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153. Godkendelse af dagsorden 

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille 
forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på 
denne dagsorden. 
 
Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsordenen 

Referat/beslutning: 
KS bød velkommen. LC har meldt afbud. Der var ingen bemærkninger til 
dagsordenen fra bestyrelsen. Dagsordenen blev godkendt. 

 

154. Godkendelse af referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. maj 2015, er udsendt til bestyrelsen 
den 12. maj 2015.  
 
I henhold til bestyrelsens beslutning af 2. september 2014 skal ændringer til referatet 
være indsendt til administrationen senest 14 dage efter udsendelsen af referatet.  
Den 26. maj 2015 havde administrationen modtaget bemærkninger fra bestyrelsens 
medlemmer på nogle tastefejl i referatet, der efterfølgende er blevet korrigeret.  
 
Yderligere er formuleringen ”kommune konference”, benævnt under punktet 
eventuelt. Denne formulering er ændret til ”boligsocial konference med Randers 
Kommune” 

 
Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet, til bestyrelsens 
godkendelse og underskrift. 

 
Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet 

Referat/beslutning: 
Der var ingen bemærkninger til referatet fra bestyrelsen. Referatet blev 
godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

 

155. Revisionsprotokol 

Revisionsprotokollen fremlægges til orientering 
 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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156. Styringsdialog i Randers Kommune 

Som fremlagt på sidste bestyrelsesmøde, er der blevet udarbejdet et udkast til 
styringsrapporten for boligorganisationen. Styringsrapporten er vedlagt dagsordenen 
som bilag. 

Styringsrapporten fungerer sammen med oplysningsskemaer fra afdelingerne, samt 
boligorganisationens revisionsprotokol og bestyrelsens beretning, som 
baggrundsmateriale for styringsdialogmødet med Tilsynet fra Randers Kommune. 

Styringsdialogmødet afholdes tirsdag den 20. oktober kl. 9.00. Fra bestyrelsen 
deltager formand Knud Spangsø og næstformand Lone Jakobsen. Fra 
administrationen deltager sekretariatschef Ulla Gregor og forvaltningskonsulent Berit 
Rudbeck. 

På bestyrelsesmødet har bestyrelsen mulighed for at komme med input, ændringer 
eller rettelser til udkastet for styringsrapporten. Bestyrelsens bemærkninger vil så 
blive tilføjet styringsrapporten, inden denne indberettes til Randers Kommune via 
Landsbyggefondens portal. 

Bilag: 

 Udkast til styringsrapport for boligorganisationen 

 
Det indstilles at bestyrelsen godkender udkastet til styringsrapporten for 
boligorganisationen 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen ønsker at drøfte kommunikationsvanskeligheder med flygtninge, 
der får anvist en bolig i afdelingerne, på styringsdialogmødet. Det er ofte svært 
at formidle almindelige oplysninger om færden i en almen afdeling til denne 
gruppe af beboere. 

Administrationen vil gøre tilsynet i Randers Kommune opmærksomme på 
dette, når dagsordenen til styringsdialogmødet skal udfærdiges.  

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til styringsrapporten, der blev 
godkendt.  

  

157. Helhedsplan for Glarbjergvejområdet  

Glarbjergvejområdet er opdelt i 11 afdelinger, som er fordelt på 3 boligorganisationer 
- Møllevænget & Storgaarden, Randers Boligforening af 1940 og A/B Gudenå.  

Der er flere store fysiske og sociale problemkomplekser i Glarbjergvejområdet. Der er 
foregået en negativ udvikling af området, hvorved området også i 2014 blev 
registreret på regeringens liste over ghettoområder. Denne negative udvikling bliver 
også understøttet af den seneste beboerundersøgelse, hvor beboerne har oplevet 
øget utryghed i området. Der er igangsat flere boligsociale initiativer, men der er 
behov for at understøtte hele udviklingen i boligområdet gennem infrastrukturelle 
ændringer. Der er derfor blevet ansøgt om støtte til et infrastrukturprojekt på tværs af 
boligorganisationerne. Ansøgningen er vedlagt dagsordenen som bilag. 
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Der arbejdes i projektet med at skabe identitet, sammenhæng og fællesskaber i 
området. 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Landsbyggefonden har godkendt at 
yde fuld støtte til helhedsplanen for området. 

 

Byggeadministration 

Henset til det betydelige arbejde og kompleksiteten i opgaven, vil det være 
nødvendigt med ekstern hjælp til koordinering, ansøgningsarbejde samt 
byggeadministration. 

I denne forbindelse foreslås det bestyrelsen, at ansætte Kuben Management som 
bygherrerådgiver under iværksættelsen og byggeadministration, under 
gennemførelsen af helhedsplanen for Glarbjergvejområdet.  

Der lægges op til etableringen af en styregruppe med deltagelse fra såvel 
afdelingsbestyrelser som organisationsbestyrelser. 

Kuben Management har, på administrationens opfordring, udarbejdet en 
handlingsplan for udførelsen af infrastrukturændringerne i Glarbjergvejområdet. 
Handlingsplanen for helhedsplanen er vedlagt dagsordenen som bilag. 

 

Økonomi og fordeling 

Det estimerede anlægsbudget for helhedsplanen indeholder udgifter til rådgivning og 
anlægsarbejde, og de samlede udgifter til helhedsplanen er budgetteret til 
29.150.000 kr.  

Udgifterne til helhedsplanen fordeles mellem de involveredes boligorganisationers 
afdelinger efter antal boliger. Fordelingen fremgår af nedenstående fordelingsnøgle.  

Der vil ikke blive tale om eget bidrag i denne sag. Dog vil boligorganisationerne og 
afdelingerne skulle finansiere udgifterne frem til godkendt regnskab, og først derefter 
modtages støtten. 

Kuben Management har afgivet et tilbud vedrørende honorar i forbindelse med 
helhedsplanen. For det samlede projekt fordeler honoraret sig således (ekskl. moms): 

Projekteringsfase:     150.000 kr. 
Udbud af rådgivning (Landskabsarkitekt, der skal stå for projektet): 125.000 kr. 
Byggeadministration Kuben Management:  500.000 kr. 
Byggeadministration RandersBolig:   120.000 kr. 
Total     895.000 kr. 
 

