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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. april 2012, kl. 18.30 
 

 

Fraværende:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 28. marts 2012 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning  

 af protokol side 1146.  

 

4.    Konstituering af bestyrelsen. 

  

       Formand: Grethe Rasmussen. 

       Næstformand: Poul Meisler valgt. 

       Samarbejdsudvalg: Grethe Rasmussen, Poul Meisler, René K. Rasmussen. 

 

5. Underskrift af forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 

 

 Gennemgang af forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 

 Forretningsorden underskrevet. 

  

6. Evaluering, repræsentantskabsmødet 2012.  

 

 Aftenen blev indledt med fællesspisning kl. 18.00. En god form for optakt til  

 repræsentantskabsmødet. 

 54 repræsentanter (ud af 87 mulige) fordelt på 22 afdelinger var mødt frem til det årlige  

 repræsentantskabsmøde i ”Huset”, Kejlstrupvej.  

 Mødet foregik med en fornuftig dialog omkring sagerne. 

 Referat er udarbejdet af Karen Mortensen og er underskrevet af referent, dirigent og  

 formand. 

  

7. Meddelelser. 

 

 Helhedsplansprojekter.  

 

 Den 13. april 2012 er der afholdt møde med samarbejdspartnerne i sagen med henblik på 

  fastlæggelse af den overordnede procestidsplan, vedr. udarbejdelsen af de foreløbige  

 helhedsplaner. 
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7. Meddelelser (fortsat). 

 

 Samarbejde – afdelingsbestyrelsen, afd. 21  

 

 Aftale om mægling fastsat til fredag den 20. april 2012. 

 

8.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Råbalance for boligorganisationen er udsendt til bestyrelsen sammen med de øvrige  

 månedsbalancer. Ingen bemærkninger. 

 

9. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 

 

10.  Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden  

 

 I foråret 2011 etableredes en projektgruppe med henblik på etablering af ”Sports- og  

 fritidsparken Arendal” på Arendalsvej i Gødvad, Silkeborg.  

  

 Visionerne for projektet er følgende:  

 

 Skabe en idrætspark som indbyder til en bred vifte af 

motionsaktiviteter, leg og socialt samvær for alle aldersgrupper. 

 Fungere som et samlingspunkt og kontaktsted, der kan bidrage til 

integration på tværs af alder, etnicitet og socialgrupper, imødegå 

ensomhed blandt områdets beboere samt skabe mulighed for 

meningsfulde aktiviteter for både unge og ældre på alle 

tidspunkter af døgnet.  

 Bidrage til sundhed og trivsel blandt områdets beboere og brugere 

– både fysisk og socialt. 

 Bidrage til at Dybkær og Gødvad er et attraktivt område med 

alsidige fritidstilbud og et godt renommé. 

 Skabe mulighed for at brugerne i de lokale institutioner (skole, 

SFO, børnehave, fritidsklubber osv.) kan få særlige oplevelser og 

motion ved at benytte/”tage på tur” til idrætsparken. 

 Skabe supplerende træningsfaciliteter for bydelens 

idrætsforeninger.  
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10.  Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden (fortsat). 

 

 Fri adgang for alle på alle tidspunkter af året og mulighed for 

belysning efter mørkets frembrud. 

 Alle elementer skal være af høj kvalitet for at sikre brugerne gode 

oplevelser og træningsmuligheder, lang holdbarhed, minimal 

vedligeholdelse og lav risiko for hærværk.   

 

 Projektet skal finansieres via støtte fra sponsorer og samarbejdspartnere som  

 

 Dybkærskolen og Gødvadskolen. 

 Gødvad Idrætsforening (GIF). 

 Lokale boligforeninger (AAB og AB) og grundejerforeninger. 

 Silkeborg kommune. 

 DGI, DBU, JBU. 

 DIF. 

 Fonde (f.eks. Lokale og Anlægsfonden). 

