Resumé fra orienteringsmøde mandag, den 27. juni 2022
i Aulaen, fællesskabets hus
Deltagere: 57 afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt 6 gæster

Velkomst:
Fie Mølholt bød velkommen og præsenterede organisationsbestyrelse og ledergruppe samt Tinus Lassen
fra BL og advokat Niels Vase.
Tinus Lassen fra BL var ordstyrer/dirigent.

Status på Forbrugervalget til Forsyningen:
Niels Vase, advokat oplyser omkring sagen og nedenstående slides er fra gennemgangen:
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Fra salen - jeg har set det i tv og forstod ikke et ord. Jeg forstår det fortsat ikke og bliver meget forvirret, 129
målere hvad er det ?
Niels Vase – de steder hvor boligforeningen får opkrævningen fra Forsyningen er boligforeningen kunde.
Husk det er kommunen som har ansvaret, som tilsynsmyndighed.

Fra salen - jeg har fulgt sagen med stor interesse og vi bliver nødt til at tænke på fremtid. Fortid er
overstået. Det er afdelingen der ejer bygningerne, derfor afdelingen som har stemmeret over alle målerne,
det er ikke boligforeningen som ejer målerne. Det er meget udemokratisk, det skal være afdelingsmødet,
som skal give tilladelse – hvem kan forklare mig dette ?

Niels Vase - det var det spørgsmål som BL skulle tage stilling til og vi har fået en klar udtalelse fra BL, at det
er organisationsbestyrelsen. Når man spørger BL og får et svar, så skal man som boligforening følge dette.

5

Tinus Lassen – BL’s vurdering på hvem som har stemmeretten – det er organisationsbestyrelsen som er
tegningsberettiget og har kompetencen. BL’s vurdering og kommunens svar er der tvivl på dette punkt, som
skal afklares.

Fra salen - For nogle deltagere er det grænseoverskridende, at man skal op til talerstolen. Hvem klæder
organisationsbestyrelsen på og hvem har ansvaret for dette, så vi ikke havner i sådanne sager ?

Niels Vase – bestyrelsen har ansvaret. Det er administrationen, som skal sørge for at bestyrelsen er ”klædt
på”. Ansætte en dygtig direktør og bestyrelsen bør stole på, hvad den får at vide af administrationen.

Fra salen - Jeg er glad for at bo i boligforeningen, men min tålmodighed er ved at være tyndslidt, har haft
flere trælse sager. Hvad vil bestyrelsen og administrationen gøre fremover ?

Fie Mølholt – jeg er ked af det spørgsmål. Det er en person ”udefra” som kører hetz på os. Jeg er blevet
svinet til på sociale medier og bliver hængt ud bl.a. til bestyrelsen i kræftens bekæmpelse, hvordan det
stoppes det ved jeg ikke.

Fra salen - jeg forstår det slider på jer og det er ikke fair. Jeg har hørt podcast. Referater som ligger inde på
hjemmesiden er ikke fyldestgørende. Det er kritisabelt, at I som organisationsbestyrelsen ikke bliver klædt
ordentlig på af administrationen.

Fra salen - jeg har boet mange steder i boligforeningen og vil sige, at I ikke kan få en bedre boligforening.
Bak dog bestyrelsen op. Der har været fnidder og jeg har også modtaget mails fra vedkommende.

BL´s artikel om reglerne til forbrugervalg ligger her: Forbrugervalg til vandselskaber (bl.dk)

Opfølgning på BL-notat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i august 2020:
Fie Mølholt oplyser omkring sagen og nedenstående slides er fra gennemgangen:
På repræsentantskabsmødet i 2020 blev fremlagt redegørelse fra BL og efterfølgende godkendte
repræsentantskabet denne.
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Bestyrelsen har ændret proceduren i forhold til referater. Ved bestyrelsesmøder bliver referat godkendt
efter hvert punkt, således at referatet er færdigt, når mødet sluttes. Dog kan der blive ændret i det
offentlige referat idet punkter med personoplysninger, tilbud og lignende ikke bliver offentliggjort.
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Vi har byggeudvalg, hvor der er medlemmer af organisationsbestyrelsen tilknyttet alle byggerier og
renoveringer.
Der bliver i den udstrækning der er behov, indbudt repræsentanter fra den berørte afdeling for
kommentarer.
Byggeudvalget har kompetence til at forholde sig til uforudsete problemer, der opstår i processen.
Hvis der opstår forhold der får betydning for projektets samlede økonomi, bliver det altid formidlet til
organisationsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for byggesagen.
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I mistillidserklæringen blev der rejst kritik af, at direktøren var referent til møderne i
organisationsbestyrelsen og her finder organisationsbestyrelsen ikke anledning til ændringer.
Som udgangspunkt er direktøren ”bestyrelsens sekretær” og vi opfatter ligesom mange andre
organisationer, bestyrelsesmødet som et fortroligt sted, hvor det kun er bestyrelsen og få udvalgte fra
administrationen der deltager i de punkter der vedrører deres afdeling. Ligeledes er det af økonomiske
årsager, da møderne ofte holdes udenfor normal arbejdstid.

9

Revisionsprotokol er et fast punkt på dagsordenen.
Her er revisor til rådighed for organisationsbestyrelsen og kan rekvireres til at redegøre for økonomiske
forhold. Som fast praksis deltager revisor i det årlige møde i organisationsbestyrelsens årsrapport og
balance behandles.

Når vi skal forholde os til arbejdstøj, er der som BL konkluderer flere aspekter i dette. De fleste af vore
medarbejdere har arbejdstøj der passer til det arbejde de udfører. HK-medlemmer har tilskud til arbejdstøj
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og der skal være boligforeningens logo på, det samme gælder for resten af medarbejderne i
administrationen.
I organisationsbestyrelsen har der før været mulighed for at købe tøj med logo, dette har vi fravalgt.

