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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2012, kl. 18.30. 
 

 

Fraværende:  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 19. september 2012 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

 af protokol side 1146.  

 

4. Meddelelser. 

 

 Afd. 52, Resedavej 101-107.  

  

 Den 1. oktober 2012 har AB modtaget § 4 vurderingen fra SKAT, hvilket Silkeborg Kommune  

 er informeret om ved mail af 9. oktober 2012. Der er aftalt møde med SK den 30. oktober 2012  

 omkring oplæg til købsaftale, samt tidsplan for det videre forløb.  

  

 Kapitalforvaltning.  

 

 Afkastrapporter for 3. kvartal 2012 er forelagt bestyrelsen. Ingen bemærkninger. 

 

 Ferielukning.  

 

 Julen 2012  27. + 28. december 2012. 

 Påsken 2013 25. + 26. + 27. marts 2013.  

 Sommerferie 2013 Uge 30 er lukkeuge. Begrænset åbningstid i 2 uger. 

 Julen 2013 23. + 27. + 30. december 2013. 

 

 Revision 2013 (regnskab 2012).  

 

 Revision i perioden fra og med den 14. januar 2013 til og med den 1. februar 2013. 
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4. Meddelelser (fortsat). 

 

 Tv/internet  

 

 Bestyrelsen er orienteret omkring nyt tilbud fra YouSee. 

 

Energi Midt har indbudt Arbejdernes Byggeforening til møde vedr. præsentation af deres 

produkter (tv/internet). Mødet er aftalt til den 13. november 2012. 

 

 Bestyrelsen drøfter på næste bestyrelsesmøde eventuelle tiltag med baggrund i ovenstående. 

 

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. Visions og strategiprojekt. 

 

 Bestyrelsen har d.d. haft møde med ekstern rådgiver, Haun & Co, hvor oplæg til gennemførelse 

 af visions- og strategiprojekt ved Arbejdernes Byggeforening blev præsenteret.  

 Bestyrelsen har med baggrund i oplægget besluttet, at indgå aftale med Haun & Co vedr.  

 gennemførelsen af visions- og strategiprojektet.  

 Opstartsmøde med organisationsbestyrelsen den 21. november 2012, kl. 17.00. 

  

8. IT (bestyrelse)  

 

 Ønske/behov for investering i IT til organisationsbestyrelsens medlemmer blev drøftet. 

 På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at RKR skulle undersøge om tablet pc-er  

 understøttes af AB`s økonomisystem m.v. 

 Økonomisystem m.v. understøttes p.t. generelt ikke af de nye labtops/tablets, men man har fra  

 leverandørens side, en forventning om, at systemerne opgraderes i løbet af 2013, så de er  

 kompatible med de mest gængse enheder (smartphone/labtops/tablets). 

 Bestyrelsens stillingtagen til sagen er, at man afventer udviklingen i 2013, hvorefter emnet 

 tages op igen.  
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9.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter.  

 

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

  

 Status:  

 

 Afd. 02 

  

 Totalrådgiver arbejder fortsat på oplæg til foreløbig helhedsplan med baggrund i dialog med  

 AB og AB`s dialog med afdelingsbestyrelsen. 

 

 Afd. 05 

 

 Tilstandsvurdering er under udarbejdelse. Det har i den forbindelse været nødvendig med 

 supplerende byggetekniske undersøgelser.  

 

 Afd. 06 

 

 Oplæg til principperne i foreløbig helhedsplan er forelagt og accepteret af AB.  

 Totalrådgiveren er i dialog med Silkeborg Kommune omkring tilkørselsforholdene til  

 afdelingen, med baggrund i Silkeborg Kommunes planer på sigt for Kejlstrupvej.  

 

 Afd. 10 

 

 Tilstandsvurdering er afsluttet. Afventer tilstandsrapport.  

 Bygningerne er ikke som tidligere antaget registreret som bevaringsværdige.  

 Oplæg til principperne i foreløbig helhedsplan er forelagt og accepteret af AB. 

 

 Afd. 15 

 

 Den 26. september 2012 har der været afholdt projektøde med afdelingsbestyrelsen, hvor 

 afdelingsbestyrelsen blev præsenteret for oplæg til renoveringsstøtteprojektet. Her lagde man  

sig fast på principperne i forbindelse med prækvalifikationsansøgningen til LBF omkring 

renoveringsstøtteprojektet. Foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til 

Landsbyggefonden er under udarbejdelse. 

 

 Afd. 19  

 

 Oplæg til principperne i foreløbig helhedsplan er forelagt og accepteret af AB. Oplæg til 

 foreløbig helhedsplan udarbejdes. 

 

 Afd. 20  

 

 Foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden er under  

 udarbejdelse. 
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9.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter (fortsat).  

 

 Afd. 21  

 

 Foreløbig helhedsplan samt prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden er under  

 udarbejdelse. 

 

10. Ressourcer, teknisk afdeling. 

 

 Med baggrund i kritisk sygdom har bestyrelsen valgt at opretholde ekstra ressourcer i teknisk  

 afdeling i 2013. I den forbindelse er ansættelsesaftalen med Michael Pedersen forlænget for  

 2013. Lønudgiften indgår ikke som en del af administrationsbidraget i 2013. 

 

11. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer under uddannelse. 

 

 2 ejendomsfunktionærer med relation til henholdsvis afd. 20 m.fl. og 16 m.fl. er på skole  

 (uddannelse) i perioden 1. oktober 2012 – 9. november 2012. 

  

 2 ejendomsfunktionærer med relation til henholdsvis afd. 18 m.fl. og 16 m.fl. er på skole  

 (uddannelse) i perioden 22. oktober 2012 – 28. november 2012. 

 

12.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 21. november 2012, kl. 18.30.  

 

 Opstartsmøde, visions- og strategiprojekt med Haun & Co, samme dag, kl. 17.00.  

 

13. Eventuelt.  

 

 Intet.   

 

  


