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Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2016, kl. 17.30. 
 
 
Afbud:  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 
 Dagsordenen godkendt. 
 
2. Underskrift af sidste referat. 
 
 Referat af bestyrelsesmøde af 21. september 2016 blev godkendt og underskrevet. 
 
3. Revisionsprotokol. 
 
 Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af  
 protokol side 1283. 
  
4. Meddelelser. 
 
 Bestyrelsessammensætning – organisationsbestyrelsen.  
 
 Ella Pedersen har valgt at udtræde af organisationsbestyrelsen med virkning pr. 20. oktober 
  2016. 
 
 1. suppleant Jette Bisgaard, formand i afd. 51 er indtrådt i organisationsbestyrelsen efter Ella  
 Pedersen. 
 
 Dødsfald.  
 
 Bestyrelsen blev orienteret om dødsfald af tidl. medarbejder. 
 
 Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 4. 
 
 Mandag den 7. november 2016 afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 4 med  
 hovedoverskriften ”Valg af formand for afdelingsbestyrelsen”. 
 
5. Råbalance, boligorganisationen. 
 
 Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.  
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6.  Kapitalforvaltning. 
 
 Afkastrapporter for perioden 1. januar 2016 til 30. oktober 2016 er forelagt bestyrelsen  
   
7. Ansøgning om tilskud. 
  
 AB`s seniorklub søger om tilskud til driften af klubben (se bilag i bilagsmappen). 
 
 Bestyrelsen bevilligede kr. 2.500,00 i tilskud. 
 
8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden. 
 
 Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden i henholdsvis afd. 5 og afd. 21. 
 
 Ansøgningen i afd. 21 blev tiltrådt af bestyrelsen.  
 
 Bestyrelsen forhåndsgodkendte tilskud til projektet i afd. 5, men da finansieringen endnu ikke  
 er endelig afklaret, fremlægges det endelige oplæg for bestyrelsen til på næste bestyrelses-  
 møde. 
 
9. Dispositionsfonden. 
  
 Ajourført likviditetsbudget er forelagt bestyrelsen. 
  
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. 
 
 Ajourført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen. 
 
11. Ejendomsskat. 
   
 Ajourført statusoversigt over ejendomsskattesager – Rafn & Søn er forelagt bestyrelsen. 
 
12.  Forvaltningsrevision. 
 
 Der er ingen hændelser siden sidste møde. 
 
13.  Samarbejdsudvalget. 
 
 Ingen hændelser siden sidste bestyrelsesmøde. 
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13.  Samarbejdsudvalget (fortsat). 
 
 Samarbejdsudvalgsmøder 2016: 
 
 1. Onsdag den 24. februar 2016, kl. 9.00. 
 2. Onsdag den 18. maj 2016, kl. 9.00. 
 3. Torsdag den 25. august 2016, kl. 9.00. 
 4. Torsdag den 10. november 2016, kl. 9.00. 
 
14. Arbejdsmiljøorganisationen. 
 
 Arbejdstilsynet har været på besøg i drift 2 den 22. oktober 2016 og fik i den forbindelse  
 tildelt en grøn smiley. 
  
  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. Mødet blev rykket til den 14. september 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. 
 
16. Udlejningssituationen/fraflytning. 
 
 Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. 
 
17. Budget/regnskab. 
 
 Regnskab. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
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17. Budget/regnskab (fortsat). 
 
 Budget.  
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde. 
 
18. Renovering/nybyggeri.  
 
 Renovering  :  Afd. 01 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – projektet er  
         afsluttet og byggeregnskab er under udarbejdelse. 
            
      Afd. 51 – Udskiftning af tag, vinduer m.v. – projektet er  
         afsluttet og byggeregnskab er under udarbejdelse. 
 
 Nybyggeri (Gødvad Enge)  :  Forventet tidsplan: 
            Indflytning lørdag den 1. juli 2017. 
       Status: 
       Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen. 
 
19.  Boligsocial helhedsplan.  
 
 Lisa Svendsen, ny projektmedarbejder er ansat med virkning pr. 15. oktober 2016. 
 Nyhedsbreve af 12. oktober 2016 er forelagt bestyrelsen. 
 
20.  Helhedsplaner. 
 
 Afd. 15 - Landsbyggefonden har trods tidligere stillingtagen i sagen anmodet om yderligere  
 byggetekniske undersøgelser.  
  
 Der er ikke nye hændelser i relation til de øvrige afdelinger. 
 
21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK. 
 
 Lokalt samarbejde. 
 