Disse udgifter er indeholdt i ovenstående samlede anskaffelsessum, og fordelingen 
af rådgiverhonoraret samt den samlede anskaffelsessum fremgår af nedenstående 
fordelingsnøgle: 
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Boligorg. Afdeling Boliger Anskaffelsessum Byggeadministration

MS 24 181 6.474.000 198.773                        

MS 25 114 4.077.000 125.177                        

MS 26 24 858.000 26.343                         

MS 49 70 2.504.000 76.881                         

MS 50 75 2.683.000 82.377                         

RB 1940 24 72 2.575.000 79.061                         

RB 1940 25 83 2.969.000 91.158                         

RB 1940 27 51 1.824.000 56.003                         

RB 1940 53 12 429.000 13.172                         

RB 1940 55 30 1.073.000 32.945                         

Gudenå 14 103 3.684.000 113.111                        

815 29.150.000 895.000                         

Selvom der er opnået et foreløbigt tilsagn, er projektets gennemførelse afhængigt af 
de tre boligorganisationers godkendelser, de 11 afdelingers vedtagelser samt 
derefter godkendelse af skema A (budget) og skema B (budget efter licitation).  

Det vil sige, at der er risiko for, at de indledende udgifter til Kuben Management og 
rådgiver vil være spildte, og skal dækkes af boligorganisationerne som tab. Hvis 
sagen kører som planlagt, vil honorardelen indgå i den samlede støttede sag. 

Bilag: 

 Ansøgning om infrastrukturændringer i Glarbjergvejområdet 

 Handlingsplan for infrastrukturændringer for Glarbjergvejområdet 

 

Det indstilles at bestyrelsen godkender: 

 At Kuben Management ansættes som byggeadministrator 

 Budgettet for helhedsplan, og herunder også udgifterne til 
bygherrerådgivning, byggeadministration og ekstern rådgiver 

 Handlingsplanen for Glarbjergvejområdet 

 

Referat/beslutning: 
UG gennemgik punktet og bemærkede, at der i modsætning til LBF 
helhedsplaner, ikke vil være tale om egen finansiering i denne sag. Der skal 
etableres en styregruppe, og ansættes en anlægsarkitekt som rådgiver. 

Tanken bag styregruppen er, at der skal deltage en fra hver afdelingsbestyrelse 
og en fra hver organisationsbestyrelsen i styregruppen, således at alle parter 
har del i arbejdet. 

På spørgsmål fra LK bekræftede UG, at Gudenå risikerer selv at skulle afholde 
113.000 kr., hvis projektet ikke bliver realiseret. 

Der opfordreredes til at bestyrelsen drøftede hvem der kan deltage fra 
organisationsbestyrelsen i styregruppen. Bestyrelsen bakkede op om LS som 
deltager fra A/B Gudenå. LS takkede ja til dette. 

Bestyrelsen godkendte som indstillet: 
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 At Kuben Management ansættes som byggeadministrator, herunder 
honorar, der deles mellem Kuben og RandersBolig 

 Budgettet for helhedsplan, og herunder også udgifterne til 
bygherrerådgivning, byggeadministration og ekstern rådgiver 

 Handlingsplanen for Glarbjergvejområdet 

 

158. Anmodning om genhusning fra Randers Boligforening af 1940, afd. 27 

I Randers Boligforening af 1940´s afdeling 27 beliggende Glarbjergvej 88-100, 
arbejdes der i øjeblikket med en omfattende helhedsplan. 

Alle boliger i afdelingen skal renoveres i et omfang der gør, at det er nødvendigt at 
genhuse lejerne i en periode. Da renoveringen omfatter nedlæggelse af et antal 
lejemål, vil der være ”et antal” lejere der skal permanent genhuses. 

Afdeling 27 består af etagebyggeri, med 9 – 1 rums boliger, 4 – 2 rums boliger, 20 – 
3 rums boliger, 17 – 4 rums boliger og 1 bolig med 5 rum. 

Da helhedsplanen endnu ikke er endelig projekteret og byggeforløbet ikke er fastlagt, 
er det på nuværende tidspunkt ikke fastsat om samtlige beboere skal genhuses på 
én gang eller om det skal ske i etapper. 

Der bliver brug for 45 midlertidige genhusninger, og ”6” permanente genhusninger. 
De 6 permanente genhusninger er til lejere der på nuværende tidspunkt bor i 1 rums 
boliger. 

Det anslås at genhusningsperioden vil opstarte medio 2016 og løbe frem til 
udgangen af 2017. 

A/B Gudenås bestyrelse anmodes om at dispensere fra boligforeningens regler for 
opnotering på ventelisten for boligforeningen, i forbindelse med genhusning af 
beboerne i afdeling 27, således at disse beboere har mulighed for at vælge en bolig i 
A/B Gudenå til genhusning, hvis de ønsker dette. 

Til orientering har bestyrelsen i Randers Boligforening af 1940 besluttet, at 
dispensere for reglerne for opnotering på ventelisten til afdelinger, der består af 
boliger, af tilsvarende størrelse og er etagebyggeri. 

Det indstilles at bestyrelsen Imødekommer anmodningen om: 

 Dispensation fra reglerne om opnotering af ventelisten i forbindelse med 
genhusning af lejere fra afdeling 27, Randers Boligforening af 1940 

 Et antal lejemål til permanent genhusning af lejere fra afdeling 27, 
Randers Boligforening af 1940 
 

 
Referat/beslutning: 
Bestyrelsen tilkendegav deres støtte til genhusning, af beboerne i afdeling 27, i 
A/B Gudenå, med forudsætning om at genhusningen alene sker i etagebyggeri. 
 
Bestyrelsen imødekom således anmodningen om: 
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 Dispensation fra reglerne om opnotering af ventelisten, i forbindelse 
med genhusning af lejere fra afdeling 27, Randers Boligforening af 1940 

 Et antal lejemål til permanent genhusning af lejere fra afdeling 27, 
Randers Boligforening af 1940 

 

159. Godkendelse af budget for afdeling 16, samt orientering om budget for 
afdeling 13 

På sidste bestyrelsesmøde den 7. maj godkendte bestyrelsen afdelingernes 
budgetter, efter de afholdte afdelingsmøder i foråret. På daværende tidspunkt havde 
afdeling 13 og 16 dog ikke godkendt deres afdelingers budgetter af forskellige 
årsager. 

Afdeling 16, Tronholmgård 
Da alle beboerne i afdelingen havde sendt afbud til afdelingsmødet, der oprindeligt 
var indkaldt til i april, blev der fundet en ny dato, der lå efter det senest afholdte 
organisationsbestyrelsesmøde.  

På afdelingsmødet, der blev afholdt den 20. maj 2015, godkendte de fremmødte 
beboere budgettet for afdelingen for 2015/16, med en stigning på 4,70 %. 

