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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. 
 

 

Afbud: Ulla Dinesen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 23. januar 2013 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

 Revisionsprotokollen er udleveret til revisor som led i revisionen af årsregnskabet for 2012.  

 Fremlægges og behandles på bestyrelsesmødet den 20. marts 2013. 

  

4. Meddelelser. 

  

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

 

 Beboerforeningen Skovhusets venner har ved mail af 5. februar 2013, frafaldet anmodningen 

 om afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde. Dette med baggrund i, at organisations-  

 bestyrelsen (fungerende afdelingsbestyrelse for afd. 21) i samarbejde med repræsentanter fra  

 afdelingen, har nedsat et beboeraktivitetsudvalg til at varetage sociale arrangementer i  

 afdelingen. Et tiltag beboerne i afdelingen er orienteret om ved skrivelse af 7. februar 2013.

   

 Afd. 16, renoveringsprojekt – endelig finansiering, Landsbyggefonden. 

 

 Bestyrelsen er d.d. orienteret om status i sagen. Landsbyggefonden har udvidet den delvis  

 ustøttede del med kr. 8.000.000,-. De u-finansierede udgifter bliver dermed nedsat med kr.  

 8.000.000,-. Manglende finansiering udgør herefter kr. 5.203.000,- Der er aftalt møde med  

 Silkeborg Kommune den 28. februar 2013 for en nærmere drøftelse af sagen inden AB`s  

 tiltræden af den af LBF´s skitserede kapitaltilførsel m.v.  

 

 Erhvervslejemål  

 

 Bestyrelsen er orienteret omkring status vedr. udlejningen af erhvervslejemålet i afd. 02,  

 Nylandsvej 27-29 (tidligere bager) og erhvervslejemålet i afd. 50, Nørretorv 10-12. 
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5. Ledelsespåtegning/regnskaber, generelt. 

 

 Udarbejdelse af regnskaber for 2012 er afsluttet og gennemgået/revideret af  

 Revisionsinstituttet. Bestyrelse og direktør aflægger ved ledelsespåtegning af 20. marts 2013 

 årsregnskabet for 2012, for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. 

 

 Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af  

 Årsregnskabet for 2012 for Arbejdernes Byggeforening underskrives på bestyrelsesmødet den  

 20. marts 2013. 

 

 Årsregnskabet 2012 er udsendt til underskrift ved de respektive afdelingsbestyrelser.  

 

 Samlet oversigt over afdelingernes resultat (underskud/overskud) er udleveret til bestyrelsen. 

 

 Samlet oversigt over afdelingernes henlæggelser pr. 31. december 2012, for kontiene 401-405,  

 er udleveret til bestyrelsen. 

 

 Revisionsprotokol gennemgås af revisor fra Revisionsinstituttet på bestyrelsesmødet den 20.  

 marts 2013, kl. 16.00. 

 

 Bestyrelsen underskriver samme dag regnskaber for de afdelinger hvori der ikke forefindes en  

 afdelingsbestyrelse. 

 

6. Lukket sag. 

 

7. Repræsentantskabsmøde 2013. 

 

 Forberedelse til repræsentantskabsmødet tirsdag den 9. april 2013, kl. 19.00 i ”Huset” på  

 Kejlstrupvej 51, 8600 Silkeborg. 

 

 På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

8.  Budgetmøder 2013 (budget 2014) 

 

 Datoerne for afholdelse af de ordinære afdelings-/budgetmøder 2013 er på plads med de  

 respektive afdelingsbestyrelser.  

  

 Bestyrelsens deltagelse i møderne er fastlagt. 

 

9.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Råbalance for boligorganisationen er udsendt til bestyrelsen sammen med de øvrige  

 månedsbalancer. Ingen bemærkninger. 
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10. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 

 

11.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter.  

 

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

  

 Status:  

 

 Afd. 02 

  

 Mandag den 4. februar 2013 var afdelingsbestyrelsen for afd. 02 inviteret til projektstyre- 

 gruppemøde hvor man fremlagde det endelige skitseforslag m.v. til projektet. Et skitseforslag  

 man fra afdelingsbestyrelsens side besluttede skulle danne grundlag for prækvalifikations- 

 ansøgningen til LBF. 

 Den foreløbige helhedsplan/prækvalifikationsansøgning indsendes til LBF indenfor 3-4 uger.  

 En besigtigelse fra LBF`s side vil formentlig først finde sted tidligst i efteråret 2013. 

 

 Afd. 05 

 

 Der kalkuleres på afdelingens renoveringsøkonomi i forhold til, hvad der fremadrettet skal  

 gøres.  

 

 Afd. 06 

 

 Der slutkalkuleres på sagen. 

  

 Afd. 10 

 

 Udkast til helhedsplan er fremsendt til AB.  

