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410. Godkendelse af dagsorden 
 

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventu-
elt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er 
medtaget på denne dagsorden. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen 
 
Referat/beslutning: 
Deltagere: Peder Damgaard, Frank Jonsen, Poul Erik Jensen, Kay Skjøtt og 
Lene Axelsen fra bestyrelsen i Vorup Boligforening af 1945. Fra RandersBolig 
deltog Kenneth T. Hansen og Marianne Hjorth.  
PD bød velkommen til mødet. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til dags-
ordenen, der blev godkendt.  

 

411. Godkendelse af referat 

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 16. maj 2017, er udsendt til bestyrelsen 
den 17. maj 2017.  
 
I henhold til bestyrelsens beslutning skal ændringer til referatet være indsendt til ad-
ministrationen senest 14 dage efter udsendelsen af referatet. Den 31. maj 2017 
havde administrationen ikke modtaget ændringer til de udsendte referater. 

 
Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet 
 
Referat/beslutning: 
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet. Referatet blev godkendt og 

underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 

412. Revisionsprotokol 

Revisionsprotokol fremlægges til orientering. Der er ingen meddelelser i revisi-

onsprotokollen siden sidste bestyrelsesmøde.  

  

                   Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 

                   Referat/beslutning: 
KTH orienterede om, at der ikke var bemærkninger siden sidste bestyrelses-

møde. Fremadrettet vil der ikke blive lavet et protokollat for det uanmeldte kas-

seeftersyn medmindre der er noget at bemærke. Bestyrelsen tog orienteringen 

til efterretning. 

413. Boligorganisationens budgetkontrol 

RandersBolig har indført ny procedure for orientering til organisationsbestyrel-
serne omkring boligorganisationernes løbende budgetkontrol. Hvert kvartal 
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(31/3, 30/6, 30/9 og 31/12) vil der blive udarbejdet budgetkontrol til organisati-
onsbestyrelsen. Der vil derfor fremadrettet på først kommende møde herefter 
fremgå en kort orientering herom.  
 
Bilag:  
 
 Budgetkontrol per 30.06.2017  

 
Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning 
 
Referat/beslutning 
Budgetkontrol per 30.06.2017 blev gennemgået af KTH. KTH orienterede endvi-
dere om at budgetkontrollen vil blive forelagt 4 gange årligt. KTH ønskede at 
vide hvorvidt bestyrelsen synes om budgetkontrollen. Bestyrelsen tilkendegav 
at de synes det var en god ide. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

414. Evaluering af styringsdialogmødet med Randers kommune 

Der blev afholdt styringsdialogmøde for Vorup Boligforening af 1945 den 13. 
juni 2017. Fra organisationsbestyrelsen deltog formand Peder Damgaard og 
næstformand Frank Jonsen. Fra Randers Kommune medvirkede jurist Inge 
Qvortrup og Kristina Ertmann fra Tilsynet med almene boliger. RandersBoligs 
administrationen mødte med direktør Kenneth Taylor Hansen, teamleder i 
økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit M. Rudbeck og forvalt-
ningskonsulent Marianne Hjorth. 
 
Emnerne der blev gennemgået på mødet var blandt andet boligorganisations 
økonomi, afdelingernes økonomi, afdelinger til nærmere drøftelse og helheds-
planen.  

 

Bilag: 
 

 Redegørelsen fra styringsdialogmødet  

 
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter 
mødet 
 
Referat/beslutning: 
 Bestyrelsen drøftede mødet med Randers kommune, som de oplevede positivt 
og tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

415. Nyt fra Team Drift 

 Markvandringer afholdes jfr. nedstående skema: 
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Afdeling Dato Tid 
Deltager fra 
adm. 

Indbydelse 
udsendt 

1 28.08.2017 10.00 SAF 31.07.2017 

2 04.09.2017 10.00 SAF 31.07.2017 

3 12.09.2017 09.00  SAF/GBH 31.07.2017 

4 12.09.2017 09.00  SAF/GBH 31.07.2017 

5 11.09.2017 10.00 SAF  31.07.2017 

6 29.08.2017 13.00 SAF 31.07.2017 

7 12.09.2017 09.00  SAF/GBH 31.07.2017 

8 31.08.2017 07.30 SAF 31.07.2017 

9 07.09.2017 13.00 SAF  31.07.2017 

10 14.09.2017 07.30 SAF/GBH 31.07.2017 

11 18.09.2017 10.00 SAF/GBH 31.07.2017 

12 12.09.2017 09.00  SAF/GBH 31.07.2017 

13 12.09.2017 09.00  SAF/GBH 31.07.2017 

 
Ny ejendomsfunktionær. 

