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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. august  2013, kl. 18.30. 
 

 

Afbud: Ulla Dinesen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 14. juni 2013 blev underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

  protokol side 1181. 

  

4. Meddelelser. 

  

 Debatmøde den 15. august 2013, Realdania 

 

 Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften ” Kan  

 bæerdygtig boligrenovering betale sig. 

 

 Danskernes efterspørgsel på boliger vil stige frem til 2040 i takt med at vi bliver flere, specielt i  

 byerne - og flere danskere vil bo alene. Hvilke boligtyper vil interessen samle sig omkring?  

 Sekretariatschef Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter afdækkede de vigtigste  

 tendenser for danskernes efterspørgsel af boliger i de næste 25 år. 

 

 Kan ekstraordinære investeringer betale sig, når almene boligorganisationer fremtidssikrer?  

 Hvad ved vi generelt om bundlinjen og resultater? Hvilke bonuseffekter bør man også  

 kalkulere med, og hvad er de mest almindelige faldgruber? Seniorforsker Jesper Ole Jensen fra  

 SBI ridsede rammerne op for de udfordringer, man bør ruste sig til som almen renoverings-  

 aktør. 

 

 Almene boliger i tusindvis skal opgraderes i de kommende år, men erfaringerne fra allerede 

 gennemførte renoveringer er tvetydige: Kan det betale sig at være mere ambitiøs end  

 myndighedernes krav eller bliver succesraten større, hvis man vælger de kendte løsninger. 

 Konklusionen på det spørgsmål er, at det ikke umiddelbart er rentabelt, at være mere ambitiøs  

 end myndighedernes krav. 
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4. Meddelelser (fortsat). 

  

 Forvaltningskonferencen 2013 

  

 RKR orienterede om forvaltningskonferencen 2013 i BL regi under overskriften Bedst og  

 Billigst? 

 

 Hvad koster det? 

 Arbejderbevægelsens erhvervsråd er, af BL blevet bedt om, at lave en analyse af de almene  

 boligforeningers/selskabers effektivitet i administrationen. Der er kigget bredt og sammenlignet  

 på administrationsomkostninger, renhold, forsikringer og udgifter i forbindelse med  

 fraflytning. Der er endvidere lavet benchmarking i forhold til private administratorer. 

 Resultaterne af analyserne giver anledning til en vis stolthed i den almene sektor, men må 

  endelig ikke føre til en tilbagelænet stil, da der hele tiden kan arbejdes for mere effektive  

 løsninger. 

 

 Beboerklagenævn  

 

 Bestyrelsen er orienteret omkring afgørelsen i en konkret beboernævnssag med relation til  

 manglende indbetaling af ajourføringsgebyr og konsekvenserne heraf. 

 

5.  Lukket sag. 

 

6. Ejendomsskat. 

 

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

 

 Respektive afdelingsbestyrelser orienteres løbende i forbindelse med tilbagebetaling af  

 ejendomsskat når sagerne er afregnet med Rafn & Søn. 

 

7. Kapitalforvaltning. 

 

 Kvartalsrapporter for. 2. kvartal 2013 er udleveret og gennemgået af bestyrelsen. 

  

 Ingen bemærkninger. 

 

8.  Råbalance (boligorganisationen). 

 

 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 

 

9. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 
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10.   Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 

 

 Bestyrelsen er forelagt samlet oversigt over dispositioner i forbindelse med dispositionsfonden.  

 

 Dispositioner som alle er fremlagt for og godkendt af organisationsbestyrelsen. 

 

 Nye ansøgninger:  

 

 Afd. 16 

  

 Ansøgning om tilskud, kr. 1.100.000,00 til dækning af udgifter vedr. udskiftning af den 

 eksisterende udvendige belysning i AB´s afd. 16. 

 Renovering/udskiftning af den udvendige belysning i afdelingen indgik ikke som en del af det  

 gennemførte helhedsplansprojekt. 

 Men efter gennemførelsen af helhedsplansprojektet er der store dele af den eksisterende  

 belysning, som ikke har sin funktion med baggrund i placeringen af nye carporte, affaldshuse  

 m.v. Dette sammenholdt med de tekniske problemer der er omkring den eksisterende  

 belysning gør, at vi anser det for nødvendig, at udskifte belysningen. 

 Vi har i forbindelse med opgørelsen af helhedsplansprojektet, skema C, gjort  

 Landsbyggefonden opmærksom på de udfordringer vi ser i forbindelse med den endelige  

 finansiering af projektet, samt de renoveringsarbejder, heriblandt belysningen, som afdelingen  

 står overfor. Dette i håbet om at man måske ville revurdere den oprindelige finansieringsskifte  

 med hensyn til bidrag af afdelingens henlæggelser (120/401) samt drift (115). 

 Men dette er ikke tilfældet, og da afdelingens henlæggelser pr. 31. december 2012 kun udgør  

 kr. 75,- pr. m² (samlet kr. 2.185.537,-), anser vi det for nødvendigt, at søge dispositionsfonden  

 om fuld dækning af udgifterne vedr. udskiftningen af den udvendige belysning. 

