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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2013, kl. 17.30. 
 

 

Afbud: Anders O. Sørensen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 Dagsordenen godkendt. 

 

2. Underskrift af sidste referat. 

 

 Referat af bestyrelsesmøde af 18. september 2013 blev underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol. 

 

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

  protokol side 1183. 

 

4. Meddelelser. 

  

 Salg af fast ejendom .  

 

 Ejendommen, Resedavej 101-107, AB`s afd. 52 er solgt til og overtaget af Silkeborg Kommune  

 med virkning fra den 1. oktober 2013. Overskuddet i forbindelse med salget indtægtsføres i  

 henhold til gældende lovgivning i boligorganisationens dispositionsfond. 

 

 Renoveringsprojekt, afd. 08, Vestre Ringvej 16-18.  

 

 Silkeborg Kommune har ved mail af 27. september 2013 godkendt ansøgning om tilladelse til  

 optagelse af lån, til delvis finansiering af forbedringsarbejder. 

 Landsbyggefonden har ved skrivelse af 26. september 2013 givet tilsagn om tilskud til  

 forbedringsarbejder (egen trækningsret). 

 

 Udskiftning af firmabil.  

 

 Der er med bestyrelsens godkendelse foretaget udskiftning af 1 stk. firmabil jfr. aftale herom  

 ansættelsesmæssigt. Indregnet i budgettet for 2013. 

 

 Omlægning af lån til forbedringsarbejder.  

 

 Der er med fordel omlagt lån til forbedringsarbejder i AB`s afd. 10 og afd. 17. Omlægning fra  

 flexlån til fastforrentede lån. 
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4. Meddelelser (fortsat). 

  

 Finansiering, renoveringsprojekt, afd. 16.  

 

 Udbetaling af lån i forbindelse med den endelige finansiering af renoveringsprojektet i afd. 16 

 er nu på plads. 

 

5.  Kapitalforvaltning. 

 

 Kvartalsrapporter for. 3. kvartal 2013 er udleveret og gennemgået af bestyrelsen. 

  

 En konstatering er, at ingen af vore 5 kapitalforvaltere med udgangspunkt i gældende  

 lovgivning på området samt aftale risikomæssigt, p.t. har formået at levere et afkast for  

 perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013, der som min. lever op til det der er taget  

 udgangspunkt i budgetmæssig for 2013 (1,5%). 

 

 Ellers ingen bemærkninger. 

 

6.  Ejendomsskat. 

 

 Bestyrelsen er orienteret omkring tilbagebetaling af ejendomsskat/afregning af honorar, Rafn &  

 Søn i AB`s afd. 25 og 32. 

 

 Ajourført statusskema over tilbagebetaling af ejendomsskat 2012/2013 er forelagt  

 bestyresen. 

  

 De respektive afdelingsbestyrelser er samtidig orienteret om sagen. 

 

7. Liste over udsatte boligområder. 

 

 I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør ministeren for by, bolig og  

 landdistrikter hvert år den 1. oktober en liste over særligt udsatte boligområder  

 (ghettoområder). 

  

 Den 1. oktober 2013 offentliggjorde ministeren for by, bolig og landdistrikter den nye  

 lovpligtige liste over særligt udsatte boligområder (ghettoområder). 

 

 Af listen fremgår de almene boligområder som er beliggende på Arendalsvej i Silkeborg,  

 heriblandt AB`s afd. 20 og 21. 

 

 Listen betragtes dog allerede som forældet og er egentlig afskaffet med baggrund i den nye  

 Boligaftale, fra før sommerferien. Men der skal offentliggøres tal efter den gamle liste hvert år  

 den 1. oktober, indtil loven formelt er vedtaget. 

 

 Den første officielle liste opgjort efter de 5 nye kriterier, skal offentliggøres den 1. februar  

 2014.  
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7. Liste over udsatte boligområder (fortsat). 

 

 Hvis de fem nye kriterier havde været indført ved opgørelsen pr. 1. oktober 2013, ville AB`s  

 afd. 20 og 21 ikke fremgå af listen. 

