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

 

Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 15. juni 2012 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

 af protokol side 1146.  

 

4. Meddelelser. 

 

 Nybyggeri, afd. 61.  

 

 Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12  

 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. 

 

 Landsbyggefonden har på grundlag af kommunalbestyrelsens godkendelse og den endelige 

  godkendte anskaffelsessum, fastsat fondens lån i henhold til kap. 9 i lov om almene boliger  

 m.v. 

 

 Erhvervslejemål  

 

 Erhvervslejemålet, Nylandsvej 29 (tidligere slagter) er opsagt pr. 1. oktober 2012. 

  

 Renoveringsprojekter af større karakter. 

 

 Afd. 13   Renoveringsprojektet er afsluttet og sagen gjort op. 

                Hjemtagelse af eksternt lån er afsluttet. 

 

 Afd. 52, Resedavej 101-107.  

 

 I forbindelse med drøftelserne omkring afhændelse af ejendommen til Silkeborg Kommune er  

 Skat ud fra gældende lovgivning, anmodet om iværksættelse af en § 4 vurdering. 
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4. Meddelelser (fortsat). 

 

 Afd. 52, Resedavej 101-107 (fortsat).  

 

 Den endelige beslutning omkring evt. salg til Silkeborg Kommune er internt ved Arbejdernes  

 Byggeforening en repræsentantskabsbeslutning. 

 

 EDB – WebZone.  

 

 Indførelsen af EDB (Webzone) har længe været på tale, bl.a. med baggrund i efterspørgslen fra  

 afdelingsbestyrelserne. EDB (WebZone) er et arbejdsredskab i afdelingerne med  

 henblik på kommunikation med administrationen, afdelingsbestyrelsen m.fl. og etableres på de  

 8 områdekontorer indenfor serviceområdet ved AB. Etablerings- og driftsudgiften henhører  

 under afdelingerne, og er af mindre økonomisk karakter med baggrund i fordelingen ud fra   

 lejemålsenheder. Implementeringen af WebZone forventes gennemført med virkning pr. 1.  

 januar 2013. 

 

 Kredsweekendkonference.  

 

 Invitation til kredsweekendkonferencen for organisationsbestyrelsesmedlemmer den 5.-6.  

 oktober 2012. Tilmelding – Grethe, Poul, Karen, Paw, René. 

 

 Kvotemøde 2012, Silkeborg kommune.  

 

 Torsdag den 13. september 2012 afholdes kvotemøde med Silkeborg Kommune. 

 

 RKR deltager ved mødet. Grethe deltager ikke grundet ferie. 

 

 Medarbejderdag ved AB.  

 

 Arbejdernes Byggeforening holder medarbejderdag fredag den 31. august 2012.  

  

 AB`s administration og servicekontorer holder i den forbindelse lukket. 

  

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. 
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7.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter.  

 

 Afd. 02, 05, 06, 10, 15, 19, 20 og 21. 

  

 På projektmøde af 25. juni 2012 blev der fremlagt en foreløbig overordnet procesplan dateret  

 21. juni 2012 med relation til bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver. 

 

 Den overordnede procestidsplan af 21. juni 2012 følges i store træk omkring oplæg til  

 foreløbige helhedsplaner med henblik på inddragelse af de respektive afdelingsbestyrelser og 

 senere fremsendelse af prækvalifikationsansøgningerne til Landsbyggefonden. 

 

 Der er den 21. august 2012 afholdt det første projektmøde med afdelingsbestyrelserne i AB`s  

 afd. 20 og 21 med oplæg til grundlaget for det videre arbejde med de foreløbige helhedsplaner  

 (renoveringsstøttesag) med henblik på prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden. 

 De respektive afdelingsbestyrelser traf på mødet beslutning omkring grundlaget for det videre  

 arbejde, og udarbejdelsen af foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til  

 Landsbyggefonden pågår. 

  

8.  Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.  

 

 Afd. 61  (nybyggeri). 

 

 Fra AB`s side har vi måttet konstatere, at det afsatte budgettal vedr. ejendomsskat er sat for  

 lavt.  

 

 I forbindelse med budgetlægningen som finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af skema  

 A, er der skelet til ejendomsskatteniveauet i de nyeste af AB`s øvrige afdelinger, heriblandt afd.  

 59, Buskelundhøjen 125-165. 

 

 I 2011 har man i afd. 59 betalt kr. 80.602,23 i ejendomsskat.  

 

 Afd. 59 – 21 lejemål, 7860 m² grundareal. 

 

 I afd. 61 er der i budgettet for 2012 afsat kr. 85.000,00. 

 

 Afd. 61 – 12 lejemål, 5605 m ² grundareal.  

 

 Afd. 61  (nybyggeri)(fortsat). 

 

 I afd. 61 blev afdelingen i første omgang opkrævet kr. 263.310,82 i ejendomsskat. Dette med  

 baggrund i ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2009. 

 

 Efter henvendelse til Skat blev ejendomsvurderingen ændret, således at ejendomsskatten for  

 2012 udgør kr. 161.091,09.  

