
 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. august  2014, kl. 17.30. 
 
Afbud:  
  
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 27. juni 2014 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af 
  protokol side 1215. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Orientering om lukkedage 2014/2015 
  
 Bestyrelsen blev informeret omkring planlagte lukkedage i forbindelse med julen 2014,  
 nytåret 2014/2015, påsken 2015, , sommeren 2015, julen 2015, nytåret 2015/2016 samt  
 medarbejderdag 2015. 
 
 Beregning af boligstøtte.  
 
 I den nye Boligportal i Landsbyggefonden bliver der til hver bolig tilknyttet 3 typer af arealer.  
 Nemlig BBR-arealet, det boligstøtteberettigede areal og det støtteberettigede areal. Der er  
 forskel på disse 3 typer af arealer, og det er meget vigtigt, at boligorganisationerne er  
 fuldstændig klar over dette. 
 
 BBR-arealet er det officielle areal fra det offentlige BBR-register, og det areal skal  
 boligorganisationerne ikke indberette, for det tager Landsbyggefonden direkte fra BBR- 
 registret. 
 
 Det boligstøtteberettigede areal har kommunerne ansvaret for, og boligorganisationerne skal  
 heller ikke indberette dette areal. Men de har en mulighed for at orientere om det, hvis de  
 allerede har det registreret. Hvis det er tilfældet, så skal boligorganisationen oplyse, hvorfor  
 det evt. afviger fra BBR-arealet, og her kan der være flere årsager. Det kan fx være justeringer  
 for fælleshuse eller efterisolering af gavle m.v. Der findes flere forklaringer i LBF Orienterer af  
 7. februar 2013. 
 



 

 

  
4. Meddelelser (fortsat). 
 
 Beregning af boligstøtte (fortsat). 
 
 Det støtteberettigede areal bruges ikke i forbindelse med beregning af boligstøtte og er alene  
 et areal, som i sin tid er blevet anvendt i forbindelse med byggeriets opførelse og tilsagn om  
 ydelsesstøtte. Fra og med 1998 svarer det støtteberettigede areal efter støttebekendt-  
 gørelsen m.v. til BBR-arealet. Disse arealer er efter 1. marts 2013 fortsat de samme. 

 
Som udgangspunkt vil arealerne i boligstøtteberegningen i Udbetaling Danmark efter 1. marts 
2013 selvfølgelig være de samme som før denne dato. Udgangspunktet vil være BBR-arealet 
som justeret for evt. fælleshuse, efterisolering m.v. danner det boligstøtteberettigede areal, 
som kommunen/Udbetaling Danmark har ansvaret for. 
 

 Kun i de situationer, hvor der er sket justeringer i BBR-arealet ved nye sager, evt. nyopmåling,  
 eller der i kommunernes/Udbetaling Danmarks beregning af det boligstøtteberettigede areal  
 er sket justeringer, vil arealerne ændre sig efter 1. marts. I princippet har man dog altid haft  
 pligt til at sikre, at BBR-arealerne og de boligstøtteberettigede arealer er korrekte, og det  
 ændrer sig ikke ved overgangen til Udbetaling Danmark. Dermed skulle den administrative  
 overgang ikke i sig selv, give anledning til justeringer. 
  
 Men i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark har man fra AB`s side konstateret, 
 at der i forbindelse med beregning af boligstøtte for de ældreboliger, som indgår som en del  
 af et kommunalt plejecenter, er sket ændringer i arealerne som har væsentlig betydning for  
 beboerne. 
 
 Beregning af boligstøtte (fortsat).  
 
 Begrebet ”det støtteberettigede areal” er afskaffet og boligarealet for de enkelte boliger  
 opgøres nu som bruttoetageareal, der beregnes efter regler fastsat i henhold til lov om  
 bygnings- og boligregistrering (jfr. BBR instruksen). Boligarealet omfatter således såvel det  
 egentlige boligareal som fælles boligareal.  
 
 Arealer til deciderede fælleslokaler indgår derimod ikke i dette areal. Ved fælleslokaler forstås  
 som hidtil et fælleshus for beboerne i den pågældende afdeling/bebyggelse. 
 
 Det at der etableres et fællesboligareal som skal give beboerne mulighed for i fællesskab at  
 foretage nogle aktiviteter, som for den enkelte kunne være foregået inde i boligen, er ikke at  
 betragte som et fælleslokale (fælleshus).  Fællesboligarealet fordeles derfor med lige store  
 andele på de boligenheder, som har ret til at benytte de nævnte arealer, og de indgår således 
 i beregningen i maksimumgrænserne for den enkelte boligs størrelse.  
 
 At de enkelte boligers areal bliver større, bevirker en nedsat boligstøtte til den enkelte  
 beboer, og dermed en forøgelse af nettohuslejen. 



