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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. 
 
 
Afbud:  
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af  
 protokol side 1247. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Ekstraordinære afdelingsmøder.  
 
 Gennemførte: 
  
 På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 15, den 21. maj 2015 vedtog afdelingsmødet 
 det fremlagte oplæg, til renovering, i afdelingen. 
  
 I afd. 01 var der indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 27. maj 2015 med henblik på  
 afdelingsmødets stillingtagen, til oplæg om gennemførelse af renoveringsprojekt i afdelingen.  
 Grundet manglende fremmøde denne dato, blev der indkaldt til nyt ekstraordinært  
 afdelingsmøde den 18. juni 2015. Dette med baggrund i, at det iflg. lovgivningen kun er  
 beboerne, der kan tage stilling til sagen. 
 På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 01, den 18. juni 2015 vedtog afdelingsmødet det  
   fremlagte oplæg, til renovering i afdelingen. 
 I forbindelse med mødet blev fra administrationens side spurgt ind til baggrunden for det  
 manglende fremmøde ved mødet den 27. maj 2015. Her var tilkendegivelsen fra lejernes side, 
  at det skulle betragtes som en accept på gennemførelsen af renoveringsprojektet, og de  
 økonomiske konsekvenser heraf. 
 
 På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet 
 det fremlagte oplæg til renovering i afdelingen. 
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4. Meddelelser (fortsat). 
 
 På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 42, den 24. juni 2015 vedtog afdelingsmødet  
 det fremlagte oplæg, til gennemførelsen af mindre renoveringsprojekt i afdelingen. 
 
 På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 43, den 25. juni 2015 vedtog afdelingsmødet  
 det fremlagte oplæg, til gennemførelsen af mindre renoveringsprojekt i afdelingen. 
 
 På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 46, den 25. juni 2015 vedtog afdelingsmødet  
 det fremlagte oplæg, til gennemførelsen af mindre renoveringsprojekt i afdelingen. 
 
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. 12, 39, 47/49 og 50.  
 
 Oplæg blev tiltrådt af bestyrelsen. 
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af
 dispositionsfondsmidler siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
 Likviditetsoversigten ajourføres efterfølgende med udgangspunkt i ovenstående beslutning. 
 
10.  Egen trækningsret (LBF). 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 midler fra egen trækningsret ved LBF siden sidste bestyrelsesmøde. 
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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. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.. 
  
 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. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om Arbejdstilsynets besøg henholdsvis den 8. april 2015 og 22.  
 maj 2015, samt opfølgningen herpå.  
 
 Resultat af tilsyn: Grøn smiley 
  
 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 om personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.  



30-06-2015   - 4 -  

16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Budget 2016 er udleveret til bestyrelsen. 
 
 Budgetoplæg for 2016 for afdelingerne er udsendt til godkendelse ved de respektive  
 afdelingsbestyrelser. Deadline for evt. rettelser, fredag den 26. juni 2015, kl. 12.00. 
 
 Samlet oversigt over afdelingernes reguleringer for 2016 er udleveret til bestyrelsen. 
 
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  : Afd. 03 – Økonomisk opgørelse er fortsat under udarbejdelse i  
        teknisk afdeling.  
      
           Afd. 08 – Økonomisk opgørelse er fortsat under udarbejdelse i 
         teknisk afdeling. 
 
      Afd. 01 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – godkendt på  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 18. juni 2015. 
         Udbud pågår med ekstern bistand. 
 
      Afd. 15 – Udskiftning af køkkenlåger m.m. – godkendt på  
         ekstraordinært afdelingsmøde den 21. maj 2015. 
         Sagen er under udførelse – teknisk afdeling. 
 
      Afd. 51 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – godkendt på 
         ekstraordinært afdelingsmøde den 28. maj 2015. 
         Udbud pågår med ekstern bistand. 
 
      Afd. 42 – Mindre renoveringsprojekt pågår. 
 
      Afd. 43 – Mindre renoveringsprojekt pågår. 
 
      Afd. 46 – mindre renoveringsprojekt pågår. 
 
Nybyggeri (Gødvad Enge) :     Skema A blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet   
     den 18. maj 2015 og senere godkendt på Byrådsmødet den 26. 
     maj 2015. 
    Udarbejdelse af tidsplan og udbudsmateriale pågår. 



30-06-2015   - 5 -  

 
18. Renovering/nybyggeri (fortsat). 
 
 Nybyggeri (Gødvad Enge) :    Bestyrelsen drøftede og besluttede efterfølgende at tillade  
   husdyrhold (1 stk.) for afd. 62, Gødvad Enge når afdelingen går i  
   drift.  
   Bestyrelsen besluttede samtidig, at husdyrhold (1 stk.) skal  
   forstås således, at det er tilladt at holde enten 1 stk. hund eller 1  
   stk. indekat  pr. boligenhed. 
   Tilladelse til husdyrhold kan sidenhen ændres, såfremt  
   afdelingsmødet træffer beslutning herom, dog aldrig med  
   tilbagevirkende kraft. 
          
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen. 
  
20.  Helhedsplaner. 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
  
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde, boligorganisationerne i Silkeborg Kommune. 
 
 Der afholdes internt samarbejdsmøde/kvotemøde boligorganisationerne imellem den 2. juli  
 2015. 
 
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. 
 
 Kursuskalender 2015: 
 
 Formandsmøde, onsdag den 4. februar 2015, kl. 19.00. 
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24. Kursusaktivitet (fortsat). 
 
 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 

 
 Man drøftede i bestyrelsen brugen af webzonen og den måde systemet er bygget op på  
 mailsystemmæssigt. 
 
26. 75 års jubilæum. 
  
  Bestyrelsen er orienteret omkring status.  
 
27.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 19. august 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. 

 
 Repræsentantskabsmøde: 
 

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

 
28. Eventuelt.  
  
  


