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356. 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. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 
Referat/Beslutning 
Bestyrelsen drøftede og godkendte dagsordenen. 

 

357. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2018 er udsendt til bestyrelsen den 12. 
december 2018.  

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

 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet. 
 
Referat/Beslutning 
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 
 

358. Årsregnskab 2017/18 

Der orienteres om hovedorganisationens og afdelingernes årsregnskab for 2017/18. 
 
Boligorganisationens revisorer deltager på mødet under dette punkt. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender: 
 

 Regnskab for boligorganisationen inkl. spørgeskema for 2017/18 

 Regnskab for afdelingerne for 2017/18 

 Ledelsesberetning for 2017/18 
 
Bilag vedlagt 

 Regnskab for boligorganisationen inkl. spørgeskema for 2017/18 

 Regnskab for afdelingerne for 2017/18 

 Ledelsesberetning for 2017/18 
 

Referat/Beslutning 
KTH redegjorde for boligorganisationens årsregnskab samt de øvrige dokumen-
ter i regnskabsmappen. 
 
Boligorganisationens regnskab for 2017/18 resulterer i et overskud på 1.106.249 
kr. Overskuddet skyldes primært tilbagebetalingen af administrationsbidrag fra 
RandersBolig grundet momsfriheden i administrationen. Momsfriheden ophører 
pr. 1. januar 2019. 
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Den disponible del af dispositionsfonden er steget siden sidste år, og der har 
været fald i både tab ved lejeledighed og -fraflytning i regnskabsåret. 
 
Arbejdskapitalens disponible del er også steget med 1,1 mio. kr. Beløbet svarer 
til årets overskud, der er overført hertil. 
  
Der er fri likviditet i boligorganisationen for ca. 6,9 mio. kr. og dermed også uom-
tvistelig god sikkerhed for både afdelingernes og boligorganisationens midler. 
 
Der var ingen spørgsmål til boligorganisationens regnskab, og KTH redegjorde 
herefter kort for afdelingernes regnskaber. 
 
Alle afdelingerne på nær afdeling 13 har overskud i året, og alle afdelingerne på 
nær afdeling 4, 13 og 21 har positive opsamlede resultater. Det er fint, at de fleste 
afdelinger har positive resultater, om end det tilstræbes, at afdelingerne hverken 
har overskud eller underskud, når året er gået. 
 
Driftsmæssigt går det godt i afdelingerne. Dog er det væsentligt, at drøfte hvad 
der skal ske, når afdelingerne i flere år har store overskud. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen om regnskaberne til efterretning, og godkendte 
herefter: 

 Regnskab for boligorganisationen inkl. spørgeskema for 2017/18 

 Regnskab for afdelingerne for 2017/18 

 Ledelsesberetning for 2017/18 
 

 

359. Revisionsprotokol 

Boligorganisationens revisorer deltager på mødet under dette punkt, hvor de orienterer 
om revisionsprotokollen for årsregnskabet 2017/18, der er udsendt sammen med dags-
ordenen. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollen for årsregnskabet 
2017/18. 
 
Bilag vedlagt 

 Revisionsprotokol for årsregnskabet 2017/18 
 

Referat/Beslutning 
KJ gennemgik revisionsprotokollen. Revisor er meget tilfreds med udviklingen i 
organisationen og forretningsgange i årets løb. Den positive udvikling er forsat 
over de sidste mange år. 
 
KJ fremhævede, at regnskabet består af udelukkende positive tal. Egenkapitalen 
stiger både i den bundne og disponible del. 
 
Der er ingen kritiske bemærkninger til regnskabet, og revisor bekræfter KTHs 
redegørelse om, at der er fuld likviditet i boligorganisationen. 
 
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til revisionen, og godkendte revisions-
protokollen for årsregnskabet 2017/18. 
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360. Orientering om forvaltningsrevision 2018 

Processen for gennemførelse af forvaltningsrevision blev vedtaget af RandersBoligs-

bestyrelse i april 2018. 

 

Der er nu gennemført en revision af de vedtagne områder, og notat om forvaltningsre-

vision 2018 er vedlagt. Notatet er udleveret til revisionen til deres brug. Desuden ind-

arbejdes notatet i den kommende ledelsesberetning for boligorganisationen regnskab 

for 2017/2018. 

