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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Ulla Dinesen  
   
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 19. februar 2014 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes  
 Byggeforening og afdelinger. 
 
 Revisionsprotokol side 1184-1215 vedr. regnskabsår 2013 blev gennemgået af revisorerne  
 Kristian Stenholm Koch og Karsten Jensen fra Revisionsinstituttet, og efterfølgende  
 underskrevet af bestyrelsen. 
 
 Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af  
 Årsregnskabet 2013 er underskrevet af ledelsen d.d.  
 
 Bestyrelsen har d.d. underskrevet alle regnskaber. 
 
4. Meddelelser. 
  
 Helhedsplaner, afd. 2, 5, 6, 10, 15, 19, 20 og 21. 
   
 Landsbyggefonden har ved skrivelse af 3. marts 2014 meddelt, at der med baggrund i  
 ansøgning om støtte til renovering i ovennævnte afdelinger, er afsat beløb som er beregnet  
 ud fra det foreløbige omfang af støttede lån i sagerne. Fonden skønner på baggrund af den  
 hidtidige praksis, at ovennævnte sager forventes at få tilsagn i 2017 eller senere. 
 Meddelelsen skal ikke betragtes som et tilsagn om støtte, da dette fortsat afhænger af  
 fondens besigtigelse og endelige stillingtagen til sagen. 
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5. Repræsentantskabsmøde 2014. 
 
 Bestyrelsen lagde sidste hånd på forberedelserne til repræsentantskabsmødet den 8. april  
 2014, kl. 19.00 på Hotel Scandic i Silkeborg. 
 
6.  Budget-/regnskabsskabelon.  
 
 Bestyrelsen blev præsenteret for oplæg til ny udformning af budget- og regnskabsskabelon. Et  
 oplæg hvor udgangspunktet har været, at fremme ”brugervenligheden” og forståelsen for  
 sammenhængen i materialet.  
 
 Bestyrelsen godkendte oplægget.  
 
 Hvis alt forløber planmæssigt forventes materialet anvendt i forbindelse med  
 budgetlægningen for det kommende budgetår (2015). 
 

7. Digitalisering/udbud/digitalt syn (teknisk afdeling). 
 
 Digitalisering/udbud 
 
 Bestyrelsen har tidligere reserveret midler fra dispositionsfonden til digitalisering af 
 afdelingernes tegningsmateriale med henblik på udbud af håndværkerydelser og indførelsen
 af digitalt syn. 
 
 Bestyrelsen har d.d. truffet beslutning om iværksættelsen af digitalisering af afdelingernes 
 tegningsmateriale samt gennemførelse af udbud af håndværkerydelser med bistand fra 
 ekstern rådgiver.  
 
 Udgiften dækkes af dispositionsfonden. 
 
 Digitalt syn 
 
 Digital fraflytning er et nyt og effektivt redskab til effektivisering af processen omkring  

flyttesyn. Med digitalt fraflytningsyn giver vi både lejerne et hurtigt overblik og 
driftspersonalet et effektivt stykke værktøj, i det daglige arbejde. 

 
Bestyrelsen har d.d. truffet beslutning om investering i software og hardware med henblik på 
indførelsen af digitalt syn. 

 
 Udgiften dækkes af dispositionsfonden. 
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8. Digitalisering, sags-arkiv. 
 
 Som led i effektiviseringen af den administrative sagsbehandling ligger ledelsen op til, at sags- 
 arkivet (lejekontrakter, synsrapporter, mangellister, klager m.v.) digitaliseres. 
 

Bestyrelsen har d.d. truffet beslutning om ansættelse af medarbejder i tidsbegrænset stilling 
til scanning af omhandlende dokumenter. 

 
 Udgiften dækkes af boligorganisationen (driftsregnskabet/egenkapitalen). 
 
9. Udskiftning af hardware. 
 
 Bestyrelsen er forelagt nødvendigheden af udskiftning af eksisterende server i  
 administrationen, grundet manglende kapacitet.  
 Alternativ mulighed til udskiftning kunne være at hoste pladsen ekstern. 
 

Bestyrelsen bemyndigede i den forbindelse ledelsen til at iværksætte det nødvendige tiltag 
med udgangspunkt i en økonomisk og driftsmæssig vurdering. 

 
 Ved investering i eget hardware afskrives udgiften over en 3-årig periode.  
 
10. Websites (Boligsilkeborg/AB Silkeborg). 
 
 Udviklingen inden for it-verdenen går stærkt, og det forholder sig således, at der ikke længere  
 udvikles i den cms (browser), som er anvendt i forbindelse med det fælles og individuelle  
 website (BoligSilkeborg og AB-Silkeborg). Endvidere er der meget begrænsede muligheder for, 
  hvad vi selv kan arbejde med via systemet, og vi er derfor afhængig af ekstern bistand. 
 