Afdeling 13, Fabershus 
Afdelingen havde afvist deres budget på afdelingsmødet afholdt i april 2015. 
Budgetforslaget, der var blevet fremlagt, resulterede i en huslejestigning på 5,72 %. 
Efterfølgende havde administrationen genbehandlet budgetforslaget, og fundet 
besparelser, blandt andet som følge af nye oplysninger om afdelingens faktiske 
udgifter til vand, der ikke var tilgængelige på tidspunktet for udarbejdelsen af det 
oprindelige budgetforslag.  

Besparelserne gjorde, at afdelingsbestyrelsen blev forelagt et nyt budgetforslag, der 
resulterede i en huslejestigning på 3,08 % 

På det seneste bestyrelsesmøde havde afdelingsbestyrelsen endnu ikke besluttet, 
om de ville forelægge det nye budgetforslag for afdelingen. Organisationsbestyrelsen 
besluttede derfor, at fastholde budgetforslaget på 3,08 %, og indbringe tvisten for 
tilsynet, hvis ikke afdelingsbestyrelsen ønskede at fremlægge budgetforslaget for 
afdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde. 

Da afdelingsbestyrelsen den 17. maj 2015 afviste det nye budgetforslag, med ønsket 
om en 0,0 % stigning, blev sagen således indbragt for Tilsynet for almene boliger i 
Randers Kommune, med henblik på en afgørelse af tvisten mellem organisations-
bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen. 

Tilsynet har således hørt begge parter i sagen, afgjort tvisten og meddelt medhold til 
organisationsbestyrelsen. 

Afdelingen er efterfølgende blevet orienteret om processen, og har modtaget en 
varsling om huslejestigning i henhold til budgettet for afdelingen pr. 1. oktober 2015 
på 3,08 % 

Det indstilles at bestyrelsen: 

 Godkender budgettet for 2015/16 i afdeling 16, Tronholmgård, med en 
stigning på 4,70 % 
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 Tager orienteringen om budgettet for 2015/16 i afdeling 13, Fabershus, 
til efterretning 

 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen om budgettet for 2015/16 i afdeling 13, 
Fabershus, til efterretning og godkendte som indstillet: 

 Budgettet for 2015/16 i afdeling 16, Tronholmgård, med en stigning på 
4,70 % 

 

160. Indkøb af julegaver 2015 

Da det er ved at være tid for bestilling af julegaver til personalet i boligforeningen, 
fremstilles her en kort oversigt over sidste års beslutninger på området. 

Ejendomsfunktionærer og rengøringspersonale fik julegaver i 2014 af 
boligforeningen. 

Fuldtidsansatte fik en julegave til 800 kr. og deltidsansatte fik en gave til 400 kr. 

Administrationen varetog julegaveindkøbet for boligorganisationen sidste år. Der blev 
i alt indkøbt 13 julegaver.  

3 stk. á 400 kr.: 1.200 kr. 
10 stk. á 800 kr.: 8.000 kr. 
Total                       9.200 kr. 
 

Skattetekniske regler for området gør, at julegaveindkøb under 800 kr. pr. ansatte må 
anbefales. Overskrides denne beløbsgrænse, bliver gaverne skattepligtige for det 
fulde gavebeløb for de ansatte. Ligeledes gør det sig gældende, at indkøb af 
gavekort som julegave må frarådes, da disse betragtes som pengegaver, og derfor er 
skattepligtige af de fulde beløb for de ansatte. 
 
Administrationen indkøber julegaver til de ansatte i administrationen, og bestyrelsen 
har mulighed for at beslutte, at julegaveindkøbet til boligforeningen, skal indgå i 
administrationens indkøbspulje. Ønsker bestyrelsen, at administrationen varetager 
indkøbene af julegaver til boligforeningens ansatte, skal administrationen have 
besked herom snarrest muligt. 

 
Det indstilles at bestyrelsen: 
 

 Fastsætter beløbsgrænse for julegaver i 2015 

 Beslutter om bestyrelsen selv eller administrationen skal forestå 
indkøbet af julegaver til boligforeningens ansatte. 

 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen fastsatte samme beløbsgrænse for julegaver i 2015, som var 
gældende i 2014. Ligeledes besluttede bestyrelsen, at administrationen skal 
forestå indkøbet af julegaver til boligforeningens ansatte. 
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BMR orienterede om, at der endnu ikke var truffet endelig beslutning om, 
hvilken julegave administrationen vil indkøbe i år. Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning. 

 

161. Revurdering af finansiering af renovering i afdeling 20, Pilevej 

Afdelingen på Pilevej i Langå ønsker at udskifte samtlige vinduer og udvendige døre 
til boligerne samt opmure brystninger, hvor eksisterende udvendige dørhuller til 
køkkenet ændres til vindueshuller, sådan at der ikke længere er direkte adgang til 
køkkenet udefra. Der er nu tale om et større projekt, end hvad der blev fremlagt 
sidste år, hvor renoveringen blev vurderet og godkendt af organisationsbestyrelsen 
som værende meget presserende på boligorganisationens renoveringsoversigt.  
 
Renoveringen blev sidste år kalkuleret til at koste 655.500 kr.  
Organisationsbestyrelsen har således på et tidligere bestyrelsesmøde tildelt 
afdelingen 380.000 kr. i trækningsret til renoveringen, og afdelingen har, på et 
afdelingsmøde i 2014, godkendt iværksættelsen af renoveringen.  
I beslutningen indgår, at afdelingens egen andel af renoveringen udgør 275.500 kr., 
der svarer til en huslejestigning på 3,05 % ved et 30-årigt lån i realkreditinstitut. 
Afdelingens gennemsnitlige husleje ville efter renoveringen være 889 kr./m²/år (i 
2014/15).  
 
Omfanget af renoveringen er steget i kraft af afdelingens tiltagende dårlige stand og 
behovet for yderligere udskiftning. Ligeledes er der blevet tilknyttet en ekstern 
rådgiver til varetagelse af renoveringen. Der er derfor blevet lavet en revurdering af 
forkalkulationen af renoveringen.  
Revurderingen af renoveringen betyder således, at denne nu kalkuleres til 976.000 
kr.  
 

 
Revurdering af trækningsretsstøtte  
Bestyrelsen har vedtaget en politik for anvendelse af trækningsretsmidler i 2014. 
Denne politik fastlægger nogle kriterier, som en renovering skal leve op til, for at 
kunne modtage støtte fra trækningsretten. Bestyrelsen har mulighed for at tildele 
trækningsretsstøtte op til 2/3 af udgifterne fra renoveringen.  
 