 

Konklusionen på forvaltningsrevisionen er som følger: 

 

Forretningsgang for MUS. Forretningsgangen for MUS fungerer tilfredsstillende. 

Vi har konstateret, at der afvikles udviklingssamtaler for alle medarbejdere i Randers-

Bolig, og at forretningsgangen følges. Der sker opfølgning på de aftaler, som laves 

mellem medarbejder og leder under samtalerne, hvilket er prioriteret højt af ledelsen i 

RandersBolig. 

 

Huslejevarslinger. Huslejevarslinger for renoveringssager er effektueret, hvilket er det 

væsentligste mål i forhold til lejer og i forhold til den enkelte boligafdelings økonomi. 

De gennemførte tests har imidlertid vist, at der er et potentiale for en forbedring af den 

interne kommunikation mellem de involverede teams, som kan være med til at skabe 

yderligere sikkerhed for, at huslejereguleringerne varsles og effektueres korrekt og ret-

tidigt. 

 

Afregning af anvisningsboliger (§54 og §59). Der har tidligere været svagheder i 

forretningsgangen for afregning af anvisningsboliger med de respektive kommuner. 

Der er derfor medio 2017 sket opstramninger i vores interne processer, som skal være 

med til at sikre, at alle flytteafregninger håndteres korrekt. Det er derfor ikke tilfredsstil-

lende, at vi har konstateret fejl i 3 sager, svarende til 15% af den udvalgte stikprøve. 

Ledelsen vil som følge af testresultatet evaluere de interne processer med henblik på 

at opnå en målopfyldelse på mindst 95%. Området udvælges til kontrol igen allerede i 

2019. 

 

Budgetudsendelse. Forretningsgangen for budgetudsendelse fungerer særdeles til-

fredsstillende, og den udvalgte stikprøve viser en 100% målopfyldelse på de define-

rede servicemål. Gennemgang af området giver derfor ikke anledning til yderligere be-

mærkninger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen og resultatet af forvaltningsrevisionen 

for 2018 til efterretning. 

 

Bilag vedlagt 

 Notat om forvaltningsrevision 2018 
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Referat/Beslutning 
KTH redegjorde for proceduren omkring udvælgelse af områder for forvaltnings-
revision. Godkendelsen af områderne sker i bestyrelsen i RandersBolig. 
 
Resultatet for budgetudsendelsen er særdeles tilfredsstillende. 100% målopfyl-
delse sker ikke ofte. Stor ros til økonomiafdelingen, for opnåelsen af dette resul-
tat. 
 
Vedrørende gennemgangen af resultaterne for MUS er der tale om en formali-
stisk egenkontrol i forhold til overholdelse af deadlines og opfølgning. Ikke et 
kvalitetstjek af indholdet af aftalerne ved MUS. 
 
Omkring huslejevarslinger ved renoveringssager er der rum for forbedring af 
kommunikationen internt imellem afdelingerne i administrationen. Men dette 
har ikke påvirket den konkrete varsling, hvorfor egenkontrollen har været til-
fredsstillende. 
 
Ved afregning af anvisningsboliger, har administrationen ikke opnået en til-
fredsstillende egenkontrol. Den hidtidige praksis omkring afregningen har ikke 
medført tab i boligorganisationerne, idet kommunen erkender forholdet. Men 
området er allerede nu udvalgt til forvaltningsrevision igen næste år, for på den 
måde at følge op på sagen. 
 
Notatet omkring forvaltningsrevisionen er en del af regnskabsmappen. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen og resultatet af forvaltningsrevisionen for 2018 til 

efterretning. 

 

361. Budget 2019/20 

Der er udarbejdet udkast til budget for boligorganisationen for 2019/20. Administratio-
nen vil gennemgå budgettet til bestyrelsens tiltrædelse, inden repræsentantskabet skal 
tage endeligt stilling til budgettet i marts 2019. 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender budgetforslaget for boligorganisati-
onen for 2019/20. 

Bilag vedlagt 

 Budgetforslag for boligorganisationen for 2019/20 
 

Referat/Beslutning 
BMR redegjorde for budgetforslaget for boligorganisationen for 2019/20. Forsla-
get resulterer i en fastholdelse af niveauet for administrationshonoraret til Ran-
dersBolig på 3.788 kr. pr. lejemålsenhed samt et fald i administrationshonoraret 
til A/B Gudenå på 26 kr. til 437 kr. pr. lejemålsenhed. Faldet skyldes primært et 
fald i omkostningerne til revision på 20.000 kr. 
 
