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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. 
 
 
Afbud:  Karen Rod 
  Ella Pedersen 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 14. december 2013 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af 
  protokol side 1183. 
 
4. Meddelelser. 
  
 Regnskaber 2013  
 
 Regnskaber for 2013 er under udarbejdelse. 
 
 Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar 2014 – 7. februar 2014. 
 
 Bestyrelse og ledelse fremlægger ledelsespåtegning for 2013 for Arbejdernes Byggeforening 
  og afdelinger på bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. 
 
 Revisionsprotokol vedr. regnskabsåret 2013 gennemgås af revisor fra Revisionsinstituttet, og  
 underskrives efterfølgende af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. 
 
 Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af  
 Årsregnskabet 2013 er underskrives af ledelsen på bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. 
 
 Bestyrelsen underskriver alle regnskaber på bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. 
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4. Meddelelser (fortsat). 
 
 Kapitalforvaltning 2013  
 
 Afkastrapporter for 4. kvartal (årsrapporter) fra samtlige kapitalforvaltere er forelagt 
 bestyrelsen ved mail af 16. januar 2014. 
  
 Samlet afkastopgørelse i forbindelse med kapitalforvaltning 2013 og rentefordeling,  
 afdelinger/selskab 2013 er forelagt bestyrelsen ved mail af 16. januar 2014. 
 
 Budgetmøder 2014 (budget 2015) 
 
 Oplæg til afholdelse af budgetmøder 2014 udsendes til respektive afdelingsbestyrelser i løbet 
 af januar måned, med deadline for tilbagemelding medio februar måned 2014. 
 
 Organisationsbestyrelsens deltagelse i møderne fastlægges på mødet den mødet den 10. april  
 2014. 
  
 Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 55, Lupinvej 118, den 16. december 2013.  
 
 Forslag om delvis udlejning af afdelingens fælleshus til Silkeborg kommune blev enstemmigt 
 vedtaget til ikrafttrædelse den 1. april 2014.  
 
 Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 61, Buskelundhøjen 33-55, den 16. december 2014.  
 
 På ovennævnte møde blev Dennis Laursen, Buskelundhøjen 39, valgt som ny formand. Dennis  
 udtrådte dermed som ”menigt” medlem af bestyrelsen. 
 1. suppleant Poul Henrik Kristensen, Buskelundhøjen 33, indtræder som ”menigt” 
 bestyrelsesmedlem efter at Dennis`s udtrædelse. 
 
 Det var ikke muligt på mødet at finde kandidater til suppleantposterne. 
   
 Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 25, Kejlstrupvej 101-233. 
   
 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i AB`s afd. 25 med virkning pr. 1. januar 2014. 
 I den forbindelse indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 3. februar 2014 med  
 henblik på valg af nyt bestyrelsesmedlem samt suppleanter. 
 
 Visions- og strategiprojekt 
 
 Bestyrelsen er ved mail af 20. december 2013 orienteret omkring økonomisk status i  
 forbindelse men det igangværende visions- og strategiprojekt. 
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4. Meddelelser (fortsat). 
 
 Beboerklagenævnet, Silkeborg Kommune 
 
 I forbindelse med indstilling af medlemmer til beboerklagenævnet for Silkeborg Kommune 
 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 har boligorganisationerne i Silkeborg  
 Kommune i fællesskab indstillet følgende personer: 
 
 Medlem af beboerklagenævnet i prioriteret rækkefølge: 
 René Kjær Rasmussen (AB) 
 Herdis Pedersen (næstformand, Silkeborg Boligselskab) 
 
 Suppleant til beboerklagenævnet i prioriteret rækkefølge: 
 
 Herdis Pedersen (næstformand, Silkeborg Boligselskab) 
 René Kjær Rasmussen (AB) 
 
 Støtte fra pulje til helhedsorienteret boligsocial indsats.  
 
 Af pressemeddelelse har vi kunnet konstatere, at ansøgning om tilskud fra satspuljemidlerne  
 under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er imødekommet med en lille million kr. til  
 det udvidede lommepengeprojekt under ”Ung Trivsel i Alderslyst” på Lupinvej/Resedavej. 
 
5. Formandsmøde 2014 
 
 Invitation til formandsmødet den 5. februar 2014 er udsendt til de respektive formænd den 2.  
 januar 2014. 
 
 Dagsorden for mødet blev planlagt. 
 
6. Valgmøde i 10. kreds. 
 
 Indkaldelse og information om valg til BL`s repræsentantskab, bestyrelse og kredse er  
 fremsendt via mail til bestyrelsen den 16. januar 2014. 
 
 Opstilling af kandidater: 
 
 Poul Meisler opstilles som næstformand til kredsrepræsentantskabet. 
 Paw Andreassen opstilles som kredsrepræsentantskabsmedlem. 
 
 Administrationen sørger for at opstillingen viderebringes til BL. 
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7. Forvaltningsrevision 
 
 Forvaltningsrevision betragtes som et stykke ledelsesværktøj, der med udgangspunkt i  
 målsætninger fastsat af ledelsen og i skriftlige forretningsgange, skal sikre en intern styring af  
 og kontrol med udviklingen i AB.  
 Formålet er at skabe en vedvarende bevidsthed om omkostningerne og effektiviteten i AB.  
 Forvaltningsrevision skal dels øge gennemskueligheden og sikre rationel drift af det støttede 
  byggeri, og dels styrke det offentlige tilsyn. Samtidig er indførelsen af forvaltningsrevision et  
 led i bestræbelserne på at styrke beboerdemokratiet og skabe større ansvarlighed i AB`s  
 bestyrelse. 
 
 Indførelsen af forvaltningsrevision i AB blev påbegyndt i 2010 og udbygges løbende fra år til 
 år. 
 
 Rapport for 2013 samt oplæg til nye målsætninger for 2014 er fremsendt til bestyrelsen ved  
 mail af 21. januar 2014. 
 Rapporten samt oplæg til nye målsætninger er gennemgået med bestyrelsen d.d.  
 
 Bestyrelsen er generelt meget tilfreds med resultaterne i forbindelse med målsætningerne for  
 2013. 
 
 Bestyrelsen godkendte oplæg til nye målsætninger for 2014. 
   
8.  Ejendomsskat. 
 
 Der er ikke nye hændelser på ejendomsskatteområdet med relation til tilbagebetaling af  
 ejendomsskat. 
  
9. Dispositionsfond. 
 
 Der er ikke nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 dispositionsfondsmidler.  
 
10. Råbalance (boligorganisationen).  
 
 Obs! Regnskabsafslutning – regnskab 2013 er under udarbejdelse. 
 
11. Udlejningssituationen/fraflytning.  
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen d.d. 
 Opgørelse over fraflytninger 2013 er forelagt bestyrelsen d.d. 
 Ingen bemærkninger. 
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12. Personaleorientering. 
 
 Administration. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen.  
 
 Ejendomsfunktionærer  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen.  
  
13.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2014, kl. 17.30.  
 
 OBS! Mødetidspunkter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder er ændret fra kl.  
 18.00 til 17.30. 
  
14. Eventuelt.  
  
  
 
 
 
 
__________________ __________________ ______________________ 
Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 
Formand/dirigent  Næstformand 

 
__________________ __________________ ______________________ 
Karen Rod Jensen  Ulla Dinesen  Paw Andreassen  
 
 
__________________ __________________ 
Ella Pedersen  René K. Rasmussen 
    Direktør 