Vi har fået nyt medlem i bestyrelsen ved sidste repræsentantskabsmøde og vi har haft introduktionsmøde,
hvor formand og kommende direktør gennemgik de forskellige punkter.
Her blev vi enige om efterfølgende igen at tage en snak, om det var fyldestgørende eller der var punkter
der skulle følges op på. Dette med henblik på, at få lavet en fyldestgørende introduktion fremadrettet.
De vedtagne politikker organiseres og formidles på et medie – det arbejder vi på, men da vi har haft en
turbulent periode, må vi tage det vigtigste først, men det kommer.

Generelt styrkelse af bestyrelsesbetjeningen:
I øjeblikket er det direktør der tager referat.
De senere år har udviklingen i den almene boligsektor medført væsentlig flere opgaver, ikke kun for den
øverste administrative ledelse og for organisationsbestyrelsen, så vi vil følge udviklingen og se på om der
skal ske ændringer i vores måde at håndtere tingene på.

Bruge Årshjul:
Vi bruger årshjul og har gjort det gennem de sidste mange år.
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Punkter fra årshjulet er på organisationsbestyrelsens møder i løbet af året.
Sidst, hvor årshjulet ikke blev overholdt var, da vi havde det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den
23. maj 2022.
Efter vi havde udsendt vores indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, indkaldte kommunen
til politisk møde, hvor formænd fra de forskellige boligorganisationer er indbudt.
Normalt ligger det i april måned.
Det var grunden til at jeg måtte melde afbud til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jeg forsøgte
dog, at nå begge møder.

Afholdelse af årligt bestyrelsesseminar:
Tidligere blev der afholdt bestyrelsesseminar én gang årligt. Dette har ikke været muligt de senere år bl.a.
på grund af Covid 19.
Det lykkedes endelig at afholde bestyrelsesseminar den 26. – 27. marts i år.
Et godt seminar, hvor vi havde 2 repræsentanter fra BL som undervisere.
Emnet var bl.a. ”God almen ledelse”.
Vi fik virkelig meget ud af dette seminar og skulle nu rigtig til at arbejde videre med det.

Bestyrelsens forretningsorden:
Ajourføring af forretningsorden efter de nyeste vedtægter og vedtægtsændringer.
Herunder f.eks. bilagene med bestyrelseshonorarer, byggesagshonorarer, nødvendige udgifter til edb og
lignende.
Direktørens forretningsorden og ansættelsesaftale.
Alt dette er vi i gang med. Nogle af tingene er på plads, andre arbejdes der stadig på.
Organisationsbestyrelsen har fastsat ekstra Temamøde den 1. oktober, hvor vi bl.a. færdigbehandler
bestyrelsens forretningsorden og den vil efterfølgende blive offentliggjort på vores hjemmeside.
Direktørens ansættelsesaftale er på plads. Her har vi søgt ekstern hjælp fra BL og Lederne for at alt skulle
være korrekt sat op.

Kursus:
Vi opfordrer ikke kun medlemmer af organisationsbestyrelsen, men også fra afdelingsbestyrelserne, at
deltage i kurser der er relevante for deres arbejde i bestyrelserne.
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Vi forsøgte sidste efterår at lave et kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Dette måtte vi
desværre aflyse grundet manglende opbakning, men vi vil igen prøve at få et kursus på benene.

Vedtægter bør ajourføres:
Vi har fået vores vedtægter opdateret, således de nu ligger tæt op ad normalvedtægterne for området.
Derfor også dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor vi fik indført i vedtægterne, at vi er en
Nonprofitorganisation. Det vil gøre det lettere, når der skal søges til projekter ved EU - Elena mv.

Fra salen: de referater som er fra organisationsbestyrelsesmøderne, er lidt informative. Jeg læser det
næsten kun er lukkede punkter og derfor kommer det ikke ud til afdelingsbestyrelserne og beboerne, hvad
der behandles på møderne. Det hele skal ind på hjemmesiden. Dette her møde er ikke på hjemmesiden og
det er en lille ting at gøre.

Fie – det er taget til efterretning, vi skal stramme op på dette.

Målsætningsprogram 2022 – 2025:
Anne-Dorthe fortæller om boligforeningens målsætningsprogram.
Målsætningsprogram 2022 – 2025 kan læses på boligforeningens hjemmeside
https://www.frederikshavnboligforening.dk/media/384524/maalsaetningsprogram.pdf
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Økonomisk udvikling grundet inflation og stigende priser:
Claus Thomsen fortæller om den økonomiske udvikling og nedenstående slides er fra gennemgangen.
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Jan Qvist – vandforurening Pfas og pfos, der arbejdes på nyt vand direktiv. Vi kommer til, at se stigninger på
vand. Forbrugsafgifter påvirker den enkeltes økonomi. Vi skal have gravet 119 molokker ned, som er en stor
udgift. Der skal være et sorteringssystem og man bliver straffet, hvis affald ikke er sorteret.

Fie takker Tinus Lassen og håber alle har fået noget ud af orienteringsmødet. Vi håber på det bedste i
forhold til prisstigninger.

Fra salen - det handler om tillid. Der er blevet skrevet meget. Tillid skal man gøre sig fortjent til og alt det
her snak, har bestyrelsen også et moralsk ansvar for. Det er vigtigt vi ude i afdelingerne ved hvad der
foregår.

Fie – vi har holdt lav profil. Vi prøver at gøre os fortjent til tillid.

18