Huslejeniveauet for afdeling 20 vurderes, allerede inden renoveringen iværksættes, 
som værende højt i forhold til sammenlignelige afdelinger og mulighederne for 
genudlejning. Det anbefales derfor bestyrelsen, at genoverveje mulighederne for at 
yde afdelingen støtte til renoveringen, efter kalkulationen af renoveringen er blevet 
forhøjet. 
 
Da renoveringen, som afdelingen ønsker udført, lever op til kriterierne i politikken for 
tildeling af trækningsretsstøtte, har bestyrelsen mulighed for at tildele afdelingen 
651.000 kr. i trækningsretsstøtte, der svarer til 2/3 af udgifterne efter den nye 
kalkulation af renoveringen. 
 
Trækningsretsstøtten på 651.000 kr. erstatter således den trækningsretsstøtte på 
380.000 kr., som bestyrelsen allerede havde øremærket til renoveringen i afdeling 20 
inden revurderingen af udgifterne til renoveringen. 
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Anmodning om lån fra dispositionsfonden  
Ved den administrative behandling af sagen sidste år, stillede realkreditinstituttet krav 
om 100 % kommunal garanti for lånet, da afdelingens økonomi i sig selv ikke 
vurderedes stærk nok. Da der ikke kan opnås garanti til en renovering som denne 
hos Randers Kommune, er det således ikke muligt, at låne midler til renoveringen i 
afdeling 20 eksternt.  
 
Internt har afdelingen mulighed for enten at optage lån i egne midler, eller ansøge om 
mulighed for lån i organisationens midler.  
 
Afdelingen består af 8 lejemål, og afdelingens henlæggelser er ikke store nok til, at 
det vurderes forsvarligt at optage lån i egne midler. Dette er fordi, behovet for lånet i 
egne midler overstiger 60 % af afdelingens samlede opsparede henlæggelser.  
 
Den eneste tilbageværende mulighed for afdelingen, for at få renoveret deres 
afdelings vinduer og døre, er således at ansøge boligorganisationen om et lån fra 
dispositionsfonden.  
 
 
Afdelingens budget for 2015/16  
Da der var opmærksomhed på afdelingens vanskeligheder ved at optage eksternt lån 
under budgetlægningen for 2015/16, blev der indsat en post på 16.000 kr. årligt til 
renovering af vinduerne i afdelingens budget for 2015/16. De 16.000 kr. svarer til den 
årlige ydelse på det ønskede 30-årige lån fra realkreditinstituttet.  
Til trods for denne ekstra postering på 16.000 kr. i budgettet for 2015/16, resulterede 
afdelingens budget stadig i en 0,0 % stigning i husleje. 
 
Budgettet blev godkendt på afdelingsmødet i foråret, og afdelingens gennemsnitlige 
husleje for 2015/16 bliver dermed 857 kr./m²/år.  
 
Afdelingen har således godkendt en huslejestigning i forbindelse med renoveringen 
på 3,05 %, svarende til en årlig udgift på 16.000 kr., ligesom der er afsat yderligere 
16.000 kr. i afdelingens driftsbudget for 2015/16 og fremadrettet.  
 
Afdelingen har derfor mulighed for at tilbagebetale op til 32.000 kr. årligt på et lån til 
dispositionsfonden, uden dette vil have yderligere økonomiske konsekvenser for 
afdelingen.  
Lovgivningen for boligorganisationens lån til afdelingerne slår fast, at løbetiden på 
lånet maksimalt kan være 10 år.  
 
Det foreslås derfor organisationsbestyrelsen, at tildele afdeling 20 et lån fra 
dispositionsfonden på 300.000 kr., til en rente på diskontoen + 1 % point. Hermed 
bliver det muligt for afdelingen at afdrage lånet over 10 år, med 32.000 kr. årligt.  
 
 
Anmodning om tilskud fra dispositionsfonden  
Hvis ovenfor stående forslag om forhøjelse af trækningsretten, samt anmodningen 
om lån fra dispositionsfonden tiltrædes af bestyrelsen, har afdelingen finansieret 
følgende af den samlede forventede udgift til renoveringen på 976.000 kr.:  
 
Trækningsret  651.000 kr.  
Lån fra dispositionsfond  300.000 kr.  
Subtotal   951.000 kr.  
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Der mangler således stadig finansiering af 25.000 kr. op til de 976.000 kr., som 
renoveringen er blevet kalkuleret til. Dette beløb foreslås tildelt til afdelingen som et 
tilskud, der således ikke forventes tilbagebetalt fra afdelingen.  
Som kriterium for tildelingen af tilskuddet til afdelingen, foreslås det videre, at skulle 
det ske, at licitationen for afdelingen falder positivt ud, således at den samlede pris 
for renoveringen bliver mindre end den revurderede forkalkulation, vil tilskuddet blive 
tilsvarende mindre, eller helt bortfalde.  
 
 
Samlet finansiering af vinduesudskiftning i afdeling 20.  
Den samlede finansiering af vinduesudskiftningen i afdeling 20 er således 
sammensat af følgende elementer:  
 
Trækningsret  651.000 kr.  
Lån fra dispositionsfond  300.000 kr.  
Tilskud fra disp.fond    25.000 kr.  
Total   976.000 kr.  
 
Se den vedlagte dispositionsfondsprognose og trækningsretsprognose for et overblik 
over lånets og tilskuddenes konsekvenser for boligorganisationens økonomi.  
 
 
Bilag:  

 Dispositionsfondsprognose  

 Trækningsretsprognose  

 
 
Det indstilles at bestyrelsen godkender: 

 At forkalkulationen resulterer i en renovering af afdeling 20 op til 
976.000 kr.  

 At trækningsretten til renoveringen i afdeling 20 stiger fra 380.000 kr. til 
651.000 kr.  

 At der ydes et 10-årigt dispositionsfondslån til afdeling 20 på 300.000 kr. 
til diskontoen + 1 % point i rente. Der tilbagebetales med 32.000 kr. årligt 
fra afdelingen.  

 At der ydes et tilskud til afdeling 20 fra dispositionsfonden på op til 
25.000 kr. afhængigt af udfaldet af byggeregnskabet for renoveringen.  

 
 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen drøftede sagen kort, og godkendte som indstillet: 

 At forkalkulationen resulterer i en renovering af afdeling 20 op til 
976.000 kr.  

 At trækningsretten til renoveringen i afdeling 20 stiger fra 380.000 kr. til 
651.000 kr.  

 At der ydes et 10-årigt dispositionsfondslån til afdeling 20 på 300.000  

 kr., til diskontoen + 1 % point i rente. Der tilbagebetales med 32.000 kr. 
årligt fra afdelingen.  

