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Referat af bestyrelsesmøde fredag den 15. juni 2012, kl. 18.00 
 

 

Fraværende:  

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 23. maj 2012 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

 af protokol side 1146.  

 

4. Meddelelser. 

 

 Samarbejde – afdelingsbestyrelsen, afd. 21.  

 

 Første mæglingsmøde er gennemført den 20. april 2012. 

 Andet mæglingsmøde er gennemført den 24. maj 2012. 

 Tredje mæglingsmøde var planlagt til den 2. juli 2012, men organisationsbestyrelsen finder det   

 formålsløst at fortsætte mæglingsmøderne med baggrund i afdelingsbestyrelsens fortsatte  

 ageren. 

 

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.  Intern kursusaktivitet 2012/2013.  

 

 Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hva så?(nyvalgte bestyrelsesmedlemmer) 

 Tirsdag den 23. oktober 2012, kl. 19.00, fælleshuset, Færgevej 11. 

 Kurset indledes med spisning kl. 18.00 
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7.  Intern kursusaktivitet 2012/2013 (fortsat). 

 

 Drift- og vedligeholdelsesplaner/henlæggelser (repræsentantskabet)  

 Onsdag den 14. november 2012, kl. 19.00, Silkeborg Sportscenter. 

 Vand, kaffe, the, kage under mødet. 

 

 Formandsmøde 2013 

 Tirsdag den 5. februar 2013, kl. 19.00, Huset på Kejlstrupvej. 

 Mødet indledes med spisning kl. 18.00. 

  

8.  Bestyrelsesvederlag.  

 

 Med henvisning til § 13, stk. 1 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af  

 almene boliger m.v. nr. 1307 af 15. december 2009 med senere ændringer har bestyrelsen  

 besluttet, at bestyrelsesvederlaget hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks  

 Statistik beregnede lønindeks for den private sektor med indekset for 2. kvartal 2009 som basis. 

 

 Samlet bestyrelsesvederlag 2009 (basis) - kr. 80.000. 

 

 Bestyrelsesvederlaget reguleres en gang årligt i forbindelse med offentliggørelsen af  

 lønindekset (BL-informerer, august/september). 

 

9. Studietur. 

 

 Kuben Management A/S har forespurgt organisationsbestyrelsen om interessen for deltagelse i  

 en arbejdsrelateret studietur (byggeri/boligsociale tiltag), med egenbetaling (boligorg.), til  

 Amsterdam i september måned 2012.  

 Organisationsbestyrelsen har i den forbindelse haft en generel drøftelse af, hvorvidt man finder  

 det passende, at deltage i arrangementer af denne karakter.  

  

 Organisationsbestyrelsens indstilling er, at forudsætningerne for deltagelse i omhandlende  

 arrangementer er, et stort fagligt indhold med relation til konkrete projekter eller innovative  

 tiltag med relation til sektoren. 

 

10.  Tilskudsansøgninger.  

 

 Forældreforeningen for psykisk udviklingshæmmede i Silkeborg, Ry, Them, Gjern,  

 Hammel og Hinnerup søger om tilskud til forårsfest i Lunden. 

 Bestyrelsen bevilligede tilskud på kr. 500,00. 

 

 Alderslyst Action søger om tilskud til afholdelse af det årlige tilbagevendende 

  sommerarrangement for børn og unge i Alderslyst, heriblandt børn og unge fra  

 Lupinvej/Resedavej. 

 Bestyrelsen bevilligede tilskud på kr. 2.500,00. 
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11.  Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

12.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30. 

 

 Afbud fra Ulla Dinesen. 

 

13. Eventuelt.  

 

  

 

  

__________________ __________________ ______________________ 

Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 

 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  

 

 

__________________ __________________ 

Flemming Kristensen René K. Rasmussen 