Med baggrund i, at man står overfor flere rettelser/ændringer i eksisterende sites, har 
ledelsen lagt op til, at man fra bestyrelsens side overvejer en udskiftning af de 2 sites. 

 
  Bestyrelsen godkendte d.d. oplæg til udskiftning af begge websites. 
 
 Udgiften dækkes af boligorganisationen (driftsregnskabet/egenkapitalen). 
 
11. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 
 
12. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
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13. Samarbejdsaftale/genhusning/helhedsplansprojekter. 
 
 I forbindelse med gennemførelsen af en række helhedsplansprojekter opstår et behov for 
  genhusning. En opgave den enkelte boligorganisation kan have svært ved selv at løfte.  
 Ledelsen i AB og AAB ligger i den forbindelse op til, at man tager en drøftelse på tværs af  
 boligorganisationerne, med henblik på at være hinanden behjælpelig med genhusning.   
 
 Jf. almenboliglovens § 51 stk. 7 kan den almene boligorganisation indgå aftale med en anden  
 almen boligorganisation om anvisning af almene familieboliger til lejere, som den anden  
 boligorganisation er forpligtet til at genhuse, jf. § 86 stk. 1 – 3 i lov om leje af almene boliger  
 (ombygning af ejendommen, der medfører, at det lejede må fraflyttes).   
 En aftale der dermed ikke vil kræve kommunal godkendelse. Silkeborg Kommune ligger dog 
  op til, at vi tager en fælles snak omkring situationen, især med baggrund i den forestående  
 nedlæggelse af klubværelser på Århusbakken. 
 
 Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at arbejde henimod en gensidig samarbejdsaftale på  
 tværs af boligorganisationerne AB, AAB og SB i forbindelse med udførelsen af helheds-  
 planprojekter, hvor genhusning er påkrævet. 
  
14.  Lukket sag. 
 
15. Nybyggeri. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring status vedr. kommende nybyggeri. 
 
16. Boligsocial helhedsplan, Lupinvej/Resedavej. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring mødet/besigtigelsen med LBF den 11. marts 2014 (kopi af  
 referat/notat/udkast til budget er udleveret til bestyrelsen). 
 
 Med baggrund i dialogen med LBF har vi fra AB`s side valgt at ligge op til, at afdeling 20 og  
 21 på Arendalsvej inddrages i prækvalifikationsansøgningen om støtte til gennemførelse af  
 en samlet boligsocial helhedsplan i Silkeborg for områderne Lupinvej/Resedavej/Arendalsvej. 
 
 Der foreligger i den forbindelse foreløbig accept fra Afdelingsbestyrelsen i AB`s afd. 20,  
 Arendalsvej 302-422. 
 
 Organisationsbestyrelsen har som fungerende afdelingsbestyrelse for AB`s afd 21, Arendalsvej 
 301-421, d.d. afgivet foreløbig accept på vegne af afd. 21. 
17.  Ejendomsskat 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring tilbagebetaling af ejendomsskat/afregning af honorar, Rafn  
 & Søn i AB`s afd. 44. 
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 Ajourført statusskema over tilbagebetaling af ejendomsskat er forelagt bestyresen. 
  
 Afdelingsbestyrelsen er samtidig orienteret om sagen. 
  
18. Dispositionsfond. 
 
 Likviditetsoversigten med relation til disponering af dispositionsfondsmidler er revideret efter  
 regnskabsafslutning og salget af AB`s afd. 52, og udleveret til bestyrelsen. 
 
19. Kursusaktivitet. 
 
 Med baggrund i oplæg fra ledelsen besluttede bestyrelsen d.d. at give accept på abonnement  
 vedr. gennemførelsen af førstehjælpskursus for ansatte. 
  
20.  Medarbejderdag 2014. 
 
 Bestyrelsen fastlagde d.d. budget i forbindelse med afholdelse af årlig medarbejderdag. 
 
21. Personaleorientering. 
 
 Administration. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen.  
 
22. Næste bestyrelsesmøde.  
 
 Repræsentantskabsmøde den 8. april 2014, mødes kl. 19.00 på Hotel Scandic.  
 
 Bestyrelsen mødes med oplæg til dirigent kl. 17.00. 
 
 Spisning kl. 18.00. 
 
 Bestyrelsesmøde (konstituering) den 10. april 2014, kl. 17.30. 
 
 
23. Eventuelt.  
  
 Intet. 


