afdelingsbestyrelse. 

 

 Revisionsprotokol gennemgås af revisor fra Revisionsinstituttet onsdag den 28. marts 2012, kl.  

 16.00. 

 

7. Repræsentantskabsmøde 2012.  

 

 Forberedelse til repræsentantskabsmødet tirsdag den 10. april 2012, kl. 19.00 i ”Huset” på  

 Kejlstrupvej 51, 8600 Silkeborg. 

 

 På valg er formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle er villige til genvalg. 

 

8.  Budgetmøder 2012.  

 

 Datoerne for afholdelse af de ordinære afdelings-/budgetmøder 2012 er på plads efter aftale  

 med de respektive afdelingsbestyrelser. 

  

9. Råbalance (regnskab, boligorganisationen).  

 

 Der er ikke udsendt råbalance pr. 1. februar 2012 med baggrund i udarbejdelsen af  

 regnskaber. 

  

10. Kredsvalgmøde 2012. 

 

 I forbindelse med valg til BL`s repræsentantskab, bestyrelse og kredsene afholdes valgmøde i  

 10. kreds onsdag den 11. april 2012, kl. 19.00 på Montra Hotel Sabro Kro. Indkaldelse og  

 information er udsendt til bestyrelsen ved mail af 20. februar 2012. 

 

 AB har mulighed for at stille med 10 delegerede. 

 

 På bestyrelsesmøde af 10. december 2011 besluttede bestyrelsen at indstille Grethe Rasmussen  

 og Poul Meisler som kandidater til kredsrepræsentantskabet. Meddelt BL på opstillingsblanket  

 ved mail af 14. december 2011. 

 

11. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 
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12.  Helhedsplaner m.v.  

 

 Der er gennemført miniudbud med deadline den 7. februar 2012, på udarbejdelse af  

 ansøgninger til Landsbyggefonden for 7 af AB`s afdelinger, blandt de 3 totalrådgiverteams der  

 tidligere, er blevet tildelt en rammeaftale.  

  

 Afventer supplerende svar i forbindelse med afgivne tilbud inden det endelige resultat 

 foreligger. 

 

13. Samarbejde – afdelingsbestyrelsen, afd. 21.  

 

 Opsummering/status på sagen:  

 

 AB`s administration og afdelingsbestyrelsen for AB`s afd. 21, har på en række områder 

 forskellig opfattelse af forvaltningen af afdelingens drift m.v. Fra AB`s administration og  

 organisationsbestyrelse er der i den forbindelse gentagne gange opfordret til dialog med en  

 ekstern konsulent fra BL Danmarks Almene Boliger som ”mægler”. En opfordring som hver  

 gang er afvist fra afdelingsbestyrelsens side. 

 

 Afdelingsbestyrelsen vælger i stedet at klage til tilsynsmyndigheden, Silkeborg kommune ved  

 skrivelse af 21. september 2011. 

 

 Den 1. december 2011 fremsender Silkeborg Kommune deres afgørelse i sagen omkring  

 afdelingsbestyrelsens klage af 21. september 2011. 

 

 Tilsynets afgørelse giver ikke anledning til tiltag fra AB`s side, da vi umiddelbart lever op til  

 vore forpligtelser. Fra AB`s side er der løbende lagt op til dialog med afdelingsbestyrelsen.  

 Men afdelingsbestyrelsen har indtil videre afvist alle AB`s oplæg til dialog i sagen, hvor BL  

 Danmarks Almene Boliger, ønskes inddraget som mægler.  

 

 Afdelingsbestyrelsen for AB`s afd. 21 har ved skrivelse af 15. december 2011 rettet  

 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Silkeborg Kommunes sagsbehandling i  

 omhandlende sag. 