 

 Tilskud til på kr. 1.100.000,00 blev bevilliget af bestyrelsen. 

 

 Afd. 16  

 

 I forbindelse med Landsbyggefondens stillingtagen til den endelige finansiering af  

 renoveringsprojektet opdeles økonomien i 3 deløkonomier. 

 

 Del 1 – støttet, Landsbyggefonden. 

  

 Del 2 – ustøttet, Landsbyggefonden.  

 

 Del 3 – ustøttet. 

 

 I forbindelse med del 2 er der meromkostninger på kr. 1.151.799,00 uden mulighed for støtte  

 via Landsbyggefonden. 

 Finansieringen af del 2 sker dækkes henholdsvis af henlagte midler, egen trækningsret,  

 Landsdispositionsfonden og boligorganisationens dispositionsfond. 
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10.   Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden (fortsat). 

 

 Afdelingens henlæggelser er ikke i stand til at kunne bidrage til dækning af meromkost-  

 ningerne. 

 

 Det er ikke muligt at søge ekstra midler hjem fra egen trækningsret, med baggrund i at sagen er  

 afsluttet. 

 Det samme gælder landsdispositionsfonden. 

 Optagelse af et lån på kr. 1.151.799,00 med deraf følgende lejeregulering vil hæve afdelingens  

 lejeniveau yderligere. 

 Dispositionsfonden ansøges med baggrund i ovenstående om tilskud på kr. 1.151.799,00 til  

 dækning af omhandlende merudgift i afdelingen. 

  

 Tilskud på kr. 1.151.799,00 blev bevilliget af bestyrelsen. 

 

 Afd. 50 (12-2) 

 

 I forbindelse med istandsættelsen af erhvervslejemålet, Nørretorv 10-12, ansøges 

 dispositionsfonden om tilskud til dækning af udgifterne, udgangspunkt kr. 200.000,00. 

 Tilskud på kr. 200.000,00 blev bevilliget af bestyrelsen. 

 

 Afdelingerne generelt 

 

 Forhåndstilkendegivelse - oplæg til anvendelse af dispositionsfondsmidler til digitalisering af  

 tegningsmateriale, forberedelse til udbud af håndværkerydelser/udbud samt digital  

 synsforretning på sigt. Overslag, økonomi, kr. 1200,00 pr lejemål. Udgangspunkt 2800 lejemål  

 = kr. 3.360.000,00. Reservation af dispositionsfondsmidler kr. 3.360.000,00 blev bevilliget af  

 bestyrelsen. 

 

11. Ansøgning om tilskud. 

 

 Alderslyst Action søger om tilskud til afholdelse af det årlige arrangement for børn og unge i  

 området. 

 Tilskud på kr. 2.500,00 blev bevilliget af bestyrelsen. 

 

12. Forvaltningsrevision. 

 

 Bestyrelsen blev forelagt oplæg til revision af forretningsgang nr. 30. Oplægget blev tiltrådt af  

 bestyrelsen. 

 

13. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

  Personalesituationen stabil. 
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13. Personaleorientering (fortsat). 

  

 Ejendomsfunktionærer  

 

 Ejendomsfunktionærer under uddannelse. 

 

 Anne Bæk Larsen (afd. 18) og Ove Madsen (afd. 16 m.fl.) er på skole (3. hovedforløb) i  

 perioden 23. september – 1. november 2013. 

 

 Ejendomsfunktionærer, kompetenceafklaring uddannelsesmæssigt  

 

 Jack Thostrup (afd. 1, 3, 8, 27, 31, 33, 34, 42, 58) og Brian Nielsen (afd. 16, 25, 38, 43, 45, 46,  

 52, 55) gennemgår i efteråret 2013, individuel kompetenceafklaring med henblik på kommende 

  uddannelsesforløb. 

 

 Personalesituationen stabil. 

 

14. Bestyrelsesmøder 2014  

 

 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder 2014 

 

1. Onsdag d. 22. januar 2014, kl. 18.00. 

2. Onsdag d. 19. februar 2014, kl. 18.00. 

3. Onsdag d. 19. marts 2014, kl. 18.00. 

4. Tirsdag d. 8. april 2014, repræsentantskabsmøde i 19.00, spisning kl. 18.00. 

5. Torsdag d. 10. april 2014, kl. 18.00 (konstituerende bestyrelsesmøde). 

6. Onsdag d. 21. maj 2014, kl. 18.00. 

7. Fredag d. 27. juni 2014, kl. 17.30. 

8. Onsdag d. 20. august 2014, kl. 18.00. 

9. Onsdag d. 24. september 2014, kl. 18.00. 

10. Onsdag d. 22. oktober 2014, kl. 18.00. 

11. Onsdag d. 19. november 2014, kl. 18.00. 

12. Lørdag d. 13. december 2014, kl. 17.30. 

  

15.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Bestyrelsesmøde den 18. september 2013, kl. 18.00. 

 Tidspunkt ændret. 

 

16. Eventuelt.  

    

 Forslag om tilknytning af mentor (medlem af organisationsbestyrelsen) til de respektive  

 afdelingsbestyrelser – behandles som et særkilt pkt. på det kommende bestyrelsesmøde. 
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