 

 Afd. 15 

 

 Prækvalifikationsansøgning med foreløbig helhedsplan er indsendt til LBF 

 

 Afd. 19 

  

 Foreløbig helhedsplan forventes færdig i løbet af 2-3 uger. 

  

 Afd. 20  

 

 Prækvalifikationsansøgning med foreløbig helhedsplan er indsendt til LBF 
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11.  Helhedsplans- og renoveringsstøtteprojekter (fortsat).  

 

 Afd. 21  

 

 Prækvalifikationsansøgning med foreløbig helhedsplan er indsendt til LBF 

 

12. Invitation til udvikling af fremtidens Bæredygtige Almene Bolig.  

 

 Den 20. december 2012 inviterede Ministeriet for BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER danske  

 kommuner til at deltage i udviklingsprojektet fremtidens bæredygtige almene bolig. 

 

 En invitation vi som boligorganisation samtidig blev orienteret om, og efterfølgende  

 forespurgte Kommunen om deres stillingtagen til. 

 

 Fristen for indsendelse af ansøgninger til Ministeriet er den 11. marts 2013, kl. 12.00 

 

 Med henvisning til Ministeriets invitation af 20. december 2012 forespørger Silkeborg  

 Kommune ved mail af 12. februar 2013 boligorganisationerne, om der er en boligorganisation,  

 der er interesseret i, at deltage i konkurrencen med et projekt. Deadline for tilbagemelding  

 og udfyldt ansøgningsskema til Silkeborg Kommune i uge 8. 

 

 Et projekt bestyrelsen i AB. finder yderst interessant og spændende. 

 

 På møde tirsdag den 19. februar 2013 imellem boligorganisationerne, var der enighed om, at  

 AB skulle deltage i konkurrencen, hvilket efterfølgende er meddelt SK. 

 

13. Ejendomsskat. 

 

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

  

14. Visions- og strategiprojekt. 
 

 Forarbejdet i forbindelse med processen er afsluttet. Fredag den 8. marts 2013 inddrages  

 administrative medarbejdere og repræsentanter for ejendomsfunktionærerne i processen.  

 Administrationen holder i den forbindelse lukket hele dagen. 

 

15.  Kollektiv tv-aftale. 

  

 Baggrunden for at indgå aftale med en leverandør er, at AB. er forpligtet til at levere de  

 såkaldte ”must carry” kanaler til lejerne, hvilket AB ikke selv er i stand til.  

  

 AB. har for indeværende en kontraktmæssig aftale med YouSee, omkring levering af  

 grundpakken som ”must carry” kanalerne er en del af. Opkrævningen af grundpakken sker via  

 huslejen. 
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15.  Kollektiv tv-aftale (fortsat). 

 

 Bestyrelsen følger løbende udviklingen på markedet hvor EnergiMidt er en potentiel  

 konkurrent/udbyder til YouSee. 

  

 Mandag den 18. februar 2013 havde bestyrelsen inviteret henholdsvis YouSee og EnergiMidt  

 til møde med henblik på, at få det fulde overblik over, hvilke produkter de hver især kan levere,  

 og til hvilke priser. 

 

 EnergiMidt tilbyder tilsvarende YouSee ”must carry” kanalerne gennem deres grundpakke.. 

  

 Udover grundpakken på tv-siden tilbyder begge leverandører en mellempakke, fuld pakke samt  

 muligheden for en fleksibel sammensætning af programpakkerne (udover grundpakken).  

 

 Endvidere er der mulighed for tilkøb af internet og telefoni på givne vilkår. 

 

 Alt tilkøb udover grundpakken er op til hver enkelt lejer at indgå aftale med udbyderen om.  

 Afregningen sker i den forbindelse også direkte til udbyderen.  

 

 EnergiMidt opererer med fibernet, hvilket indebærer, at der skal etableres et nyt fordelingsnet  

 (fibernet) i AB`s afdelinger, såfremt man ønsker at skifte leverandør. 

 

 Efter en nærmere gennemgang og vurdering af de produkter/priser m.v. omhandlende  

 leverandører kan tilbyde, finder bestyrelsen ikke umiddelbart anledning til at skifte leverandør  

 p.t.  

 

 AB. opretholder derfor som udgangspunkt den kontraktmæssige aftale med YouSee. 

 

16. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

 Bestyrelsen er orienteret personalesituationen. 

 

  Ejendomsfunktionærer  

 

 Ejendomsfunktionærer under uddannelse – afsluttende skoleophold og svendeprøve. 

 

 Kristian B. Dam (afd. 20, m.fl.) og Carsten Wiehe (afd. 16, m.fl.) afslutter  

 ejendomsserviceteknikeruddannelsen den 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. 

 

 Ellers er personalesituationen stabil. 
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17.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Onsdag den 20. marts 2013, kl. 18.30. 

 

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

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

 

18. Eventuelt.  

    

  

 

 