 At der ydes et tilskud til afdeling 20 fra dispositionsfonden på op til 
25.000 kr., afhængigt af udfaldet af byggeregnskabet for renoveringen.  
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162. Revurdering af renoveringssag i afdeling 17 
 

På Villavej er der behov for udskiftning af opgangsdøre og opgangsvinduer samt 
vinduer til bad. I Tværgade 3-5 og Vestergade 9-15 omfatter behovet for udskiftning 
samtlige vinduer og udvendige døre. Renoveringen blev sidste år vurderet og 
godkendt af organisationsbestyrelsen, som værende meget presserende på 
boligorganisationens renoveringsoversigt. 

Godkendelsen tog udgangspunkt i et overslag på 1.355.850 kr., og på det tidspunkt, 
var der ikke indregnet udgifter til rådgiver. 

Organisationsbestyrelsen har på et tidligere bestyrelsesmøde tildelt afdelingen 
786.000 kr. i trækningsret til renoveringen, og afdelingen har, på et afdelingsmøde i 
2014, godkendt iværksættelsen af renoveringen. I beslutningen indgår, at afdelingens 
egen andel af renoveringen udgør 569.850 kr., der svarer til en huslejestigning på 
1,72 % ved et 30-årigt lån i realkreditinstitut. Afdelingens gennemsnitlige husleje vil 
efter renoveringen være 651 kr./m²/år. 

Afholdt licitation 
Der er afholdt licitation i sagen den 8. juli. Her viste det sig, at tilbuddene, der blev 
indsendt til licitation, alle lå væsentligt over den godkendte økonomi fra 
afdelingsmødet. 
 
Laveste bud var på kr. 1.894.653,63 inkl. moms.  

Når omkostningerne ved renoveringen lægges til håndværkerudgifterne, forventes en 
samlet udgift til renoveringen at blive 2.498.939 kr. 

 
Revurdering af trækningsret til renoveringen 
Som det fremgår ovenfor, har bestyrelsen tidligere tildelt afdelingen 786.000 kr. i 
tilskud til renoveringen fra organisationens trækningsret. Dette beløb er tildelt til 
afdelingen, på baggrund af bestyrelsens godkendte politik for anvendelse af 
trækningsretsmidler, og tilskuddet svarer til 2/3 af det tidligere kendte overslag over 
renoveringen. 
 
I lyset af afdelingens økonomi og huslejeniveau, foreslås det bestyrelsen at fastholde 
tildelingen af trækningsretten, efter licitationsresultatet er blevet kendt. 
Hermed indgår også i forslaget, at tildelingen af trækningsret ikke forhøjes til 2/3 af 
de forventede renoveringsudgifter efter licitationen, som det ellers er muligt i henhold 
til bestyrelsens politik for dette. 
Årsagen til at tilskuddet fra trækningsretten ikke foreslås forhøjet er, at tilskuddet på 
786.000 kr. allerede bevirker, at afdelingens udgifter til renoveringen bliver væsentligt 
mindre. Set i forhold til renoveringens omfang, får afdelingen altså en relativ lille 
udgift til finansiering, med det allerede godkendte tilskud. 
Derudover vurderes det, at afdelingens økonomi samt gennemsnitlige huslejeniveau 
godt kan bære den huslejestigning, der vil følge efter renoveringen, med det 
nuværende tilskudsniveau. 
 
Bevares det nuværende tilskud fra trækningsretten til renoveringen, ser fordelingen af 
udgifterne ud som følger:  
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Håndværker udgifter inkl. moms og uforudset. 2.179.250  

Omkostninger og honorar 319.689     

Renoveringsudgifter i alt 2.498.939  

Trækningsret 786.000     

Renoveringsudgift til finansiering af afdelingen 1.712.939  
 

 
Afdelingens egen andel til finansiering af renoveringen er således steget væsentligt, 
siden økonomien blev godkendt på afdelingsmødet, og det er således nødvendigt, at 
indkalde til et nyt ekstraordinært afdelingsmøde, med fremlæggelse af den nye 
økonomi for renoveringen. 
 
Godkendes renoveringens nye økonomi, med udgifter til afdelingen, der finansieres 
via et eksternt 30-årigt fastforrentet realkredit lån, vil det have følgende konsekvenser 
for afdelingens husleje: 
 

Pris efter 

trækningsret

1. års 

ydelse Pr m² Stigning i %

Samlet ny leje pr 

m² i 2015/16

1.712.939            105.000   34        5,21% 690                        
 
Dette vil resultere i følgende eksempler på huslejestigninger: 
 

 m²

Gennesnitlig 

månedsleje 

15/16

Stigning 

pr. 

måned

Ny leje 

(15/16)

2-Værelses 56 3.061             159        3.221     

3-værelses 68 3.717             194        3.911     

3-værelses 76 4.155             216        4.371     

3-værelses 95 5.193             270        5.464      
 

Godkender bestyrelsen indstillingen, kan der indkaldes til ekstraordinært 
afdelingsmøde inden udgangen af september. 

 

Det indstilles at bestyrelsen: 

 Godkender renoveringen af vinduer og opgangsdøre i afdeling 17 til en 
samlet pris på 2.498.939 kr. 

 Fastholder tildelingen af 786.000 kr. i trækningsretsstøtte til 
renoveringen 

 At afdelingen optager et 30-årigt fastforrentet realkredit lån til 
finansiering af renoveringen. 

 
 
Referat/beslutning: 
Bestyrelsen besluttede som indstillet: 
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 At godkende renoveringen af vinduer og opgangsdøre i afdeling 17, til 
en samlet pris på 2.498.939 kr. 

 At fastholde tildelingen af 786.000 kr. i trækningsretsstøtte til 
renoveringen 

 At afdelingen optager et 30-årigt fastforrentet realkredit lån til 
finansiering af renoveringen. 

Der skal nu afholdes et ekstraordinært afdelingsmøde i afdelingen, med 
godkendelse af den nye økonomi og finansiering. 

 

163. Afslutning af kapitaltilførselssag i afdeling 22 

 
Afdelingen er fritaget for indbetaling til egen dispositionsfond, som følge af en 
tidligere ydet kapitaltilførsel. Afdelingen henlægger den andel af de udamortiserede 
ydelser på oprindelige lån, som ellers skulle have været indbetalt til 
dispositionsfonden. Dette med henblik på, at kunne afvikle tidligere ydede 
kapitaltilførselslån uden driftsmæssig påvirkning. Afdelingen har for nuværende 
sparet nok midler op til at tilbagebetale kapitaltilførslen til Randers Kommune og 
Landsbyggefonden. Resterende opsparede midler frem til og med budgetåret 
2015/2016 tænkes anvendt til at styrke henlæggelser til planlagt vedligeholdelse idet 
nuværende niveau herfor er lavt. 

Fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond, kan derfor ophæves med 
udgangen af budgetåret 2015/16. Eftersom afdelingen hidtil har haft ydelserne på de 
udamortiserede lån fuld ud indregnet i budgettet, vil ophævelsen ikke få driftsmæssig 
betydning men derimod giver en øget indtægt for dispositionsfonden på 478.000 kr. 
årligt. 

Ønsker bestyrelsen at godkende ophævelsen af fritagelsen arbejder administrationen 
videre med dette i samarbejde med Randers Kommune og Landsbyggefonden. 

Bilag:  

 Dispositionsfondsprognose 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at administrationen i samarbejde med 
Landsbyggefonden og Randers Kommune får ophævet fritagelsen for 
indbetaling af ydelser på udamortiserede lån ultimo 2015/2016. 

 
Referat/beslutning: 
UG redegjorde for sagen, og bestyrelsen godkendte, at administrationen i 
samarbejde med Landsbyggefonden og Randers Kommune får ophævet 
fritagelsen for indbetaling af ydelser på udamortiserede lån ultimo 2015/2016. 

 

164. Nyt fra Team Drift 

A) Orientering om afdelingernes drift efter afholdte markvandringer 
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Markvandringerne er overordnet set gået godt. Afdelingsbestyrelserne har været 
positive, og mange har udtrykt tilfredshed med at de får indflydelse på, hvad der skal 
udføres i deres afdeling. Samtidig er der nu også en bredere forståelse for, at de 
beløb, der afsættes til de enkelte aktiviteter i drifts- og vedligeholdelses-planerne 
overordnet set kun må anvendes til disse aktiviteter, og at det er vigtigt, at overholde 
budgettet på konto 116. 
 

Markvandringerne er varslet med minimum 14. dage, og er udført i perioden fra den 
15. juni til den 2. juli 2015.  
Efterfølgende er drifts- og vedligeholdelsesplanerne ajourført og sammen med et 
markvandringsnotat sendt til godkendelse af afdelingsbestyrelsen. De ajourførte 
drifts- og vedligeholdelsesplaner har medført en gennemsnitlig årlig nødvendig 
henlæggelse på konto 120 i 2016/17 og de efterfølgende 10 år, som vist i skemaet 
nedenfor. Til sammenligning fremgår det også af skemaet, hvad der er vedtaget at 
henlægge på konto 120 i 2015/16. 
 
 

Henlæggelser til drift- og vedligehold for afdelingerne i A/B Gudenå 

Gudenå

Henlæg kto. 

120 15/16

Nødv. henlæg. 

kto. 120 16/17 Difference %

1 274.000 324.414 50.414 18,4

2 734.000 725.555 -8.445 -1,2

3 653.000 675.318 22.318 3,4

4 140.000 245.953 105.953 75,7

5 560.000 596.164 36.164 6,5

6 598.000 589.149 -8.851 -1,5

7 368.000 382.333 14.333 3,9

8 758.000 769.187 11.187 1,5

9 3.012.000 2.770.327 -241.673 -8,0

11 1.332.000 1.400.676 68.676 5,2

12 263.000 232.391 -30.609 -11,6

13 628.000 660.433 32.433 5,2

14 1.363.000 1.367.321 4.321 0,3

15 755.000 793.491 38.491 5,1

16 234.000 328.136 94.136 40,2

17 686.000 708.281 22.281 3,2

18 992.000 1.022.000 30.000 3,0

19 238.000 274.663 36.663 15,4

20 140.000 144.416 4.416 3,2

21 720.000 726.114 6.114 0,8

22 683.000 433.532 -249.468 -36,5  

 
 Bemærkninger til afdelingernes resultater af markvandringerne 

Generelt er afdelingerne, der egentlig står til at falde i henlæggelser, blevet orienteret 
om, at de vil bevare status quo på henlæggelserne. Dermed er der ingen afdelinger 
der falder i deres henlæggelser i praksis, men i stedet konsolideres afdelingernes 
henlæggelser. 
 
Afdeling 1 
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Der henlægges nu til nye entredøre og metaltremmerum i kælder. Inklusiv i 
stigningen er også sidste trin i en trappestigning. 
 
Afdeling 4 
Der er ikke planlagt nye henlæggelser i afdelingen. Der er planlagt en 5-årig 
trappestigning. Afdelingen kan ikke henlægge mere end 25.000 kr. årligt, og det 
forventes, at afdelingens henlæggelser stiger med 25.000 kr. om året de næste fire 
år. Hvorefter de opnår det forventede nødvendige henlæggelsesniveau. 

 
 Afdeling 12 

Henlæggelsesniveauet er nået. Der er dog varmeanlæg i afdelingen, hvor 
udskiftningen af disse ikke indgår i drifts- og vedligeholdelsesplanen i fuldt omfang. 
Udskiftningen kan således udføres i større omfang, hvorfor henlæggelsesniveauet 
bevares. 

Afdeling 16 
Der er ikke planlagt nye henlæggelser i afdelingen. Der er en 3-årig trappestigning. 
Afdelingen kan ikke henlægge mere end 30.000 kr. årligt, og det forventes, at 
afdelingens henlæggelser stiger med 30.000 kr. om året de næste to år. Hvorefter de 
opnår det forventede nødvendige henlæggelsesniveau. 
 
Afdeling 22 
På grund af ekstraordinære henlæggelser i 2014/15 (tilskud fra dispositionsfonden), 
fremgår afdelingens henlæggelser som værende ekstraordinært høje. D/V-planen er 
for nuværende ikke komplet, og har forsat behov for et højt henlæggelsesniveau. 
 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
Referat/beslutning: 
UG orienterede om, at aftalen med Brunata er opsagt, da aflæsningen skal 
overgå til elektronisk fjernaflæsningsmålere. De sidste forbrugsregnskaber 
udarbejdes med termin 31.12.15 Det forventes, at der afholdes licitation i 
efteråret på opgaven. 

Bestyrelsen tog orienteringen om nyt fra Team Drift til efterretning. 

 

165. Orientering om status i renoveringssager 
 
Hermed en kort orientering om status i de igangværende renoveringer i 
boligorganisationens afdelinger. 

 
Afdeling 1, Udskiftning af vinduer og etablering af ventilation 
Der er afholdt licitation på tømrerentreprisen, torsdag d. 13. august. Der blev afholdt 
selvstændig licitation på tømrerentreprisen, i håbet om, at vinduerne kan ordres lidt 
hurtigere. Der er desværre blevet rigtig lang leveringstid på vinduer. 

