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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. februar 2014, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Paw Andreassen  
   
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 22. januar 2014 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er udleveret til revisor som led i revisionen af årsregnskabet 2013. 
 Fremlægges og behandles på bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. 
 
4. Meddelelser. 
  
 Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 25, Kejlstrupvej 101-233 den 3. februar 2014. 
   
 Valg af 1 bestyrelsesmedlem og suppleanter. 
  
 På ovennævnte møde blev Tina Aalund Larsen, Kejlstrupvej 147 valgt som ”menigt”  
 Bestyrelsesmedlem, valgperiode - 3. februar 2014 til ordinært afdelingsmøde 2015. 
 

1. suppleant blev Anders Nærum, Kejlstrupvej 217, valgperiode – 3. februar 2014 til ordinært  
    afdelingsmøde 2014. 
2. suppleant blev Elias Ervill, Kejlstrupvej 101, valgperiode – 3. februar 2014 til ordinært  
    afdelingsmøde 2014. 
 
Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 24, Rosengade 1 A-L den 17. februar 2014.  
 
Forslag fra afdelingsbestyrelsen omkring gennemførelse af vindues- og altandørsudskiftning 
m.m. Projektet finansieres af henlagte midler. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget 
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5. Ledelsespåtegning/regnskaber, generelt. 
 
 Udarbejdelse af regnskaber for 2013 er afsluttet og gennemgået/revideret af  

 Revisionsinstituttet. Bestyrelse og direktør aflægger ved ledelsespåtegning af 19. marts 2014

 årsregnskabet for 2013, for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. 

 
 Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af  

 Årsregnskabet for 2013 for Arbejdernes Byggeforening underskrives på bestyrelsesmødet den  

 19. marts 2014. 

 

 Årsregnskabet 2013 er udsendt til underskrift ved de respektive afdelingsbestyrelser.  

 

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

 ved mail af 10. februar 2014. 

 

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

 er fremsendt til bestyrelsen ved mail af 10. februar 2014. 

 

 Kopi af boligorganisationens regnskab er fremsendt til bestyrelsen ved mail af 10. februar  

 2014. 

 

 Revisionsprotokol gennemgås af revisor fra Revisionsinstituttet på bestyrelsesmødet den 19.  

 marts 2014. 

 

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

 afdelingsbestyrelse. 

 
6.  Repræsentantskabsmøde 2014.  
 
 Bestyrelsen planlagde detaljerne omkring repræsentantskabsmødet tirsdag den 8. april 2014, kl.  

 19.00 på Hotel Scandic i Silkeborg. Spisning kl. 18.00. 
 

7. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 
 
8. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
9. Nybyggeri 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring status vedr. kommende nybyggeri. 
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10. Telefoni 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring planerne for overgang til IP-telefoni med deraf følgende  
 driftsfordele og besparelser. 
 
11. Pension 
 
 Pension – administrative medarbejdere. 
 
 Som administrativ medarbejder har man aldrig været bundet op på en firmapensionsordning,  
 men derimod haft friheden til selv at vælge hvor, man ønskede at placere sine pensions- 
 midler.   
  
 Overenskomstmæssigt skal pensionsordninger, der er oprettet efter 1. juli 2008 som  
 minimum indeholde følgende tre elementer: Pension, livsforsikring og invaliditetsdækning og  
 oprettes i et anerkendt pensionsforsikringsselskab, anerkendt pensionskasse eller lignende. 
 
 Der har ikke været fastansættelse af nye medarbejdere i administrationen efter 1. juli 2008. 
 AB. undersøger p.t. vore forpligtelser pensionsmæssigt i forhold til de individuelle  
 pensionsordninger før 1. juli 2008. 
 
 For at sikre de overenskomstmæssige forpligtelser fremadrettet er der fra ledelsens side 
  indgået rammeaftale med pensionsmægler omkring udarbejdelse af oplæg til pensionspolitik  
 for AB. Oplæg som vil blive fremlagt for organisationsbestyrelsen til godkendelse. 
 
 Firmapensionsordning vil efterfølgende blive sendt i udbud. 
 
 Fremadrettet vil nye administrative medarbejdere blive underlagt en firmaaftale  
 pensionsmæssigt. 
 
 For de eksisterende medarbejderes vedkommende vil udfaldet af vore undersøgelser omkring  
 de overenskomstmæssige forpligtelser være udslagsgivende for iværksættelse af tiltag på  
 pensionsområdet. 
 
12. Valgmøde i 10. kreds. 
 
 Kopi af indkaldelse/dagsorden for mødet den 25. marts 2014, forretningsorden, og oversigt  
 over antallet af delegerede i 10. kreds er udleveret til bestyrelsen d.d. 
 
 Antal delegerede AB. – 12 personer.  
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13.  Ejendomsskat. 
 
 Der er ikke nye hændelser på ejendomsskatteområdet med relation til tilbagebetaling af  
 ejendomsskat. 
  
14. Dispositionsfond. 
 
 Der er ikke nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 dispositionsfondsmidler.  
 
15. Personaleorientering. 
 
 Administration. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen.  

 
16. Næste bestyrelsesmøde.  
 
 19. februar 2014, kl. 17.30. På mødet deltager revisor fra Revisionsinstituttet med henblik på  
 en gennemgang af revisionsprotokollen for regnskabsåret 2013. 
   
17. Eventuelt.  
 
 
 
  
__________________ __________________ ______________________ 
Grethe Rasmussen  Poul Meisler  Anders O. Sørensen 
Formand/dirigent  Næstformand 
 
 

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


