
Referat fra repræsentantskabsm Øde 2OI8
Deltagere

Tid

Sted

Repræsentanter 4L personer
Administration Direktør René K. Rasmussen

Karen Mortensen, Team Økonomi & Regnskab
Rikke Sundwall, Team Udlejning & Sekretariat

lnviterede Revisor Kristian Stenholm Koch, Rl

Organisationsbestyrelse Formand Grethe Rasmussen

Næstformand Paw Andreassen
Poul Meisler
John Sørensen

Jette Bisgaard

Ulla Dinesen
Karen Rod Jensen

Onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00
Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

L. Valg af dirigent

Paw Andreassen (PA) blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at mØdet var rettidigt varslet i h.t. vedtægterne. Dagsorden blev
godkendt.

2. Valg af referent

Karen Mortensen (KM) blev valgt.

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest
forløbne år

Formand for boligorganisationen, Grethe Rasmussen (GR) aflagde organisations-
bestyrelsens årsberetning. Beretningen er udsendt til repræsentantskabet forud for mødet

GR takkede for det gode samarbejde i såvel bestyrelse, repræsentantskab og administration.
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Beretningen blev godkendt.



4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt fremlæggelse
af budget

Kristian Stenholm Kock (KSK), Statsautoriseret revisor ved Ri, fremlagde og kommenterede
boligorganisationens årsregnska b.

KSK uddelte ros til administrationen for det regnskabsmæssige arbejde og forretningsgange i

Arbejdernes Byggeforening.

KSK oplyste, at forvaltningsrevisionen og egen kontrol ikke har givet anledning til
bemærkninger.

KSK oplyste, at regnskabet er retvisende og at det er udarbejdet efter gældende praksis.

Herefter blev regnskabet godkendt

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

lngen indkomne forslag til behandling.

6. Valg af formand for organisationsbestyrelsen - Valgperiode2OLS-2O20

På valg: Grethe Rasmussen - villig til genvalg

Kandidater:

Grethe Rasmussen , af d. 2 blev genvalgt.

7. a. Valg af 3 medlemmer af organisationsbestyrelsen - Valgperiode 2018-2020

På valg Karen Rod Jensen - villig til genvalg

John Sørensen - villig til genvalg

Poul Meisler - villig til genvalg

Kandidater:

Karen Rod Jensen, afd. 15

John Sørensen, afd. 9

Poul Meisler, afd.23
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Alle blev genvalgt.

b. Valg af 2 suppleanter - Valgperiode 2018-2019

Stemmeudvalg bestående af følgende blev nedsat
lnga Salomonsen, afd. L3

Kirsten Nørskov, afd. 18

Rikke Sundwall, administrationen

Kandidater:

Tina Pedersen, afd. 43

Henrik Nielsen, afd. 20

Michael Christianse n, afd. 2

L. suppleant:
2. suppleant:
3. suppleant:

modtog 37 stemmer
modtog 25 stemmer
modtog 20 stemmer

Tina Pedersen, afd. 43

Henrik Nielsen, afd. 20

Michael Christianse n, aÍd. 2

8. Valg af revisor

Revisionsselskabet Rl blev genvalgt.

9. Eventuelt

RKR svarede på spørgsmålvedr. udlejningsvanskeligheder i afd. 27, Drewsensvej 94.

RKR orienterede om status vedr. implementeringen af den nye kommunale affaldsplan og
tilkendegav i den forbindelse, at det der tidligere er meldt ud fra Arbejdernes
Byggeforenings side omkring konsekvenserne af den nye affaldsplan, ikke bliver så

omfattende som forventet.
Dette med baggrund i, at vi som almen boligorganisation allerede sorterer i de fleste af de
fraktioner som indgår i den nye affaldsplan.
Der tilføres 2 nye fraktioner i form af madaffald og metal/plast.
I forbindelse med indførelsen af den nye affaldsplan udgår en række beholder- og
containerstØrrelser og nye kommer til. Enkelte beholdere bliver opdelt til flere fraktioner.
Arbejdernes Byggeforening har valgt at se tiden an med hensyn til, hvor stor en andel af den
eksisterende restaffaldskapacitet der kan trækkes ud til madaffald og metal/plast, inden der
ændres på restaffaldskapaciteten. Ændringer af mindre karakter kapacitetsmæssigt kan dog
forekomme i forbindelse med udskiftningen til nye beholdere/containere.
Der er bestilt nye affaldsbeholdere til sortering af madaffald og metal/plast.
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Madaffald opsamles kildesorteringsmæssigt i grønne plastposer i dertil udleverede
køkkenspande, som udleveres iforbindelse med udrulningen i afdelingerne.
Den generelle affaldskapacitet vil så løbende blive ændret løbende i takt med behovet i de

respektive afdelinger.

Sideløbende med den proces er der mulighed for at undersøge alternative løsninger som

f.eks. molokker (nedgravede løsninger) m.v. såfremt det måtte være aktuelt.
Den overordnede tidsplan for den kommunale udrulning i Silkeborg blev forelagt
repræsentantskabet.
Afdelingsbestyrelser og beboere vil blive nærmere orienteret når den endelige tidsplan for
u d ru I n i n gen fo r Arbejdernes Byggefo ren i n g foreligger.

GR takkede for valget, ønskede medlemmer og suppleanter tillykke med valget, takkede for
et godt møde og ønskede alle en god sommer.

Silkeborg, den 5. april 20L8
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G e Rasmussen ren Mortensen
Formand rent

(

Paw Andreassen
Dirigent
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