Ventilationsentreprisen forventes at kunne afholdes omkring udgangen af august, 
således at begge entrepriser kan opstartes samtidig. 

Det forventes at renoveringen kan være afsluttet inden udgangen af 2015, hvilket dog 
afhænger af leveringsterminen for vinduerne. 
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Afdeling 4, 5, 6 og 8, Udskiftning af tag (samt vinduer mv. i afdeling 6) 
Der er afholdt forventningsafstemningsmøder med alle afdelingsbestyrelser ultimo 
juni 2015. 

Der er sendt orientering om status for renoveringerne ud til alle beboere i 
afdelingerne ultimo juni. 

Tidsplanerne for renoveringerne er, at de forventes gennemført i løbet af 2016. 

Der er ikke planlagt flere møder med afdelingsbestyrelserne, før der afholdes 
licitation, som afdelingsbestyrelserne samt byggeudvalget inviteres til. 

For at undgå evt. indekseringer af tilbuddene, ventes der med at afholde licitation til 
sidst på året 2015. 
 
Afdeling 15, Udskiftning af vinduer 
Renoveringen forventes afsluttet i medio august 2015 
 
 
Afdeling 21, Ombygning af punkthuse 
Renoveringen forventes afsluttet i juli 2015. De fire renoverede boliger er alle 
genudlejet pr. 1. august 2015. 

 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat/beslutning: 
Vedrørende afdeling 1 har bestyrelsen, efter der er afholdt licitation, skriftligt 
pr. mail godkendt iværksættelsen af vinduesudskiftningen, inden licitationen 
for ventilationsentreprisen er afholdt. Bestyrelsen er således indforstået med, 
at hvis det skulle vise sig, at ventilationslicitationen overskrider 
budgetpriserne, vil organisationsbestyrelsen være økonomisk ansvarlig.  

Med baggrund i bestyrelsens godkendelse af iværksættelsen af 
vinduesudskiftningen, er der således varslet for igangsættelse af projektet i 
uge 40. 

Bestyrelsen gav stor ros til renoveringen af punkthusene i afdeling 21. Der vil 
blive undersøgt mulighed for at etablere skure ved siden af bygningerne, når 
byggeregnskabet for renoveringen er gjort op. Administrationen vender tilbage 
med en orientering om sagen. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 

166. Orientering fra formanden 
 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Referat/beslutning: 
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KS orienterede om situationen vedrørende LC.  

KS deltager ikke i Kredsweekenden i Billund. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

167. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Referat/beslutning: 
LJ: BL møde i Grenå. Der var orientering om et spændende projekt. 

KT: Skadesservice Danmark har været flot repræsenteret i forbindelse med 
branden i afdeling 9. 

LS: Kritik af Kooperationen, der ikke handler på de løfter om arrangementer, de 
vil planlægge.  

LS opfordrer formanden til at undersøge mulighederne for at afholde vinterfest 
med de øvrige boligorganisationer fra det tidligere Fælleskontor. 

LK: Har været til repræsentantskabsmøde i BL. Fokus på arbejdet med 
flygtninge og psykisk syge i almene boligafdelinger. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

168. Orientering fra administrationen 

a) Der orienteres om sidste nyt fra RandersBolig 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
Referat/Beslutning: 
UG orienterede om at der er sendt tilmeldinger ud til kurser for 
beboerdemokratiet i efteråret. Der har været stort ønske om at deltage i 
kurserne fra beboerdemokraterne. 
 
På opfordring fra formanden, orienteredes der også om 
håndværkerfradraget, der er genindført med regeringsskiftet i forsommeren. 
Det er muligt at få fradrag for håndværker udgifter, der hvor lejeren selv får 
udført arbejdet – og selv finansierer det. Det vil derfor typisk være sager der 
falder under den individuelle råderet i almene boligorganisationer. 

 

b) Vagtaftale med Skadeservice Danmark samt status for opstartsperioden 

RandersBolig har siden 2012 benyttet sig af Kloak selskabet MKV.  Aftalen 
omfattede betjening af vores lejere efter normal arbejdstid. Alle vores lejere kunne 
kontakte vores hovednummer 70 26 00 76 og blev derfra viderestillet til MKV.   
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Arbejdsopgaverne fordelte MKV mellem vores lokale håndværkere, eller klarede 
opgaven selv.  De vurderede om opgaven kunne vente til næste arbejdsdag, eller 
om det var et akut problem. 

Først på året valgte MKV at indgå samarbejde med FKSslamson. I den 
forbindelse ønskede de ikke længere at udføre opgaven for RandersBolig, til den 
samme pris som tidligere. I samarbejde med FKSslamson aftalte vi at 
samarbejdet skulle ophøre. Udgiften til aftalen med MKV kostede selskaberne i 
RandersBolig 6.250,00 kr. pr. mdr. til beredskabsvederlag, hertil kom fakturering 
af arbejdet udført i afdelingerne. 

Vi har efterfølgende kontaktet Bravida og Skadeservice Danmark. Bravida er ikke 
parate til, at servicere RandersBolig på nuværende tidspunkt. 

Skadeservice Danmark har fremsendt en aftale, som omfatter bl.a. følgende ting: 

 Korrekt håndtering af samtlige skader 

 Pasning af RandersBolig’s telefon efter lukketid, weekender og helligdage 

 Rapportering af alle data via Seskaden.dk eller via mails med rapport og 

foto 

 Assistance garanti – døgnet rundt (max. 60 minutter under normale 

forhold) 

 Mulighed for skadeopgørelse i forbindelse med brand, vandskader og 

skimmel 

 Overordnet kontakt via en skadeleder 

 Kunden er selv ansvarlig for oprettelse og vedligehold af de elektroniske 

forholdsordrer. 

Der betales IKKE et beredskabsvederlag i forbindelse med aftalen.  Men det 
prioriteres, at det er Skadesservice Danmark man kontakter i forbindelse med en 
eventuel skade. 

Der gives rabat på alle gældende priser.  Rabatten ligger fra 9 til 15 % afhængig 
af opgavens art. 

Aftalen løber 1 år med start pr. 1. juni 2015. 

Status siden opstart af samarbejdet med Skadesservice Danmark  
Frem til primo juli har der været tre udkørsler fra Skadesservice Danmark, på 
baggrund af opkald fra beboere i boligorganisationen. 

Dette er færre udkørsler for samme periode end tidligere. 

