
24-10-2014   - 1 -  

  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. oktober  2014, kl. 17.30. 
 
 
Afbud:  
  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 24. september 2014 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af 
  protokol side 1215. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Kredsweekend 2015 
 
 Kredsweekendkonference på Hotel Legoland den 25. -26. september 2015. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring kvartalsrapporter for 3. kvartal 2014.  
 
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 AB`s seniorklub søger om driftstilskud til foreningen. Bestyrelsen bevilligede som tidligere år  
 driftstilskud til foreningen. 
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling. 
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9. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering
 dispositionsfondsmidler, siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
10.  Egen trækningsret (LBF). 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 midler fra egen trækningsret ved LBF. 
 
11. Ejendomsskat. 
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring tilbagebetaling af ejendomsskat og afregning med Rafn &  
 Søn for en række afdelinger. De respektive afdelingsbestyrelser er orienteret omkring 
 tilbagebetalingerne.  
 
12.  Forvaltningsrevision. 
 
 Oplæg til revidering af forretningsgang nr. 30 – Repræsentation ved runde fødselsdage og  
 Jubilæer. Ændret under fratrædelse, administrativt personale, vikarer. Oplæg tiltrådt af  
 bestyrelsen. 
 
13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Næste møde, onsdag den 26. november 2014. 
  
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Bestyrelsen er orienteret om mødet den 30. september 2014 i arbejdsmiljøorganisationen. 
 
15. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer.  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring personalesituationen. 
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16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Ingen emner til behandling. 
 

18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  : Bestyrelsen er orienteret omkring igangværende og kommende  
     renoveringsprojekter. 
   
 Nybyggeri (Gødvad Enge) : Bestyrelsen er orienteret omkring status i sagen. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring status i sagen. 
  
20.  Helhedsplaner. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste møde.  
 
21. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring verserende sager i beboerklagenævnet. 
 
22. Formandsmøde. 
 
 Igangværende - planlægning af formandsmødet den 4. februar 2015.  
 
23. Kursusaktivitet. 
 
 Kursuskalender 2015 blev fastlagt. 
 
24. 75 års jubilæum. 
 
 Grethe orienterede om status vedr. forundersøgelser til jubilæet. 
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25.   Orienteringsmøde, SK. 
 
 Tirsdag den 4. november 2014, kl. 14.00 er formand Grethe Rasmussen og AB`s ledelse  
 inviteret til orienteringsmøde ved Silkeborg Kommune. Generel orientering omkring  
 kommuneplanen samt orientering om, hvor de kommende boligområder er placeret. 
 
26.  Psykologisk krisehjælp (repræsentantskabet). 
 
 RKR orienterede omkring status.  
 
27.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 19. november 2014, kl. 17.30. 
  
 Kommende mødeaktivitet, 2014: 
 

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

 
28. Eventuelt.  
  
   
 


