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Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 15. december 2012, kl. 17.00. 
 

 

Afbud: Grethe Rasmussen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 21. november 2012 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

  protokol side 1148. 

  

4. Meddelelser. 

 

 Afd. 21 – anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. 

 

 AB anmodede ved skrivelse af 9. november 2012 Beboerforeningen ”Skovhusets Venner” om  

 svar på følgende spørgsmål: 

 

 Foreningens formål 

 Vedtægter 

 Hvem tegner foreningen 

 Medlemmer af bestyrelsen 

 Økonomi/budget 

 Medlemmer af foreningen. 

 

 AB har sidenhen modtaget vedtægterne for Beboerforeningen, som er vedtaget på stiftende  

 generalforsamling den 4. oktober 2012. 

 Der er ikke fremsendt referat fra den stiftende generalforsamling, men det er oplyst, at  

 Beboerforeningen`s bestyrelse består af formand Carsten Nordholm Andersen, kasser Tove  

 Schiewe og arrangementskoordinator Lena Lyager Jensen. 

 Der er ikke endelig klarhed over de økonomiske forhold, ej heller hvem der tegner foreningen  

 eller for den sags skyld, hvem der er medlem af foreningen. Oplysninger som  

 organisationsbestyrelsen ønsker lagt frem inden indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde,  

 således at man fra organisationsbestyrelsens side, har mulighed for at give lejerne et  

 fyldestgørende beslutningsgrundlag. 
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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.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter.  

 

 Status, som meddelt på bestyrelsesmøde af 21. november 2012. 

  

8. Ejendomsskat 

 

 Vi har modtaget tilbagebetaling af ejendomsskat i følgende afdelinger, hvor der  

 endnu ikke er afregnet honorarmæssigt til Rafn & Søn:  

 

 Afd. 21, 22, 23, 39, 44, 46, 56 og 57. 

  

9. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 

 

 Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden i afd. 02 med baggrund i istandsættelsesudgiften  

 vedr. 2 erhvervslejemål. 

 

 Bestyrelsen bevilligede omhandlende tilskud til afd. 02 fra dispositionsfonden. 

 

10. Visions- og strategiprojekt 
 

 RKR udarbejder sammen med Kent Haun oplæg til tidsplan for det videre forløb omkring  

 visions- og strategiprojektet. 

 

11. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

  Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Ejendomsfunktionærer under uddannelse – afsluttende skoleophold og svendeprøve. 

  

 Kristian B. Dam (afd. 20, m.fl.) og Carsten Wiehe (afd. 16, m.fl.) er på skole (uddannelse) i  

 perioden 7. januar 2013 – 22. februar 2013. 

  



21-12-2012   - 3 -  

11. Personaleorientering (fortsat). 

 

 Ejendomsfunktionærer (fortsat) 

 

 AB. har opsagt ansættelsesaftale med ejendomsservicetekniker tilknyttet driftsområde 2, (afd.  

 2, 13, 14, 17, 19, 30, 40, 51 og 60), med virkning pr. 1. februar 2013. 

 Opsigelsen sker med baggrund i et længerevarende sygdomsforløb og uvisheden om de  

 arbejdsmæssige konsekvenser heraf.  

 

 Ellers er personalesituationen stabil. 

 

13.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 23. januar 2012, kl. 18.30. 

 

14. Eventuelt.  

    

 

__________________ __________________ ______________________ 

Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  

 

 

__________________ __________________ 

Flemming Kristensen René K. Rasmussen 