 Bestyrelsen blev orienteret om status vedr. fælles tiltag i BoligSilkeborg regi i forbindelse med  
 konsekvenserne af den nye kontanthjælpsreform.  
 
22. Beboerklagenævnet/boligretten.  
 
 1 aktuel sag ved beboerklagenævnet – rejst af Arbejdernes Byggeforening den 30. september  
 2016 – fraflytningssag (husleje). 
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23. Formandsmøde. 
 
 Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.  
 Forberedelse/planlægning af mødet 2017 pågår. 
 
24. Kursusaktivitet. 
 
 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. 
 Bestyrelsen besluttede med baggrund i manglende temaer at aflyse temakurset den 26.  
 oktober 2016. 
 
 Kursuskalender 2017: 
 
 Formandsmøde, onsdag den 1. februar 2017, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00). 
 Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 18. september 2017, kl. 15.30. 
 Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 27. september 2017, kl. 19.00  
 (spisning kl. 18.00). 
 Temakursus, onsdag den 25. oktober 2017, kl. 19.00. 
 
25.  Webzone 

 
 Bestyrelsen blev orienteret om status vedr. implementeringen af Webzone II. 
 
26. Lukket sag. 
 
27.  Nyt fra BL (kredsen/landsplan). 
 
 Nyhedsbreve nr. 25, 26, 27 28 og 29 fra BL blev forelagt bestyrelsen. 
 
 BL Informerer nr. 46 blev forelagt bestyrelsen. 
 
 Paw orienterede fra mødet i BL regi omkring ”Fremtidens familie og boformer” 
 
 Oplæg på mødet ved fremtidsforsker Jesper Bo Jensen med følgende indhold. 
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27.  Nyt fra BL (kredsen/landsplan) (fortsat). 
 

 Går det godt i samfundet, står den almene sektor svagt, går det svagt i samfundet, går 
det godt for den almene sektor. 

 Livets faser 1960-2030, samfundet i stor forandring. 

 Der bliver ikke bygget nok i den almene sektor. I 2026 forventes det, at der mangler 
160000 almene boliger. 

 Fremtidens beboerdemokrati – klare linjer, øget beboerdemokrati, mere dialog, bedre 
kommunikation, større effektivitet. 

 Fremtiden byder på flere ældre, flere singler, flere unge i større byer, flere ældre i 
mindre byer. 

 Befolkningstallet vil falde, men alderen på folk vil stige. 

 Boligmassen i yderområderne vil stagnere. 

 Kernefamilien er i opbrud. 

 Stærk bevægelse fra land til by.  

 Vil den almene boligsektor blive til ”skraldespandssektor” 
  
28.  Drift.  
 
 TADAA! delebilsordning.  
 
 Indførelsen af TADAA! delebilsordning har været en succes i afd. 16 og der arbejdes p.t. på en  
 udbredelse af ordningen til flere af AB`s afdelinger. 
  
 Samarbejdspartnere. 
 
 Ledelsen redegjorde for forhold i relation til samarbejdspartner og overenskomstmæssige  
 vilkår som efterspurgt på bestyrelsesmødet den 21. september 2016.  
 
29.  Næste bestyrelsesmøde. 
 
 Onsdag den 16. november 2016, kl. 17.30. Afbud fra Poul Meisler og Jette Bisgaard. 
 
 Bestyrelsesmøder: 
 
 Kommende mødeaktivitet, 2016: 
    

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). 
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29.  Næste bestyrelsesmøde (fortsat). 
 

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: 
 

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

 
 Planlægning af mødeaktivitet, 2017 
 
 Bestyrelsesmøder: 
 

1. Onsdag d. 18. januar 2017, kl. 17.30. 
2. Mandag d. 6. februar 2017, kl. 17.30. 
3. Onsdag d. 8. marts 2017, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 

2016 v. revision kl. 17.30). 
4. Torsdag d. 6. april 2017, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde). 
5. Onsdag d. 17. maj 2017, kl. 17.30. 
6. Fredag d. 16. juni 2017, kl. 17.30. 
7. Onsdag d. 9. august 2017, kl. 17.30. 
8. Onsdag d. 20. september 2017, kl. 17.30. 
9. Mandag d. 23. oktober 2017, kl. 17.30. 
10. Onsdag d. 15. november 2017, kl. 17.30. 
11. Lørdag d. 16. december 2017, kl. 17.30. 

 
 Repræsentantskabsmøde: 
 

12. Onsdag d. 5. april 2017, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spisning kl. 18.00 
(revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen). 

 
30. Eventuelt.  
 
 Er BoligSilkeborg repræsenteret på Silkeborgmessen – svaret er nej. 