 
Jævnfør beslutningen på organisationsbestyrelsesmødet d. 17. januar 2017, 
øges bemandingen i driftscenteret. 
 
Der ansættes en ekstra ejendomsfunktionær d. 1. oktober 2017. 
 
Referat/beslutning 
KTH orienterede om markvandringernes afholdelse, og markvandringerne i Vo-
rup Boligforening af 1945 forventes afsluttet den 18. september 2017. 
Bestyrelsen drøftede vigtigheden af ansættelsen af en ejendomsfunktionær 
mere, og at tanken bag ansættelsen har været, at arbejdsopgaverne omfatter 
flere reparationer o.l. hos lejerne. Derved skulle gerne opnås besparelser på af-
delingernes udgifter til vedligehold på konto 115. Bestyrelsen tog herefter ori-
enteringen til efterretning.  
 

416. Orientering fra formanden  

 Formanden orienterer om sidste nyt. 
 
 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
 Referat/beslutning: 

Formanden berettede om den positive tur til Bidstrup Gods. Endvidere gik for-
mandens beretning på de mange fødselsdage og jubilæer, som boligforeningen 
havde brugt en del udgifter til. Bestyrelsen tog herefter orienteringerne til efter-
retning.   
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417. Orientering fra administrationen 

A. Der orienteres om sidste nyt fra RandersBolig   
 
 

B. Gennemførelse af budgetkontrol i afdelingerne 
 
Halvårlig budgetkontrol for afdelingerne  

 
Der er gennemført halvårlig budgetkontrol for afdelingerne. Budgetkontrollerne 
er sendt til afdelingsbestyrelserne den 15. maj 2017. 
 

 
C. Orientering om årsrapport 2016 for den boligsociale medarbejder 

 

Den økonomisk boligsociale medarbejder har udarbejdet en årsrapport. Års-
rapporten vedlægges dagsorden. Diana Christensen har udarbejdet rappor-
ten, der viser at indsatsen for at nedbringe antallet af udsættelser igen i år har 
båret frugt.  
Det samlede antal udsættelser er overordnet i hele RandersBolig uændret fra 
2015 til 2016. Ser man nærmere på tallene, kan man se, at der er sket et fald i 
forhold til de boligforeninger, der er med i projektet og en stigning i de boligfor-
eninger, der er uden for projektet. 
Geografisk fordeler udsættelserne sig i hele Randers, hvorfor der også har 
været arbejdet med at forebygge udsættelser i alle områder i Randers. Ran-
ders Retskreds ligger fortsat over landsgennemsnittet.  
Administrationen har den 9. juni 2017 søgt om puljemidler til støtte til rådgiv-
ning af udsættelsestruede lejere. Svar forventes i efteråret 2017. Puljen er i år 
på 4,8 mio. kr. og den skulle gerne tilgodese mere end en organisation. Ran-
dersBolig har søgt om 1,9 mio. kr. til styrkelse af arbejdet i B2014. 
 
Bilag: 

 Årsrapport boligsocial medarbejder 
 

 
D. Orientering omkring tilbagebetaling af administrationshonorar  

 

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2017 i RandersBolig blev årsregn-
skabet for 2016 godkendt. Dermed blev tilbagebetaling af overskud til ejer-
kredsen også godkendt, og det er tilbagebetalt til boligorganisationerne som 
en nedsættelse af administrationsbidraget. Det er vedtaget, at nedsættelsen 
skal nedbringe kapitalindskud i RandersBolig i samtlige boligorganisationer. I 
år er vi i den situation, at boligorganisationerne får tilbagebetalt mere end 
saldo på kapitalindskud.  
Indtil videre er den overskydende tilbagebetaling bogført som en indtægt i bo-
ligorganisationerne. Overskuddet vil derfor forøge boligorganisationernes ar-
bejdskapital ved årsafslutningen den 30. september 2017.   

 

SELSKAB TILBAGEBETALING REST INSKUD OVERSKUD I BOLIGORGANISATIONEN 

10 716.009,00 680.798,00 -35.211,00 
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E. Status på afdelingsbestyrelser 
 
Der er stadig ingen afdelingsbestyrelser for 4 boligafdelinger, henholdsvis afdeling 
3, 4, 7 og 12. Organisationsbestyrelsen varetager afdelingens interesser. 
 
 

F. Antenneregnskab 

Kontoen for antenne er pr. 31.12.2015 opgjort, og man har nu i administrationen truf-
fet beslutning om at nulstille denne konto. Fremadrettet vil der blive lavet et årligt an- 
tenneregnskab hvor over/underskud vil blive reguleret til beboerne i det efterfølgende 

år. 

