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Referat
af

Bestyrelsesmøde
i Arbejdernes Andels-Boligforening
tirsdag d. 05. november 2013 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.
Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren.
Fraværende efter afbud : ingen
Fraværende uden afbud : Berit Christensen
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden : Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2
Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.
Referat af bestyrelsesmødet d. 08.10.2013 er medsendt.
Referat blev godkendt er underskrevet.

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

Beslutning
Taget til efterretning

-
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Pkt. 4
Efterretninger – på Internettet ses (08 stk.):
BL informerer nr. 49 af 02.10.2013 vedr. ”Tilmelding og Workshop for
”Bedste boligorganisation på nettet 2014”
BL informerer nr. 50 af 07.10.2013 vedr. ”Hvor mange praktikanter mv. er
ansat på jeres byggesager?”
BL informerer nr. 51 af 08.10.2013 vedr. ”Konferencen på Almene
Boligdage 2014 – Vi har brug for ideer og input!”
BL informerer nr. 52 af 17.10.2013 vedr. ”Spørgeskemaundersøgelse fra
Psykiatrifonden”
BL informerer nr. 53 af 25.10.2013 vedr. ”Digital Tinglysning – ændret
praksis vedrørende dokumentation for de tegningsberettigede ved
digitale anmeldelser”
BL informerer nr. 54 af 28.10.2013 vedr. ”Beboerindskud, påkravsgebyr,
beboerklagenævnsgebyr – regulering af satserne”
Landsbyggefonden orienterer nr. 614 af 02.10.2013 vedr. ”Indbydelse til
informationsmøder om digitale ansøgninger, BOSSINF renovering,
særlig driftsstøtte, renoveringsstøtte mv.”
Landsbyggefonden orienterer nr. 615 af 23.10.2013 vedr. ”Indberetning af
ledige boliger pr. 1. november 2013”

udsendt 0 stk. bilag :

Beslutning
Taget til efterretning
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Forvaltningsrevision.
intet

Beslutning
Taget til efterretning

Pkt. 06
Skrivelse fra KTP med svar på af mig stillede spørgsmål.

Beslutning
Skrivelsen taget til efterretning.
Opgørelse over udgifter til EDB ønskes.

Pkt. 07
Eventuelt
Vi i 7-kanten – oktober 2013-10-29
BØLGEN – uge 43
SYDDANMARK NU – Effekten af vækstprojekter.
Testside – ny hjemmeside.

- 549 Aftalt
Testsiden for den nye hjemmeside gennemgået. Flot hjemmeside.
Enkelte rettelser.

Næste ordinære møde : bestyrelsesmøde tirsdag d. 10.12.2013 (mødetid kl.
17:00 !!)
Næste møde ang. ”Fremtidssikring” : ikke aftalt

Godkendt d. 10.12.2013

Torben Knudsen

Maybritt Schhäffer

Niels Vagn Esbjærg

Jens Nielsen

