- 525 Indkaldelse
til

Bestyrelsesmøde
i Arbejdernes Andels-Boligforening
tirsdag d. 11. juni 2013 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.
Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.
Fraværende efter afbud :
Fraværende uden afbud :

Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden :

Pkt. 2
Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.
Referat af bestyrelsesmødet d. 07.05.2013 er medsendt samt
Referat af Generalforsamlingen d. 23.05.2013 til orientering.

Pkt. 3
Helhedsplan - udsendt 3 sager :
Liste over opsagte lejligheder.
Lister over indflytninger – 2 stk.
KÅS tabeller

Beslutning

- 526 Pkt. 4
Efterretninger – på Internettet ses (08 stk.):
BL informerer nr. 21 af 13.05.2013 vedr. ”Startboliger – indkaldelse af
ansøgninger for 2013”
BL informerer nr. 22 af 15.05.2013 vedr. ”Organisationsbestyrelseskonference”
BL informerer nr. 23 af 16.05.2013 vedr. ”Arbejdsretlige problemstillinger”
BL informerer nr. 24 af 17.05.2013 vedr. ”Aftale mellem BL og
Kooperationen vedr. ekstern advokatbistand i forbindelse med
ansættelsesretlige sager”
BL informerer nr. 25 af 31.05.2013 vedr. ”Nøgletal for boligområder 2013
kan bestilles hos Danmarks Statistik”
BL informerer nr. 26 af 31.05.2013 vedr. ”Pulje til grønne ildsjæle”

Landsbyggefonden orienterer nr. 603 af 24.05.2013 vedr. ”Indberetning af
ledige boliger pr. 1. juni 2013”
Landsbyggefonden orienterer nr. 604 af 24.05.2013 vedr. ”Digitalisering af
”Landsbyggefonden orienterer””

udsendt 5 stk. bilag :
Byggeskadefondens Årsberetning 2012 og Byggeteknisk
Erfaringsformidling 2012 (forefindes på kontoret)
Referat af dom afsagt af Østre Landsret d. 23.01.2013 vedr.
skimmelsvamp.
Brev af 17.05.2013 fra Varde Kommune vedr. grundkapitallån.
Kopi af mail af 30.05.2013 fra Varde Kommune vedr. sammenlægningen
af afd. 10, Skovbrynet/Østerled og afd. 18, Solskrænten.
BØLGEN uge 20
BØLGEN uge 21

- 527 SYDDANMARK NU – Regional Udviklingsplan (forefindes på kontoret)
SYDDANMARK NU – Dan Dansk-Tyske Region (forefindes på kontoret)

Beslutning

Pkt. 05
Forvaltningsrevision.
Intet

Beslutning

Pkt. 06
Drøftelse af situationen omkring computere på 2 varmemestre kontorer.

Beslutning

Pkt. 07
Referat af møde med forsikringsmæglerfirmaet Willis v/Per Flou Jensen
samt statusrapport.

- 528 Beslutning

Pkt. 08
Eventuelt
Takkekort Christina og Christian.

Aftalt

Næste ordinære møde : kommende møder aftales på mødet, så HUSK
Kalender !!

Næste møde ang. ”Fremtidssikring” : ikke aftalt

OBS - OBS
Afbud til forretningsføreren senest tirsdag inden kl. 09:00 grundet evt.
afbestilling af mad på
tlf. 76 95 82 00 eller lhp@aabvarde.dk

