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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. maj 2012, kl. 18.30 
 

 

Fraværende: Karen Rod Jensen 

 

 

 

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. Meddelelser. 

 

 Kapitalforvaltning.  

 

 Bestyrelsen er orienteret omkring status i forbindelse med kapitalforvaltning for 1. kvartal  

 2012. Kopi af afkastrapporter for 1. kvartal 2012 er tilsendt bestyrelsen løbende i takt med, at  

 de er indgået ved AB.  

 

5.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Råbalance for boligorganisationen er udsendt til bestyrelsen sammen med de øvrige  

 månedsbalancer. Ingen bemærkninger. 

 

6. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 

 

7.  Samarbejde – afdelingsbestyrelsen, afd. 21.  

 

 Det første mæglingsmøde er gennemført den 20. april 2012. 

 

 Næste mæglingsmøde er planlagt til torsdag den 24. maj 2012. 
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7.  Samarbejde – afdelingsbestyrelsen, afd. 21 (fortsat). 

 

 Afdelingsbestyrelsen har trods igangværende mægling og oplysning fra AB`s side omkring  

 afdelingsbestyrelsens beføjelser, bevidst valgt at gå ud over sine beføjelser i en konkret sag  

 med relation til afdelingen.  

 

 Det at en afdelingsbestyrelse ikke vil forstå og følge de spilleregler der er vigtige for at et  

 samarbejde kan fungere, giver uvilkårligt anledning til konflikt imellem administrationen og  

 afdelingsbestyrelsen. Set fra AB`s side er det kernen i hele sagen. 

 

 De overordnede spilleregler fremgår af en pjece som er udarbejdet af BL, Danmarks Almene  

 Boliger med baggrund i love og bekendtgørelser på området. 

 

 Administrationen i AB. må med baggrund i afdelingsbestyrelsens fortsatte ageren og indstilling  

 til tingene konstatere, at det fra administrationens side ikke er muligt at sikre  

 organisationsbestyrelsen i AB og lejerne i AB`s afd. 21, at der leves op til alle  

 administrative forpligtelser indenfor området. 

 

 Administrationen i AB har generelt brugt og bruger fortsat mange unødvendige ressourcer på  

 opfølgning af sager med relation til afdelingsbestyrelsen i AB`s afd. 21, med udgangspunkt i  

 den manglende forståelse for, og accept af spillereglerne. 

 

 Organisationsbestyrelsen i AB. har ikke forståelse for afdelingsbestyrelsens fortsatte ageren  

 samt manglende forståelse og accept af spillereglerne. 

 

 Organisationsbestyrelsen har derfor anmodet administrationen om, ikke at bruge ressourcer  

 på sager i forhold til afdelingsbestyrelsen i AB`s afd. 21, hvor afdelingsbestyrelsen bevidst 

 handler imod gældende lovgivning, og spillereglerne på området. 

 Opstår der fra administrationens side tvivl i forhold til gældende lovgivning og spilleregler 

 tages kontakt til BL, Danmarks Almene Boliger for en afklaring af sagen. 

 

8.  Ejendomsskat. 

 

 Afd. 37, Guldbergsgade 3-5 – ændret ejendomsskattebillet for årene 2002-2011.  

 Ændringen medfører en godtgørelse til afdelingen på kr. 257.587,43.  

 Derfor er der endnu ikke afregnet honorarmæssigt i forhold til Rafn & Søn. 

 

 Afd. 44, Padborgvej 3-81. Skat har ændret vurderingen på ejendommen pr. 1. januar 2001 til 1.  

 oktober 2010. I den forbindelse er der ikke betalt nok i ejendomsskat for skatteårene 2002 til  

 2012. Afdelingen er derfor opkrævet 192.329,51 i for lidt indbetalt ejendomsskat.  

 Opkrævningen er fremkommet med baggrund i Vurderingsankenævnets første afgørelse hvor  

 afdelingens fradrag for forbedringer, blev sat ned. Vurderingsankenævnet er ved skrivelse af  

 15. maj 2012 fremkommet med en ny afgørelse, hvor fradraget sættes op, således at  

 afdelingen får ovennævnte beløb retur igen. Dertil kommer en ekstra besparelse. 
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9. Personaleorientering. 
 

 Administration. 

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

10.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Fredag den 15. juni 2012, kl. 18.00. 

 

11. Eventuelt.  

 

  

 

  

__________________ __________________ ______________________ 

Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 

 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  

 

 

__________________ __________________ 

Flemming Kristensen René K. Rasmussen 


