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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. maj 2016, kl. 17.30. 
 
 
Afbud: Ulla Dinesen, Ella Pedersen 
  
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2016 blev godkendt og underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af  
 protokol side 1281. 
 
4. Meddelelser. 
 
 Afd. 21  
 
 Formand Morten Mackenhauer har ved mail af 12. maj 2016 meddelt, at afdelingsbestyrelsen 
  ,afd. 21 er nedlagt. 
 
 Haveaffaldsordning – Silkeborg kommune  
 
 Arbejdernes Byggeforening har modtaget forespørgsler omkring brug af kommunens nye  
 tilbud om haveaffaldsordning.  
 
 Vi har i den forbindelse undersøgt mulighederne for at tilmelde sig ordningen og må desværre  
 meddele, at det ikke kan lade sig gøre at tilmelde sig individuelt. Lejerne har mulighed for at  
 stille forslag på afdelingsmødet om, at hele afdelingen tilmelder sig ordningen.  
 
 BL (Boligselskabernes Landsforening) oplyser:  
 
 ”at det i henhold til lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger er afgrænset, hvordan  
 huslejen fastsættes, hvad der er indeholdt i huslejen og hvordan udgifterne fordeles.  
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4. Meddelelser (fortsat). 
 

Der er ikke frihed til at aftale andre betalingsordninger, ligesom der ikke er frihed til at fastsætte 

gebyrer eller særbetaling for specifikke ydelser, med mindre der i loven er givet adgang til at 

opkræve et sådan gebyr.  

 

Bortskaffelse af affald er en del af huslejen, og skal der være andre ordninger med afhentning af 

storaffald o. lign., skal det vedtages på et afdelingsmøde og udgiften dækkes kollektivt i 

afdelingens regnskab”. 

5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. 
 
6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
  
7. Ansøgning om tilskud. 
 
 AB`s Seniorklub Silkeborg søger ved skrivelse af 30. april 2016 om tilskud til driften af klubben. 
 Klubben. 
 Bestyrelsen bevilligede tilskud på kr. 2.500,-.  
 
 Alderslyst Action søger ved mail af 9. maj 2016 om tilskud til arrangementet 2016. 
 Bestyrelsen bevilligede tilskud på kr. 2.500,-. 
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Ansøgning om anvendelse af dispositionsfondsmidler i afd. 56. 
 
 Bestyrelsen bevilligede tilskud på kr. 44.570,00. 
 
9. Dispositionsfonden 
 
 Der har ikke været nye hændelser til likviditetsoversigten med relation til disponering af  
 dispositionsfondsmidler siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
 Likviditetsoversigten ajourføres med baggrund i ovenstående disponering. 
   
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 ingen hændelser siden sidste møde. 
 
13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om SU-mødet d.d. 
  
 Samarbejdsudvalgsmøder 2016: 
 
 1. Onsdag den 24. februar 2016, kl. 9.00. 
 2. Onsdag den 18. maj 2016, kl. 9.00. 
 3. Onsdag den 18. august 2016, kl. 9.00. 
 4. Onsdag den 10. november 2016, kl. 9.00. 
 
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
 
  AMO møder 2016: 
 
 1. Onsdag den 24. februar 2016, kl. 13.00. Mødet blev rykket til den 2. marts 2016, kl. 13.00. 
 2. Onsdag den 24. august 2016, kl. 13.00. 
 3. Onsdag den 23. november 2016, kl. 13.00. 
 
15. Personaleorientering. 
 
 Administrativt personale 
  
 Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen. 
 
 Ejendomsfunktionærer. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen. 
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16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen  
 bemærkninger. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Regnskab 
 
 Regnskaber for 2015 er uploadet til AB`s hjemmeside.  
 
 Budget.  
 
 Oplæg til budget 2017 er under udarbejdelse.  
  
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  
         
 Bestyrelsen blev orienteret om igangværende og kommende renoveringsprojekter. 
 
 Nybyggeri        
        
 Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med nybyggeriet, Gødvad Enge. 
 
 Udviklingsprojekter 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status i forbindelse med igangværende udviklingsprojekter. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Der er ikke særlige tiltag siden sidste møde. 
  
 Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.  
 
20.  Helhedsplaner. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
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21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde 
 
 Styringsdialogmøde – løbende mødeaktivitet, SK. 
 
 Lupinvej 118 
  
 Ledelsen orienterede om mødet med SK. den 26. april 2016. 
  
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 Der er ingen verserende sager. 
 
23. Formandsmøde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.  
 
24. Kursusaktivitet. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
 Kursuskalender 2016: 
 
 Formandsmøde, onsdag den 3. februar 2016, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00). 
 Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 19. september 2016, kl. 15.30. 
 Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 28. september 2016, kl. 19.00  
 (spisning kl. 18.00). 
 Temakursus, onsdag den 26. oktober 2016, kl. 19.00. 
 
25.  Webzone 

 
 Webzone II er implementeret ved organisationsbestyrelsen. 
  
26. Lukket sag. 
 
27.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Fredag den 17. juni 2016, kl. 17.30. 
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27.  Næste bestyrelsesmøde (fortsat). 
 
 Kommende mødeaktivitet, 2016: 
 
 Bestyrelsesmøder: 
    

1. Onsdag d. 20. januar 2016, kl. 17.30. 
2. Onsdag d. 10. februar 2016, kl. 17.30. 
3. Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 

2015 v. revision kl. 17.30). 
4. Onsdag d. 13. april 2016, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde). 
5. Onsdag d. 18. maj 2016, kl. 17.30. 
6. Fredag d. 17. juni 2016, kl. 17.30. 
7. Onsdag d. 10. august 2016, kl. 17.30. 
8. Onsdag d. 21. september 2016, kl. 17.30. 
9. Mandag d. 24. oktober 2016, kl. 17.30. 
10. Onsdag d. 16. november 2016, kl. 17.30. 
11. Lørdag d. 17. december 2016, kl. 17.30. 

 
 Repræsentantskabsmøde: 
 

1. Onsdag d. 6. april 2016, repræsentantskabsmøde i 19.00, spisning kl. 18.00. (revisor 
fremlægger regnskab for boligorganisationen). 

 
28. Eventuelt.  
 
 Bestyrelseskonference den 3. og 4. september 2016 på Nyborg Strand. 
  
 
 
 