 

 AB betragter på ingen måde området som en ghetto, men har fulgt og følger fortsat udviklingen  

 på området i samarbejde med AAB og Silkeborg Kommune. Dette med henblik muligheden for  

 iværksættelse af eventuelle forbyggende boligsociale tiltag, såfremt området udvikler sig i  

 negativ retning, i forhold til de 5 nye kriterier. 

 

 I 2010 fik afdelingen Sundhedsfremme & Forebyggelse i Silkeborg Kommune tilsagn om 7,1  

 mio. kroner fra Sundhedsstyrelsen til en 4-årig indsats i Dybkjær/Gødvad-området, centreret  

 omkring Arendalsvej. Projektet indgår som et modelprojekt i Sundhedsstyrelsens satsning i  

 forhold til at skabe sundhedsfremmende og forebyggende forandringer i det lokale miljø.  

 Der er fokus på sundhedsrelaterede aspekter, men i høj grad også på trivsel, fællesskab,  

 sammenhængskraft og netværksdannelse. 

 Projektet som officielt blev igangsat den 1. november 2010 løber frem til 1. november 2014. 

 

8. Boligsocial helhedsplan (Lupinvej/Resedavej). 

 

 Forundersøgelser til prækvalifikationsansøgning, boligsocial helhedsplan er under udførelse. 

 

 Sideløbende arbejdes der på udarbejdelsen af ansøgning til ministeriet for By, Bolig og  

 Landdistrikter om støtte fra satspuljemidler til en helhedsorienteret boligsocial indsats for  

 området. Deadline 1. november 2013. 

 

 Dette set i lyset af udløbet af tidligere tilskud fra satspuljemidler under Indenrigs – og  

 Socialministeriet til helhedsorienteret gadeplansindsats til gennemførelse af projekt ”Ung  

 trivsel i Alderslyst”. 

 

9. Råbalance.  

 

 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 

 

10. Udlejningssituationen/fraflytning.  

 

 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 

 Ingen bemærkninger. 

 

11.   Intern kursusaktivitet, AB. 

 

 Kursusaktivitet den 23. og 25. september 2013 forløb planmæssigt. 

 

 Økonomikursus den 29. oktober 2013 er aflyst med baggrund i manglende deltagertilslutning. 

 En udvikling der vækker bekymring i organisationsbestyrelsen, da det er et tilbagevendende  

 emne, som efterspørges af forsamlingen. 
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12. Personaleorientering. 

 

 Administration. 

 

 Der er indgået aftale med Silkeborg Kommune om virksomhedspraktik for en 6 ugers  

 praktikperiode i perioden 16.09.2013 til 27.10.2013 (uge 38-43).  

 

 Praktikant: Melissa Schwarz Jensen 

 

 Praktikperioden forløber planmæssigt og vi har i den forbindelse valgt at ansætte Melissa i en  

 tidsbegrænset stilling i perioden 28.10.2013 til 31.12.2013 (uge 44-52). 

 

 Delvis sygemelding af inspektør Claus Toustrup som følge af ”sportsskade”. 

 

 Mette Kjær Johansen er sygemeldt i 12 uger (uge 40-51) som følge af ”fritidsskade”. 

 

 Ellers er personalesituationen stabil. 

 

 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,  

 55) gennemgår i perioden 9. december – 12. december 2013, individuel kompetenceafklaring  

 med henblik på planlægning af kommende uddannelsesforløb. 

 

 Personalesituationen stabil. 

 

13. Tilskud. 

 

 AB`s seniorklub søger om driftstilskud til klubben. 

 

 Bestyrelsens bevilligede kr. 2.000,00 i driftstilskud. 

 

14.  Næste bestyrelsesmøde. 

 

 Bestyrelsesmøde den 20. november 2013, kl. 17.30. 

  

15. Eventuelt.  

  

 Datoen for kredsvalgmøde 2014 er fastsat til den 25. marts 2014.  