 

 

 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring kvartalsrapporter for 2. kvartal 2014 (fremsendt via mail  
 den 14. august 2014). 
 
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling. 
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling. 
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af
 dispositionsfondsmidler, siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
10. Ejendomsskat. 
 
 Der er ikke nye hændelser på ejendomsskatteområdet med relation til tilbagebetaling af  
 ejendomsskat. 
 
11.  Forvaltningsrevision. 
 
 Der er ikke nye hændelser i forbindelse med forvaltningsrevision. 
 
12.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Der er indkaldt til ordinært samarbejdsudvalgsmøde den 22. august 2014, kl. 8.00. 
 
13. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Næste ordinære møde i arbejdsmiljøorganisationen er aftalt til den 10. september  
 2014. 
 
 
 
 
 



 

 

 
14. Personaleorientering. 
 
 Administration. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen.  
  
15. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
16. Budget/regnskab. 
 
 Budget 
  
 Bestyrelsen er orienteret omkring resultatet af gennemført tilfredshedsundersøgelse iblandt  
 repræsentantskabet, omkring forståelsen af den nye budgetudformning. 
 
 Budgetmøde 
  
 Vejledning i gennemførelse af et afdelingsmøde som dirigent blev gennemgået af bestyrelsen.  
 
 Regnskab 
 
 Bestyrelsen drøftede generelt placeringen af udgifter til juridisk bistand 
 (afdelingerne/administrationen).  
  
17.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Styregruppen holder møde med LBF den 25. august 2014 med henblik på planlægningen af  
 den videre proces i forhold til Landsbyggefonden (LBF).  
 
 Styregruppen holder møde med arbejdsgruppen den 15. september 2014, for nærmere  
 orientering omkring sagens stade og den videre proces. 
 
18.  Helhedsplaner. 
 
 Fra AB`s side har vi med baggrund i LBF`s kvitteringsbreve tilbage i maj måned 2013 haft en  
 forventning om, at LBF ville besigtige de 8 afdelinger i foråret 2014. Men reelt set har LBF kun  
 oplyst, at afdelingerne tidligst kunne forventes besigtiget efter ca. 1 år (2014). 



 

 

   
18.  Helhedsplaner (fortsat). 
 
 LBF udfærdiger 2 gange årligt en liste over de ansøgninger/projekter/afdelinger som vil blive 
 besigtiget, og vi har i den forbindelse erfaret, at AB`s afdelinger ej heller er med på listen til  
 besigtigelse i efteråret 2014. 
  
 Situationen er umiddelbart den, at der er igen er opstået en pukkel af projekter ved LBF, som  
 rykker på tidsplanen. 
 
 Fra AB`s side vil vi forsøge at ligge pres på LBF med henblik på at fremskynde 2 projekter (afd.  
 05 og 15) med baggrund i de særlige udfordringer, vi står overfor i de pågældende afdelinger. 
 
19. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ingen verserende sager p.t. 
 
20. Formandsmøde. 
 
 Planlægning af formandsmødet 2015 aftale nærmere på næste bestyrelsesmøde. Obs!  
 forberedelse påkrævet. 
 
21. Kursusaktivitet. 
 
 Planlægning af temakursus den 28. oktober 2014 på Hotel Scandic.  
 
 Emner: Webzone, AB`s hjemmeside samt hjemmeside – BoligSilkeborg.  
  
22. 75 års jubilæum. 
 
 Grethe orienterede om status vedr. forundersøgelser til jubilæet. 
 
23.   Kvotemøde, SK . 
 
 Resumé fra kvotemødet med SK. er fremsendt til bestyrelsen ved mail af 31. juli 2013. 
 
24.  Psykologisk krisehjælp (repræsentantskabet). 
 
 På sidste formandsmøde blev muligheden for psykologisk krisehjælp efterspurgt fra  
 repræsentantskabet i forbindelse med afdelingsbestyrelsesarbejdet.  
 
 Ledelsen fremlagde oplæg for bestyrelsen omkring aftale om muligheden for psykologisk  
 krisehjælp til afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Et oplæg som blev tiltrådt af bestyrelsen.  
 Nærmere orientering om indholdet i aftalen vil blive fremsendt til de respektive  
 afdelingsbestyrelser. 



 

 

 
  
25.  Næste bestyrelsesmøde 
 
 Onsdag den 24. september, kl. 17.30. 
  
 Kommende mødeaktivitet, 2014: 
 

 Onsdag d. 22. oktober 2014, kl. 17.30. 

 Onsdag d. 19. november 2014, kl. 17.30. 

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

 
26. Eventuelt.  
  
 Ingen emner. 
 
 
 
 
  
 
 
 


