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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Ulla Dinesen 
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 18. februar 2015 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af  
 Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.  
  
 Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 6. februar 2015 for Arbejdernes  
 Byggeforening og afdelinger. 
 
 Revisionsprotokol side 1216-1247 vedr. regnskabsår 2014 blev gennemgået af revisorerne  
 Kristian Stenholm Koch og Karsten Jensen fra Revisionsinstituttet, og efterfølgende under-  
 skrevet af bestyrelsen. 
 
 Bestyrelsen har d.d. underskrevet alle regnskaber. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 25, den 16. marts 2015.  
 
 Valg af formand – valgperiode, til ordinært afdelingsmøde 2016. 
 
 Formand : Mona Wolf Jensen 
   Kejlstrupvej 115 
 
 Suppleanter  : Valgperiode, til ordinært afdelingsmøde 2015 
 
   1. suppleant  Bettina Greibe Nielsen  
     Kejlstrupvej 117 
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5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste møde. 
 
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.  
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Oplæg til tilskud fra dispositionsfonden til afd. 42, 43, og 46 samt.  
 
 Oplæg tiltrådt af bestyrelsen. 
 
 Tidligere er der fra bestyrelsens side reserveret tilskud til den boligsociale helhedsplan i afd.  
 16. Beslutningen formaliseres i form af oplæg til tilskud hvorefter beløbet overføres til  
 afdelingen, og afsættes til den boligsociale helhedsplan.  
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af
 dispositionsfondsmidler siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
 Ajourført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen. 
 
 Likviditetsoversigten ajourføres efterfølgende med udgangspunkt i ovenstående beslutninger. 
 
10.  Egen trækningsret (LBF). 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 midler fra egen trækningsret. 
 
11. Ejendomsskat. 
   
 Bestyrelsen er orienteret omkring status i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat og  
 afregning med Rafn & Søn.   
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12.  Forvaltningsrevision. 
 
 Der er ikke nye hændelser i forbindelse med forvaltningsrevisionen. 
 
13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidst. 
  
 Samarbejdsudvalgsmøder 2015: 
 
 1. Onsdag den 18. februar 2015, kl. 9.00. 
 2. Onsdag den 13. maj 2015, kl. 9.00. 
 3. Onsdag den 19. august 2015, kl. 9.00. 
 4. Onsdag den 25. november 2015, kl. 9.00. 
  
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidst.  
  
 AMO møder 2015: 
 
 1. Onsdag den 4. februar 2015, kl. 13.00. 
 2. Onsdag den 26. august 2015, kl. 13.00. 
 3. Onsdag den 9. december 2015, kl. 13.00. 
 
15. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen blev orienteret omkring personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret omkring personalesituationen. 
  
16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
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17. Budget/regnskab. 
 
 Regnskaber for 2014 er behørigt underskrevet af henholdsvis afdelingsbestyrelser og  
 organisationsbestyrelse.  
 
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  : Afd. 03 – økonomisk opgørelse er fortsat under udarbejdelse.  
      
           Afd. 08 – økonomisk opgørelse er fortsat under udarbejdelse. 
    
 Nybyggeri (Gødvad Enge) : Oplæg til skema A er under udarbejdelse. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
  
20.  Helhedsplaner. 
 
 Trods tidligere meddelelse fra LBF i januar 2015 om udsættelse af forventede tilsagn til årene  
 2018-2021, ser det nu alligevel ud til, at der kommer gang i de 3 af sagerne. Således at forstå, 
 at LBF ved skrivelse af 3. marts 2015 har meddelt, at de vil besigtige 3 afdelinger (afd. 5, 6 og  
 15) i maj måned 2015 med henblik på deres stillingtagen, som gør, at vi efterfølgende får  
 mulighed for at arbejde videre med sagerne, med mulighed for fremrykning af tilsagn. 
 Der sker dog en stadig prioritering i sagsbehandlingen ved LBF bl.a. på baggrund af situationen  
 i de ansøgende boligafdelinger. Der kan derfor ske ændringer i den rækkefølge, hvori sagerne  
 kan opnå støtte. 
 
 I forbindelse med besigtigelsen af de 3 afdelinger er der samtidig lagt op til en drøftelse af afd.  
 20 og 21 af hensyn til at kunne tilpasse driften (vedligeholdelse/udskiftning) i de respektive  
 afdelinger indtil forventet tilsagnstidspunkt. 
  
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste møde.  
 
 Nybyggeri, Teknisk Skole: 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med Teknisk Skole Silkeborg. 
 
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring verserende sager i beboerklagenævnet. 
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23. Formandsmøde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
24. Kursusaktivitet. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
 Kursuskalender 2015: 
 
 Formandsmøde, onsdag den 4. februar 2015, kl. 19.00. 
 Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 21. september 2015, kl. 15.30. 
 Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 30. september 2015, kl. 19.00. 
 Temakursus, tirsdag den 27. oktober 2015, kl. 19.00. 
 
25.  Webzone 

 
 Ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
26. 75 års jubilæum. 
 
 Bestyrelsen orienterede om status. 
 
27.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Mandag den 13. april 2015, kl. 17.30. 
 
 Kommende mødeaktivitet, 2015: 
 
 Bestyrelsesmøder: 
    

1. Onsdag d. 21. januar 2015, kl. 17.30. 
2. Onsdag d. 18. februar 2015, kl. 17.30. 
3. Onsdag d. 18. marts 2015, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 

2013 v. revision kl. 17.30) 
4. Mandag d. 13. april 2015, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde). 
5. Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 17.30. 
6. Fredag d. 26. juni 2015, kl. 17.30. 
7. Onsdag d. 19. august 2015, kl. 17.30. 
8. Onsdag d. 23. september 2015, kl. 17.30. 
9. Onsdag d. 21. oktober 2015, kl. 17.30. 
10. Onsdag d. 18. november 2015, kl. 17.30. 
11. Lørdag d. 12. december 2015, kl. 17.30. 
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27.  Næste bestyrelsesmøde (fortsat). 
 
 Repræsentantskabsmøde: 
 

1. Onsdag d. 8. april 2015, repræsentantskabsmøde i 19.00, spisning kl. 18.00. (revisor 
fremlægger regnskab for boligorganisationen). 

 
28.  Repræsentantskabsmøde 2015 
 
 Forberedelse til repræsentantskabsmødet onsdag den 8. april 2015, kl. 19.00 på  
 Hotel Scandic i Silkeborg. Spisning kl. 18.00. 
 
 Formøde med dirigent kl. 17.00 på Scandic. 
 
29. Afd. 29. 
 
 Oplæg til ændring af ejerlejlighedsvedtægter for ejerforeningen Borgergade 19 blev forelagt  
 og godkendt af bestyrelsen.  
 
 Oplæg til løsning af parkeringsforhold i forbindelse med ejerforeningen blev forelagt og  
 godkendt af bestyrelsen. 
 
30. Eventuelt.  
  
  
  
 
 
 