 Tipsmidler. 

 Firmaer. 

 Ministerier/EU. 

 Privatpersoner. 

 

 Anslået minimumsbudget kr. 800.000,00 – 1.000.000,00. 

 

 Fremtidig vedligeholdelse 

  - Dybkærskolen/Silkeborg Kommune.  

 - Eventuelt aftaler med frivillige ”ambassadører” fra lokalområdet som kan bistå med  

   ”opsynsrunder” og lettere oprydning/rengøring. 

 

 Selvom der ikke tidligere har været fremsendt en officiel ansøgning til boligorganisationen om  

 støtte/tilskud til omhandlende projekt har sagen tidligere været på dagsordenen til 2 

 organisationsbestyrelsesmøder. 

 I begge tilfælde valgte bestyrelsen, ikke at yde tilskud til omhandlende projekt. Dels med  

 baggrund i beløbets størrelse kr. 100.000,00 samt rådføring med revisor omkring tilskud til  

 projekter af denne karakter fra dispositionsfonden. Selvom en evt. støtte  umiddelbart vil kunne  

 betegnes som et led i en social indsats for AB`s afdelinger på Arendalsvej kan en evt. støtte  

 danne præcedens i relation til andre lignende projekter (multihal i Virklund, opretholdelse af  

 friluftsbadet Nordvest m.v.). 

 Bestyrelsen har derfor valgt, ikke mindst med baggrund i forestående helhedsplansprojekter  

 indenfor AB., at fokusere på støtte til boligafdelingernes fortsatte eksistens gennem støtte til  

 renovering. Heriblandt også AB.`s afdelinger på Arendalsvej. 

  

 AB.  har ved mail af 29. marts 2012 på ny modtaget en henvendelse fra projektgruppen  

 omkring støtte til projektet, via en donation fra organisationen eller lokalafdelinger (afd. 20 og 

 21), med baggrund i tidligere henvendelse til afdelingsbestyrelsen, afd. 21. 
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10.  Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden (fortsat). 

 

 Med hensyn til donation fra lokalafdelingerne er de respektive afdelingsbestyrelser forespurgt  

 ved mail af 30. marts 2012. Afdelingsbestyrelsen for AB´s afd. 21 har ved mail af 31. marts  

 2012 meddelt, at de ikke finder mulighed for at bidrage til projektet økonomisk. AB afventer  

 fortsat en tilbagemelding fra afdelingsbestyrelsen for AB`s afd. 20. 

 

 Organisationsbestyrelsen har på ny genovervejet sagen med baggrund henvendelsen af 29.  

 marts 2012. I forbindelse med genovervejelsen er der indhentet supplerende oplysninger  

 omkring projektet. Udgangspunkt, tilskud kr. 30.000 – 50.000,-. 

 

 Med stemmerne 6 imod, og 1 for tilskudsansøgningen valgte organisationsbestyrelsen at  

 stadfæste tidligere afgørelser i sagen, om ikke at yde tilskud til det konkrete projekt. 

 

 Flemming Kristensen stemte for at yde et tilskud til projektet med maksimum kr. 50.000,- da  

 han mente, at det er et godt projekt med gode sociale aspekter for områdets beboere. 

  

11. Personaleorientering. 
 

 Administration. 

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

12.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 23. maj 2012, kl. 18.30. 

 

13. Eventuelt.  

 

 Bestyrelseskonference den 16.-17. juni 2012 på Nyborg Strand (Boligen nr. 4, 2012 - kursusnr.  

 2011-0213). Grethe, Paw, Karen, Ulla, Anders. Administrationen sørger for tilmelding til  

 kurset. 

 

 Onsdag den 23. maj 2012 mødes bestyrelsen kl. 17.00 med henblik på planlægning af  

 kursusaktivitet samt tiltag omkring opfølgning på formandsmødet 2012. 

 

  

 

Organisationsbestyrelsen 