 

 Statsforvaltningen har ved skrivelse af 9. februar 2012 meddelt afdelingsbestyrelsen, at de ikke  

 finder grundlag for at antage, at Silkeborg Kommune har tilsidesat sine forpligtelser som  

 tilsynsmyndighed efter almenboligloven. Statsforvaltningen afviser derfor at rejse en tilsynssag  

 på baggrund af henvendelsen.     

 

14.  Ejendomsskat. 

 

 Afd. 22, Tulipanvej 9-11 – ændret ejendomsskattebillet for årene 2002-2011.  

 Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr. 136.355,84. Heraf udgør honoraret til  

 Rafn & Søn kr. 47.240,89, således at den endelige godtgørelse for afdelingen udgør kr.  

 89.114,95. 
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14.  Ejendomsskat (fortsat). 

 

 Afd. 43, Skægkær Banevej 15-41 og 20-30 – ændret ejendomsskattebillet for årene 2002-2012.  

 Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr. 283.556,91. Heraf udgør honoraret til  

 Rafn & Søn kr. 73.547,76, således at den endelige godtgørelse for afdelingen udgør kr.  

 210.009,15. 

 Afd. 44 (afsnit 4), Padborgvej 4-82 og 83 – ændret ejendomsskattebillet for årene 2003-2011.  

 Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr. 71.324,48. Heraf udgør honoraret til  

 Rafn & Søn kr. 47.894,91, således at den endelige godtgørelse for afdelingen udgør kr.  

 23.429,57. 

 Afd. 47, Narvikvej 1-15 – ændret ejendomsskattebillet for årene 2002-2012.  

 Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr. 25.612,06. Heraf udgør honoraret til  

 Rafn & Søn kr. 14.565,22, således at den endelige godtgørelse for afdelingen udgør kr.  

 11.046,84. 

 Afd. 60, Ballevej 2 C – ændret ejendomsskattebillet for årene 2008-2011.  

 Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr. 48.830,03. Der er endnu ikke afregnet  

 honorarmæssigt i forhold til Rafn & Søn. 

 

15. Tilskud (dispositionsfonden). 

 

 Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer  

 

 I forbindelse med tilskud fra dispositionsfonden til dækning af frikøb af  

 tilbagekøbsdeklarationer foreligger der nu en endelig opgørelse over tilskuddenes størrelse efter  

 årsresultatet 2011. Aftalen var, at et evt. positivt årsresultat for afdelingerne skulle modregnes  

 tilskuddet fra dispositionsfonden. 

 

 Afd.  Frikøbsværdi  Tilskud, dispositionsfond 

 23 172.578,00   105.418,55 

 24   51.629,00              0,00 

 26   61.843,00              0,00 

 30   97.486,00     46.663,33 

 32 124.979,00              0,00 

 34   78.607,00     23.647,73 

 35   49.684,00              0,00 

 36   12.584,00              0,00 

 40   81.709,00     61.664,26 

 41   35.246,00              0,00 

 42 242.819,00   222.103,30 

 43   68.796,00     19.275,56 

 44   68.857,00              0,00 

 46 212.365,00   177.612,90 

 47   29.420,00     29.420,00 

 48   42.689,00     13.719,53 

 I alt                                1.431.561,00   699.525,16 
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15. Tilskud (dispositionsfonden) (fortsat). 

 

 Erhvervslejemål, afd. 02 

 

 I forbindelse med istandsættelsen af erhvervslejemålet i afd. 02, forventes en større  

 istandsættelsesudgift, som vil belaste afdelingens henlæggelser væsentligt. Med baggrund i  

 situationen omkring afdelingens henlæggelser ansøges dispositionsfonden om dækning af den  

 påkrævede istandsættelsesudgift. Godkendt af bestyrelsen d.d. 

 

16. Personalepolitik.  
 

 Oplæg til ny personalepolitik er fremlagt for samarbejdsudvalget på SU-møde den 8. februar  

 2012.  

 

17. Personaleorientering. 
 

 Administration. 

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

18.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.30.  

 

19. Eventuelt. 

 

  


