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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Ella Pedersen 
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 18. marts 2015 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af 
  protokol side 1247. 
  
4.  Konstituering af bestyrelsen. 
 
 Fomand : Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentant-  

     skabsmødet). 

 Næstformand : Poul Meisler valgt. 

 Samarbejdsudvalg : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og direktør René K. Rasmussen. 

 Tegningsberettigede : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. 

 
5. Gennemgang og underskrift af forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 
 
 Bestyrelsen gennemgik og underskrev forretningsordenen. 
 
6. Evaluering af repræsentantskabsmødet 2015. 
 
 Aftenen blev indledt med fællesspisning kl. 18.00. Erfaringsmæssigt en god form for optakt til  

 repræsentantskabsmødet. 

 39 repræsentanter (ud af 82 mulige) fordelt på 18 afdelinger (ud af 24 mulige) var mødt frem til  

 det årlige repræsentantskabsmøde på Hotel Scandic. Mødet foregik med en fornuftig dialog  

 omkring sagerne. Referat er udarbejdet af referent Mette Kjær Johansen og underskrevet af  

 referent, dirigent og formand. 

 
7. Meddelelser. 
 
 Ingen meddelelser 



14-04-2015   - 2 -  

8. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.  
 
9.  Kapitalforvaltning. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste møde. Kvartalsrapporter for 1. kvartal  
 2015 fremsendes løbende til bestyrelsen digitalt i takt med at de indgår ved AB. 
 
10. Ansøgning om tilskud. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.  
 
11. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Der foreligger ingen ansøgninger til behandling.  
 
12. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af
 dispositionsfondsmidler siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
13.  Egen trækningsret (LBF). 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 midler fra egen trækningsret. 
 
14. Ejendomsskat. 
   
 Bestyrelsen er orienteret omkring status i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat og  
 afregning med Rafn & Søn.   
 
15.  Forvaltningsrevision. 
 
 Der er ikke nye hændelser i forbindelse med forvaltningsrevisionen. 
 
16.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidst. 
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16.  Samarbejdsudvalget (fortsat). 
 
 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. 
  
17. 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. 
 
18. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen blev orienteret omkring personalesituationen. 
  
 Ejendomsfunktionærer.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret omkring personalesituationen. 
  
19. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
20. Budget/regnskab. 
 
 Udarbejdelse af budgetter for 2016 pågår og forventes udsendt til godkendelse ved  
 afdelingsbestyrelserne den 12. juni 2015. 
 
 Regnskaber – ingen nye hændelser på dette område siden sidste møde. 
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21. 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. 
 
     Oplæg til projekt blev forelagt SK. på møde den 19. marts 2015.  
 
    Sagen behandles på økonomiudvalgsmøde den 20. april 2015 og  
    på byrådsmødet den 27. april 2015. 
 
22.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
  
23.  Helhedsplaner. 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
  
24. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Der er ikke nye hændelser på området siden sidste møde.  
 
25. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Bestyrelsen er orienteret omkring status i forbindelse med verserende sager i  
 beboerklagenævnet. 
 
 Vi afventer fra AB`s side beboerklagenævnets stillingtagen til verserende sager som har været  
 behandlet i beboerklagenævnet den 10. april 2015. 
 
26. Formandsmøde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
27. Kursusaktivitet. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
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27. Kursusaktivitet (fortsat). 
 
 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. 
 
28.  Webzone 

 
 Ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
29. 75 års jubilæum. 
 
 Bestyrelsen orienterede om status.  
 
30.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Mandag den 20. maj 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. 

  
 Repræsentantskabsmøde: 
 

1. Onsdag d. 8. april 2015, repræsentantskabsmøde i 19.00, spisning kl. 18.00. (revisor 
fremlægger regnskab for boligorganisationen). 
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31. Afd. 29. 
 
 Ejerforeningen Borgergade 19 – bestyrelsen (tegningsberettigede) underskrev dokumenter til  
 tinglysning. 
 
32. Sports- og Fritidspark Arendal  
 
 En lejer i AB`s afd. 21, har ved mail af 25. marts 2015 endnu engang opfordret AB`s bestyrelse  
 til at indgå i et samarbejde med Sports- og Fritidspark Arendal og evt. også bidrage økonomisk  
 til en udvidelse af Sports- og Fritidspark Arendal.  
 
 Bestyrelsen har på ny drøftet støtteansøgninger af denne karakter som ikke relaterer  
 direkte til afdelingerne eller en større helhedsplan i Landsbyggefonds (LBF) regi. En  
 enstemmig bestyrelse er fortsat af den opfattelse, at etablering og drift af multibaner,  
 multihaller, fritidsparker og lignende i Silkeborg`s nærområder og som ikke har relation til en  
 større helhedsplan i LBF regi, ligger udenfor det som man kan og vil anvende midler fra  
 boligorganisationen til.  
 
 Skal der ydes støtte fra AB i en sag af denne karakter, må støtten komme direkte fra  
 den eller de afdelinger som er beliggende i de respektive nærområder. Evt. støtte kræver i  
 den forbindelse forsamlingens stillingtagen/accept. 
 
 Konklusion - bestyrelsen besluttede enstemmigt, ikke at yde tilskud i nærværende sag, men  
 anmodede samtidig administrationen om at undersøge, hvad der konkret ligger i opfordringen  
 til at indgå i et samarbejde. 
 
 33. Eventuelt.  
  
 Ingen emner. 
  
 
 
 