 

 En væsentlig stigning i forhold til det afsatte budgettal. 
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8.  Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden (fortsat).  

 

 Det der gør udslaget og forskellen ejendomsskattemæssigt de to afdelinger imellem, er  

 basisåret for skattestoppets begyndelse. 

 

 Forklaring fra Skat: 

 

 Ejendomsskatten for 2012 beregnes på baggrund af 2010 vurderingen, hvor skattesystemet hos 

 kommunen vælger den laveste af følgende værdier: det regulerede grundskatteloft eller aktuel 

 grundværdi.  

 

 Fakta er, at de to ejendomme har forskelligt basisår. Buskelundhøjen 33-55 har basisår 2008  

 og Buskelundhøjen 125-165 har basisår 2004. 

 

 Det betyder, at systemet anvender eks. (Buskelundhøjen 125-165) grundværdien i 2004 niveau 

 på 4.697.400 kr. og fratrækker aktuelt fradrag for forbedringer på 2.460.500 kr. = 2.236.900 

       kr. (grundskatteloftsværdi) 

 Denne værdi reguleres efterfølgende med de mellemliggende års reguleringsprocenter og  

 ender på 2.933.700 kr. 

 Aktuel grundværdi i 2010 er 10.437.300 kr. minus fradrag for forbedringer på 2.460.500 kr. =  

 7.976.800 kr. 

 

 Systemet vælger nu 2.933.700 kr. til beregning af ejendomsskatten for 2010, idet det er den  

 laveste værdi. 

 

 For Buskelundhøjen 33-55 anvendes grundværdien i 2008 niveau på 7.317.500 kr. og  

 fratrækker aktuel fradrag for forbedringer på 960.000 kr. = 6.357.500 kr. 

  

 Værdien reguleres med de mellemliggende års reguleringsprocenter og ender på 6.630.900 kr. 

 Aktuel grundværdi 2010 er 6.652.200 kr. minus fradrag for forbedringer på 960.000 kr. =  

 5.692.200 kr. 

 Systemet vælger nu 5.692.200 kr. til beregning af ejendomsskatten for 2010, idet det er den  

 laveste værdi. 

 

 Med baggrund i konsekvenserne vedr. det afsatte budget og de faktiske udgifter på  

 ejendomsskatteområdet vil afdelingens beboere få en gennemsnitlig lejeregulering på 8 %.  

 

 En voldsom stigning efter 1. regnskabsår i en ny indflyttet bolig med en relativ høj startleje. 

 

 Boligorganisationens dispositionsfond ansøges derfor om tilskud til udjævning af denne  

 stigning over en periode på 4 år 2012-2015.  

  

 Det vil sige, at afdelingen overtager den fulde udgift vedr. ejendomsskat i 2016. 

 

 Godkendt af bestyrelsen d.d. – særskilt bilag udarbejdes til underskrift af bestyrelsen. 
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8.  Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden (fortsat). 
 

Afd. 08. 

 

På ekstraordinært afdelingsmøde i AB`s afd. 08, Vestre Ringvej 16-18, den 26. november 2001, 

blev det besluttet at gennemføre et større renoveringsprojekt i afdelingen (se vedlagte bilag). 

 

Finansieringen af projektet skulle ske via henlagte midler, anvendelse af egen trækningsret ved 

Landsbyggefonden og optagelse af et 10-årigt lån af afdelingens egne midler. 

 

Dette er også tilfældet, men af uforklarlige årsager er der tilbage i tiden (2002/2003) begået en 

fejl fra administrationens side, da afskrivningen på lånet er mindre end afskrivningen set over 

en 10-årig periode.  

 

Dermed er lånet ikke afskrevet her 10 år efter, hvor beboerbetalingen skal sættes ned. Beboerne 

har i perioden betalt den fulde ydelse, men en del af beløbet er anvendt til dækning af øvrige 

omkostninger i afdelingen. 

 

Var der afskrevet med det rigtige beløb skulle basislejen have været reguleret (steget) 

budgetmæssigt fra og med 2003. 

 

Samlet set udgør ansøgningen til dispositionsfonden kr. 115.169,32. 

 

 Godkendt af bestyrelsen d.d. – særskilt bilag udarbejdes til underskrift af bestyrelsen. 

 

9.  Kursusaktivitet, organisationsbestyrelsen.  

 

 Kursus – bestyrelsesansvar, Haraldskær den 21.-22. september 2012. Grethe og Flemming  

 deltager. 

 

10. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 2 ejendomsfunktionærer, ( afd. 20, m.fl. og afd. 16, m.fl.) er under uddannelse som  

 ejendomsserviceteknikere og er på skole i perioden 1. oktober 2012 – 9. november 2012. 

 

11.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 19. september 2012, kl. 18.30. 

 

 Afbud fra Poul Meisler. 
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12. Eventuelt.  

 

 EDB – organisationsbestyrelsen, punkt på dagsordenen til næste møde OBS! – beskatning. 

 

 

  

__________________ __________________ ______________________ 

Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 

 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  

 

 

__________________ __________________ 

Flemming Kristensen René K. Rasmussen 


