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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. 
 
 
Afbud:  
  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af  
 protokol side 1247. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Afholdelse af ekstraordinære afdelingsmøder.  
 
 21. maj 2015 Afd. 15, renoveringsprojekt.   
 
 27. maj 2015   Afd. 01, renoveringsprojekt. 
 
 28. maj 2015 Afd. 51 (14-2), renoveringsprojekt. 
 
 Arbejdernes Andels-Boligforening  
 
 Arbejdernes Andels-Boligforening har fået nyt navn og logo. 
 
 Nyt navn og logo blev forelagt bestyrelsen. 
 
 Nyt navn – aab SILKEBORG. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.  
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6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret omkring en optimering af likviditetsstyringen men henblik på  
 optimering af kapitalforvaltningen og dermed muligheden for størst muligt udbytte af de  
 likvide midler. 
 
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 Alderslyst Action søger om tilskud til afholdelse af det årlige tilbagevendende arrangement for  
 børn og unge i området omkring Lupinvej (AB`s afd. 16) og Resedavej (AAB`s afd. 18) i dagene  
 4-6august 2015.  
 
 Bestyrelsen bevilligede  tilskud på kr. 2.500,00. 
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 På sidste bestyrelsesmøde forhåndsgodkendte bestyrelsen oplæg til anvendelse af  
 dispositionsfondsmidler i AB`s afd. 42, 43 og 46, i forbindelse med kollektiv udskiftning af  
 naturgasanlæg.  Oplæg til finansieringsskitse er nu godkendt hos de respektive 
 afdelingsbestyrelser. 
 Bestyrelsen godkendte og underskrev i den forbindelse formelt tilskudsdokument. 
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Ajourført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen. 
 
 Likviditetsoversigten ajourføres efterfølgende med udgangspunkt i ovenstående beslutninger. 
 
10.  Egen trækningsret (LBF). 
 
 Oplæg til anvendelse af egen trækningsret i forbindelse med renoveringsprojekter i følgende  
 afdelinger:  
 
 Afd. 01 Udskiftning af tag, vinduer m.v.  
 Afd. 42 Udskiftning af naturgasanlæg 
 Afd. 43 Udskiftning af naturgasanlæg 
 Afd. 46 Udskiftning af naturgasanlæg 
 Afd. 51 Udskiftning af tag, vinduer m.v. 
 
 Oplæg blev tiltrådt af bestyrelsen. 
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11. Ejendomsskat. 
   
 Bestyrelsen er orienteret omkring status i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat og  
 afregning med Rafn & Søn.   
 
12.  Forvaltningsrevision. 
 
 Der er ikke nye hændelser i forbindelse med forvaltningsrevisionen. 
 
13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om mødet i samarbejdsudvalget den 13. maj 2015. 
  
 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. 
  
 Morten Skov er ansat i den ledige stilling i drift 2 med virkning fra og med 11. maj 2015. 
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16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen.  
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Budgetoplæg for 2016 for boligorganisationen og afdelingerne er under udarbejdelse. 
 
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  : Afd. 03 – Økonomisk opgørelse er fortsat under udarbejdelse.  
      
           Afd. 08 – Økonomisk opgørelse er fortsat under udarbejdelse. 
 
      Afd. 01 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – afholdelse af  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 27. maj 2015. 
 
      Afd. 51 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – afholdelse af  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 28. maj 2015. 
 
 Nybyggeri (Gødvad Enge) :  Oplæg til udvidelse af kvote samt grundkøb blev behandlet på 
       Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 20. april 2015 og  
      senere godkendt på Byrådsmødet den 27. april 2015. 
 
          Oplæg til skema A blev godkendt på Økonomi- og  
      Erhvervsudvalgsmødet den 18. maj 2015 og indstillet til  
      byrådets godkendelse på byrådsmødet den 26. maj 2015. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
  
20.  Helhedsplaner. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om møde og besigtigelse af afd. 05, 06 og 15 med Landsbygge-  
 fonden (LBF) den 19. maj 2015.  
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21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 BoligSilkeborg  
 
 Mandag den 18. maj 2015 underskrev formænd og direktører fra henholdsvis AB, aab  
 Silkeborg og SB en formel samarbejdsaftale i forbindelse med SB`s indtrædelse i  
 ventelistefællesskabet BoligSilkeborg. 
 
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
23. Formandsmøde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
24. Kursusaktivitet. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
24. 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. 
 
25.  Webzone 

 
 Ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
26. 75 års jubilæum. 
 
 Bestyrelsen orienterede om status. 
 
27.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Fredag den 26. juni 2015, kl. 17.30. 
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27.  Næste bestyrelsesmøde (fortsat). 
  
 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). 

 
28.  Rettelse af afdelingsnumre i afd. 12-2 og afd. 14-2. 
 
 Afd. 50 og 51 er oprindelig benævnt afd. 12-2 og 14-2, men da man historisk set indførte  
 EDB`en var det ikke muligt systemmæssigt at registrere afdelingerne som 12-2 og 14-2.  
 Afdelingerne blev i stedet benævnt og registreret som henholdsvis afd. 50 og 51, hvilket ikke  
 har givet anledning til udfordringer gennem årene. 
 
 Men i forbindelse med forespørgsel omkring lånetilbud i relation til forestående renovering i  
 afd. 51 (14-2) gør man fra RD opmærksom på, at det formentlig vil give visse udfordringer i  
 forhold til en evt. senere tinglysning af et lånedokument. 
 I den forbindelse er der formelt oplæg til bestyrelsen om, at afdelingsnumrene formelt  
 ændres så afd. 12-2 fremadrettet benævnes afd. 50, og afd. 14-2 fremadrettet benævnes afd.  
 51. 
 
 Oplæg blev tiltrådt af bestyrelsen. 
 
29. Lukket sag. 
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30.  Kopimaskine/printer /scanner/fax.  
 
 Oplæg fra ledelsen til udskiftning af kopimaskine/printer/scanner/fax (kombi-maskine). 
 
 Oplæg blev tiltrådt af bestyrelsen. 
 
31.  Mindre nyanskaffelser. 
 
 Bestyrelsen er forelagt oplæg fra ledelsen til indkøb af mindre nyanskaffelser. Dette med  
 baggrund i, at det afsatte budget allerede er væsentlig overskredet med baggrund i tidl.  
 vedtagne investeringer godkendt af bestyrelsen 
 
 Bestyrelsen godkendte omhandlende oplæg, velvidende at det måtte belaste regnskabet  
 negativt.  
 
 Et evt. underskud som følge heraf vil ikke belaste administrationsbidraget, men dækkes  
  af boligorganisationens egenkapital. 
 
32. Eventuelt.  
  
  
 
 
 
 


