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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. januar 2013, kl. 18.30. 
 

 

Afbud:  

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 15. december 2012 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

  protokol side 1148. 

  

4. Meddelelser. 

 

 Regnskaber 2012  

 

 Regnskaber for 2012 er under udarbejdelse. 

 

 Revisionsinstituttet gennemgår årsregnskaber i perioden 14. januar 2013 – 1. februar 2013. 

 

 Kapitalforvaltning 2012  

 

 Afkastrapporter for 4. kvartal (årsrapporter) fra samtlige kapitalforvaltere er forelagt 

 bestyrelsen løbende i takt med at de er indgået ved AB. 

  

 Samlet afkastopgørelse i forbindelse med kapitalforvaltning 2012 og rentefordeling,  

 afdelinger/selskab 2012 er forelagt bestyrelsen ved mail af 16. januar 2013. 

 

 Budgetmøder 2013 (budget 2014) 

 

 Oplæg til afholdelse af budgetmøder 2013 er udsend til respektive afdelingsbestyrelser d.d., 

 med deadline for tilbagemelding medio februar måned 2013. 

 

 Organisationsbestyrelsens deltagelse i møderne fastlægges på mødet den 20. februar 2012. 
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4. Meddelelser (fortsat). 

 

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

 

 Mandag den 14. januar 2013 blev der afholdt møde med bestyrelsen for Beboerforeningen,  

 Skovhusets venner. Et godt og konstruktivt møde, hvor man nåede til enighed omkring  

 Konstellationen, af et beboeraktivitetsudvalg i afdelings regi. 

 

 Afd. 16, renoveringsprojekt – endelig finansiering, Landsbyggefonden. 

 

 Bestyrelsen er d.d. orienteret om situationen i forbindelse med den byggekredit (Nykredit)  

 pålydende 30 millioner kroner vedr. renoveringsprojektet i afd. 16,  der  udløber 1. februar  

 2013. I forbindelse med Landsbyggefondens indstilling til den endelige finansiering, er der kun  

 dækning for 17 millioner kroner. Manglende finansiering, kr. 13 millioner.  

 Da sagen endnu ikke er afsluttet ved Landsbyggefonden, er en forlængelse af byggekreditten  

 påkrævet. Nykredit er dog kun indstillet på at forlænge byggekreditten med 17 millioner  

 kroner, som udgør det beløb, der er taget stilling til finansieringsmæssigt fra  

 Landsbyggefondens side. De resterende 13 millioner kroner skal finansieres på anden vis.  

 Da der er en forventning om, at der kun er tale om en kortere periode sammenholdt med  

 indstillingen fra banken til opretholdelse af en byggekredit på de givne vilkår gør, at vi i første  

 omgang har valgt at dække den manglende finansiering ind via mellemregningskontoen. Der  

 frigøres i den forbindelse 10 millioner kroner i forbindelse med kapitalforvaltningen. De  

 resterende 3 millioner kroner dækkes p.t. ind af overskudslikviditet. 

 

5.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Obs! Regnskabsafslutning – regnskab 2012 er under udarbejdelse. 

 

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. 

 

 Status på sager vedr. ejendomsskat (Rafn & Søn) er forelagt bestyrelsen. 

  

9. Formandsmøde. 

 

 Invitation til formandsmødet den 5. februar 2013, kl. 18.00 er udsendt den 3. januar 2013. 

 

 Dagsorden for mødet blev fastlagt. 
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10. Visions- og strategiprojekt. 
 

 Forarbejdet i forbindelse med processen begynder så småt at tage form.  

 

 Der er endnu ikke udarbejdet en endelig tidsplan for forløbet, da der fortsat er nogle  

 overordnede rammeoplæg som skal på plads inden medarbejdernes og repræsentantskabets  

 inddragelse 

 

11. Lukket sag.  

 

12.  Lukket sag.  

 

13.  Kollektiv tv-aftale. 

 

 Bestyrelsen drøftede generelt mulighederne i forbindelse med kollektiv tv-aftale, heriblandt  

 tilbud fra henholdsvis YouSee og EnergiMidt på levering af tv m.v. 

 I den forbindelse har man fra bestyrelsens side, valgt at anmode begge leverandører om et  

 særskilt møde med henblik på, at få det fulde overblik over indholdet i tilbuddene. 

  

14. 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. 

 Anne Bæk Larsen (afd. 18) og Ove Madsen (afd. 16 m.fl.) er på skole (1. hovedforløb) i  

 perioden 4. februar – 15. marts 2013. 

 

 Robert Henningsen (52 år) som gennem flere år har været ansat som løsarbejder ved  

 Arbejdernes Byggeforening, er med virkning pr. 1. februar 2013 ansat som  

 ejendomsfunktionær i AB`s driftsområde 2 (afd. 6, 10, 12, 28, 29, 37 og 50). 

 

 Ellers er personalesituationen stabil. 

 

15.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. 

 

 Afbud fra Ulla Dinesen. 
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15.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 I forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2012 er mødet vedr. gennemgang af  

 revisionsprotokollen planlagt til onsdag den 20. marts 2013, kl. 16.00. 

 

16. Eventuelt.  

    

  

 

 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 

 

 

__________________ __________________ ______________________ 

Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  

 

 

__________________ __________________ 

Flemming Kristensen René K. Rasmussen 