Dog har udkørslerne båret præg af at være mindre sager, og det er efterfølgende 
blevet vurderet, at disse sager burde være afhjulpet af en lokal håndværker eller 
af boligorganisationens ejendomsfunktionærer på et senere tidspunkt. 
Der er derfor blevet afholdt et møde med Skadesservice Danmark, hvor det er 
blevet præciseret, at de kun skal køre ud til de alvorlige opgaver, som 
eksempelvis brand, store vandskader eller stormskader. 

Når Skadesservice Danmark vurderer, at skaden ikke kan vente til de normale 
procedurer for skader i boligerne kan træde i kraft, skal der tilkaldes en lokal 
håndværker, der er defineret som afdelingens hushåndværker. Det er ikke noget 
Skadesservice Danmark skal køre ud til. 
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Skadesservice Danmark tog præciseringen til efterretning, og der har ikke været 
udkørsler til skader i boligorganisationen siden 13. juni 2015. 

Der vil bliver evalueret på samarbejdet løbende fremadrettet. 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

c) Omlægning af lån i afdelingerne 8, 9 og 17 
 
I lyset af rente og kursniveauet i det sene forår 2015 var det fordelagtigt at 
arbejde med at omlægge nogle af afdelingernes ustøttede lån. Der er indgået 
fastkursaftaler med realkreditinstitutterne. 
I arbejdet med omlægningen af lån blev der blandt andet lagt vægt på lånets 
hovedstol, lånets resterende løbetid, samt forventet besparelse ved 
lånomlægningen. 
I A/B Gudenå var det fordelagtigt for afdelingerne 8, 9 og 17 at omlægge deres 
lån. De tegningsberettigede for boligorganisationen har underskrevet 
lånedokumenterne for afdeling 8, og 9, der har lån i Realkredit Danmark og 
processen for låneomlægningen er trådt i kraft for disse lån. Omlægningerne af 
alle lån er indsendt til Randers Kommunes Tilsyn, der har godkendt 
låneomlægningen for afdelingerne 8 og 9.  
Afdeling 17 har realkredit lån i Nykredit. På tidspunktet for udsendelsen af 
dagsordenen, har administrationen endnu ikke modtaget godkendelsen fra 
tilsynet vedrørende omlægningen af lån i afdeling 17. Dette skyldes, at processen 
for låneomlægning i andre realkreditinstitutter end Realkredit Danmark er blevet 
iværksat efter processen med Realkredit Danmark, og ansøgningen til tilsynet for 
afdeling 17 er således afsendt på et senere tidspunkt end de øvrige ansøgninger. 
 
Omkostningen til låneomlægningen for den enkelte afdeling er indregnet i den 
nye ydelse. Afdelingerne opnåede følgende besparelser ved låne omlægningen. 
 

Afdeling

 Nuværende 

ydelse p.a. 

 Ydelse jf. 

fastkursaft. 

 Besparelse jf. 

fastkursaft.  

 Ny 

hovedstol 

 Gl. 

hovedstol  Løbetid 

8 96.384 90.303             6.081 798.000 1.083.000 10,0        

9 656.956 599.254           57.702 6.666.000 9.242.000 13,6        

17 79.886 67.788             12.097 937.000 1.170.000 18,0         

 

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Referat/beslutning: 
UG orienterede om sagen, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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d) Tilpasning af ordensreglementer for afdelingerne 
 
Hen over efteråret arbejder administrationen med at forbedre arbejdsgangene og 
administrationen af afdelingernes ordensreglementer. Dette indebærer, at hver 
afdeling skal have sit eget ordensreglement.  
 
Tidligere har afdelingerne taget udgangspunkt i et ordensreglement, der var 
fælles for alle afdelinger i boligforeningen. Herudover er der udarbejdet tillæg til 
ordensreglementet for hver afdeling, der beskriver specifikke forhold for den 
enkelte afdeling. 
 
Ordensreglementerne er suverænt under afdelingernes beslutningskompetence, 
og der er derfor ingen umiddelbar årsag til at bevare et fælles grundlag for 
ordensreglementerne. 
Yderligere vil det lette processen for både beboere og administrationen, når der 
kun er et ordensreglement pr. afdeling at forholde sig til, og ikke en række tillæg 
der følger ved siden af ordensreglementet. 

  
Processen for ændring af ordensreglementer sker i samarbejde med 
afdelingsbestyrelserne, og indledes med, at afdelingsbestyrelserne gennemgår et 
standard-ordensreglement, og tilpasser dette efter afdelingens pågældende 
forhold. Dernæst skal det nye ordensreglement forelægges afdelingen til 
godkendelse, på det kommende ordinære afdelingsmøde i foråret 2016. Først 
efter afdelingens godkendelse vil det nye ordensreglement for afdelingen være 
gældende. 

 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Referat/beslutning: 
BMR orienterede om administrationens hensigt med at opstarte processen, 
og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

LK roste informationsmapperne som bliver udsendt ved indflytning. 

 

e) Opstart af klub for ejendomsfunktionærerne i A/B Gudenå 

Ejendomsfunktionærerne ansat i A/B Gudenå har opstartet en klub, som grundlag 
for et interessefællesskab. Overenskomsten for Ejendom- og 
Servicefunktionærernes Landssammenslutning gør klart, at klubben har ret til 
16.000 kr. årligt til drift af klubben. 
Beløbet er derfor udbetalt i indeværende regnskabsår, og forventes således også 
udbetalt fremadrettet. 
 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

169. Næste bestyrelsesmøde 

Aktionsplanen er vedlagt til orientering. 



 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 20.08. 2015    side 23 

Bestyrelsesmøder 2015/16  

Oversigt over kommende bestyrelsesmøder: 

Fastlagt dato Møde Noter 
Torsdag den 19. november 2015 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde I Langå 

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde Med revisor 
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 17.00 Formøde til 

repræsentantskabsmøde 
 

Torsdag den 17. marts 2016  Konstituerende bestyrelsesmøde Efter rep.møde 
Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 18. august 2016 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 1. december 2016 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde I Langå 

 

Oversigt over andre kommende møder: 
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde  

 

 Bilag:  

 Aktionsplan for bestyrelsen 

 

170. Eventuelt 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen drøftede standarderne for beboernes ændringer på boligernes 
udseende. UG orienterede om, at det er beboerne på afdelingsmødet der kan 
beslutte, om de vil have regler for udseendet af bygningerne, og hvad de i så 
fald skal være. Vedtager afdelingsmødet regler for boligernes udseende, kan de 
ikke træde i kraft bagudvirkende. 

Administrationen udarbejder en sagsfremstilling om fakta og lovgivning 
omkring boligernes udseende, som et punkt på det kommende bestyrelses-
møde, hvor bestyrelsen kan tage politisk stilling til sagen. 


