Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 27. februar 2020, kl. 16.30 i Harald Lunds Gade 15
Deltagere:

Bjarne Walentin, formand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Fie Mølholt
Louise Melchert
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 - 7.
Teknisk Chef Jesper Nymark deltager under punkt 1 – 6.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 - 4
Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 – 6.
Dagsorden
Beslutningssager
1. Godkendelse af referat

Referat fra 30. januar 2020 blev godkendt med forbehold fra 1
organisationsbestyrelsesmedlem.

2. Byggesag (Energi)

Byggesag.

3. ELENA og Reco2st

Brian gennemgik stadet for ELENA og Reco2st projektet.

4. Effektivisering

Claus og Jesper orienterede om stadet for effektivisering.

5. Byggesag

Byggesag

6. Byggesag

Byggesag

7. Obligationsportefølje

Claus orienterede om status og udvikling i afkast mm.
Administrationen indstiller, at vi fortsætter med aftalen.

8. Repræsentantskabsmødet

Drøftelse af tidsplan, emner til beretning og planlægning af mødet
i øvrigt.
Mødet holdes den 14. maj 2020, kl.1 7.00 i Aulaen

9. Formandsmøde

Formandsmødet holdes onsdag den 29. april i beboerhuset i Hånbæk og skal indeholde følgende emner:
Forskønnelse og samtidig effektivisering af udearealer. Mødet holdes i Hånbæk, hvor Britta kan give et oplæg og vise ”vild med
vilje” med mere.
Energiprojekter og ELENA projekter, som lovet på tidligere formandsmøde.
Orientering om udbud af drift og vedligehold af vaskerier.

10. Evaluering af bestyrelsesarbejdet.
Udsat fordi det skal behandles sammen med evaluering af BU
Samtaler.
11. Drøftelse beboerdemokratiet.

Siden sidst har organisationsbestyrelsen indført kandidatpræsentationer og ”offentliggørelse” i Stafetten af valg til organisationsbestyrelsen. Dermed orienteres interesserede beboere og får
mulighed for at stille op og præsentere sig for repræsentantskabet.
Kommunens Sundhedspolitik blev drøftet på formandsmøde,
hvor muligheder samarbejde med kommunen via ”Pitstop” blev
beskrevet.
Der er stiftet brugerråd for Aulaen og samarbejdet med Landsbyggefonden om ombygningsprojektet samt holdt en del møder
om projektet.

Der er holdt 2 formandsmøder, der begge har været ”udvidede”
møder. Der er stor interesse for og deltagelse i disse møder.
Bestyrelsen besluttede, at der på formandsmødet skal spørges,
hvad afdelingerne gør for beboerdemokratiet, og hvad de kan
anbefale andre at gøre.
12. Kredsvalg

Organisationsbestyrelsen anbefalede at Bjarne Walentin opstilles
som kredsformand.

13. Orientering

Orientering

14. Byggesag

Byggesag