 
Bilag: 

 Antenneregnskab pr. 31.12.2015 

 

Referat/beslutning: 
A. KTH orienterede om, at der i RandersBolig er blevet ansat en ny forvalt-

ningschef, Mogens Thygesen Clingman, som officielt starter den 1. oktober 
2017. Derudover skal der ansættes en projektmedarbejder i driftsafdelingen 
og en afløser i økonomi.  
KTH orienterede desuden om tankerne bag mulighederne for eventuelle ny-
byggerier og de mulige lokationer rundt omkring i byen. Bestyrelsen drøf-
tede alternative muligheder og var generelt positiv stemt overfor mulighe-
den for at ekspandere, herunder via nyt byggeri.  
KTH orienterede om den knap så gode presseomtale i løbet af sommeren, 
og at vi skal være bedre til at synliggøre alle de gode ting vi gør i RB og 
have fokus på alle de glade lejere vi har. Derudover synergieffekten i at 
fremtidssikre RB, herunder via en positiv profilering. KTH nævnte også, at 
der skal være en medarbejder med kommunikation som ansvarsområde.  
KTH orienterede endvidere om tankerne bag effektiv drift i almene boliger, 
fra 2014-2020 og at man her skal spare 1.5 milliard kroner. Ministeriet har 
nedsat en effektiviseringsenhed, som skal måle på effektiviteten. KTH poin-
terede, at der er konti hvor man kan forbedre på og at vi i administrationen 
vil arbejde med at undersøge og analysere forholdene nærmere.  

B. KTH orienterede kort om, at der er gennemført budgetkontrol for afdelin-
gerne.  

C. KTH orienterede om at indsatsen virker, og at der er ansøgt om midler fra 
ministeriet. Vi har modtaget tilsagn om en bevilling på 1,9 mio. kr. for en 3 
års periode. Der skal ansættes en medarbejder i projektet.  

D. KTH orienterede om, at kapitalindskud er fuldt tilbagebetalt. Herudover er 
der tilbagebetalt yderligere kr. 35.211,- der indgår som en ekstra ordinær 
indtægt i regnskabet.  

E. Intet at referere. 
F. KTH gennemgik antenneregnskabet og oplyste at der over tid var blevet op-

arbejdet differencer, som vi foreslår afsalderet i de enkelte afdelingers resul-
tatopgørelse.  

Bestyrelsen godkendte at differencerne i antenneregnskabet afsalderes i det 
kommende årsregnskab for de respektive afdelinger. Bestyrelsen tog herefter 
orienteringerne til efterretning.  

 



     

 RandersBolig 

Referat bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 12.09.2017side 8 

 

418. Fremtidig mødeoversigt 

 

 

Tirsdag den 22. marts 
2018 kl. 17.00 

Formøde repræsen-
tantskabsmøde 

 

Tirsdag den 22. marts 
2018, efter rep. møde 

Konstituerende besty-
relsesmøde 

 

Tirsdag den 15. maj 2018 
kl. 17.00 

Bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 11. septem-
ber 2018 kl. 17.00 

Bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 13. november 
2018 kl. 17.00 

Bestyrelsesmøde  

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat/beslutning: 
Bestyrelsen godkendte den ændrede mødedato. 

  

419. Eventuelt 

 

Referat/beslutning: 
 

Det blev drøftet om Vorup Boligforening skulle i gang med at ekspandere og 
bestyrelsen ønskede fremadrettet at blive underrettet omkring mulighederne 
herfor.  
 
Det blev drøftet om man skulle tilbyde bestyrelsen et weekend seminar. MAH 
undersøger mulighederne herfor og vender tilbage til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen ønskede at vide nærmere omkring et hjertestarter kursus på Da-
lumvej. MAH vender tilbage når LAH er retur fra ferie i midten af oktober. 
 
Bestyrelsen ønskede at følge op på punktet omkring et nyt fodgængerfelt ved 
Kiwi på Bøsbrovej. MAH retter henvendelse til Randers Kommune og vender 
tilbage til bestyrelsen når der er nyt i sagen.  
 

Oversigt over kommende bestyrelsesmøder: Kommentarer: 

Tirsdag den 7. november 
2017 kl. 17.00 

Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 18. januar 
2018 kl. 17.00 

Bestyrelsesmøde med 
revisor 

Ny dato til  
godkendelse 

 
Oversigt over andre kommende møder: 
Tirsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde 
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Bestyrelsen ønskede at undersøge hvorvidt det er muligt at få ophævet 2 timers 
parkeringen på Løgstørvej 1-3, Vorup. MAH retter henvendelse til Randers Kom-
mune og vender tilbage til bestyrelsen når der er nyt i sagen.  
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringerne til efterretning.  

 

 
 


