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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. april 2013, kl. 18.30. 
 

 

Afbud: Ulla Dinesen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 20. marts 2013 er underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

 protokol side 1181. 

 

4. Konstituering af bestyrelsen. 

 

 Fomand : Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentant-  

     skabsmødet). 

 Næstformand : Poul Meisler valgt. 

 Samarbejdsudvalg : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og direktør René K. Rasmussen. 

 Tegningsberettigede : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. 

 

5. Gennemgang og underskrift af forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 

 

 Bestyrelsen gennemgik og underskrev forretningsordnen.  

 

6.  Evaluering, repræsentantskabsmødet 2013. 

 

 Aftenen blev indledt med fællesspisning kl. 18.00. Erfaringsmæssigt en god form for optakt til  

 repræsentantskabsmødet. 

 43 repræsentanter (ud af 85 mulige) fordelt på 17 afdelinger var mødt frem til det årlige  

 repræsentantskabsmøde i ”Huset” på Kejlstrupvej. 

 Mødet foregik med en fornuftig dialog omkring sagerne. 

 Referat er udarbejdet af referent Karen Mortensen og underskrevet af referent, dirigent og  

 formand. 
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7. Meddelelser. 

 

 El  

 

 Bestyrelsen blev orienteret omkring nye regler på elforsyningsområdet som trådte i kraft pr. 1.  

 marts 2013, nærmere beskrevet i BL-informerer nr. 1113. Endvidere blev bestyrelsen orienteret  

 omkring tiltag fra AB`s side i forbindelse med de nye regler. 

 

 Projekt Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig  

 

 De var på landsplan 5 kommuner/boligorganisationer som havde budt ind på  

 konkurrencen/udviklingsprojektet vedr. Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig. 

 

 Desværre var Silkeborg Kommune og AB ikke iblandt de 2 udvalgte projekter. 

 

 Salg, afd. 52  

 

 AB`s repræsentantskab godkendte på repræsentantskabsmødet den 9. april 2013 et evt. salg af  

 AB`s afd. 52. Der arbejdes ny videre med henblik på at få formalia på plads med Silkeborg  

 Kommune. 

 

 Afd. 16, renovering  

 

 Fredag den 12. april 2013 blev der afholdt møde med Silkeborg Kommune og  

 Landsbyggefonden vedr. afslutningen på den finansielle del af renoveringsprojektet i AB`s afd.  

 16. Bestyrelsen blev orienteret omkring detaljerne i sagen. 

 

8.  Kapitalforvaltning. 

 

 Kvartalsrapporter for. 1. kvartal 2013 er udleveret og gennemgået af bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 

 

9.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Råbalance for boligorganisationen er udsendt til bestyrelsen sammen med de øvrige  

 månedsbalancer. Ingen bemærkninger. 

 

10. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 
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11. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

  Personalesituationen er stabil. 

 

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Ejendomsfunktionærer under uddannelse. 

 

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

 perioden 13. maj – 25. juni 2013. 

 

 Personalesituationen stabil. 

 

12.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2013, kl. 18.30. 

 

13. Eventuelt.  

    

 

 

 