KTH redegjorde for, at der kommer et nyt budgetforslag til bestyrelsens godken-
delse, som følge af udflytningen af medarbejdere til boligorganisationen, der be-
handles senere i denne dagsorden. Bestyrelsen bedes dog forsat om at god-
kende dette budgetforslag, da dette anvendes til at fastlægge afdelingernes bud-
getter ud fra. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte budgetforslaget for 
boligorganisationen for 2019/20, med et samlet administrationshonorar på 4.225 
kr. 

 

362. Salg af grund og etablering af parkeringsanlæg i afdeling 14 

Den 31. august 2017 besluttede bestyrelsen, at finansiere etableringen af et underjor-
disk parkeringsanlæg i afdeling 14 med midler, som boligorganisationen modtager, 
som resultat af et forventet salg af grund og erhvervsbygninger i afdeling 14. 

Det forventes, at salget af grunden i afdeling 14 indbringer boligorganisationen 
4.000.000 kr. Det forventes videre, at etableringen af parkeringsanlægget koster 
4.000.000 kr. 

Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at etablere det godkendte underjor-
diske parkeringsanlæg.  

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. december i afdeling 14, er det derfor be-
sluttet, at afdelingen, i stedet for det underjordiske parkeringsanlæg, ønsker at opføre 
en kombination af garager og carporte i afdelingen.  

Det forventes, at omkostningerne til det nye parkeringsanlæg også bliver 4.000.000 kr. 
ligesom den oprindelige løsning. 

Organisationsbestyrelsen skal derfor tiltræde en ny beslutning omkring støtte til etab-
leringen et parkeringsanlæg bestående af garager og carporte i stedet for det oprinde-
lige underjordiske parkeringsanlæg. 

I det tilfælde, at omkostningen til etablering af garager og carporte er lavere end ind-
tægten ved salget af grunden, anbefales det bestyrelsen at tiltræde, at det resterende 
beløb op til salgsprisen stadig tildeles afdelingen. Afdelingen tilgodeses således med 
den fulde salgspris, uanset udfaldet af licitationen for parkeringsanlægget. 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at finansiere etableringen af garager og carporte 
i afdeling 14 med op til 4.000.000 kr. 
Det indstilles videre, at bestyrelsen beslutter, at tildele afdelingen provenuet for salget, 
i det tilfælde, at omkostningerne til etableringen af parkeringsanlægget skulle blive min-
dre end salgsprisen efter licitationen. 
 
Referat/Beslutning 
Bestyrelsen drøftede sagen kort og besluttede at finansiere etableringen af ga-
rager og carporte i afdeling 14 med op til 4.000.000 kr. 
Bestyrelsen besluttede også, at tildele afdelingen provenuet for salget, i det til-
fælde, at omkostningerne til etableringen af parkeringsanlægget skulle blive 
mindre end salgsprisen efter licitationen. 
 

363. Organisatoriske forhold 

RandersBoligs bestyrelse besluttede den 26. november 2018, at arbejde videre med 
udflytningen af medarbejdere fra RandersBolig til boligorganisationerne. Dette gjorde 
de, ud fra følgende overvejelser: 
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Den 1. januar 2019 overgik RandersBolig til momspligtig administration, hvilket bety-
der, at administrationsbidraget, som boligorganisationerne betaler, skal tillægges 25% 
moms. 

Administrationsbidraget er kostægte, og skal derfor dække omkostningerne i Randers-
Bolig. Langt den største del af omkostningerne i RandersBolig er personaleudgifter. 
Lønninger og øvrige personaleudgifter udgør således mere end 70% af de samlede 
omkostninger. 

I perioden med momsfri administration har RandersBolig haft personale ansat, som 
kun udfører arbejde i én boligorganisation, men som alligevel har været aflønnet af 
administrationsselskabet. 

Overgangen til momspligtig administration rejser imidlertid spørgsmålet, om dette er 
en hensigtsmæssig løsning.  

Der vil kunne hentes en væsentlig besparelse for organisationerne, hvis det personale, 
som er direkte tilknyttet den enkelte organisation, også aflønnes af den pågældende 
organisation. På den måde vil vi kunne nedsætte administrationsbidraget i Randers-
Bolig med et beløb, som overstiger den ekstra omkostning, som påføres den enkelte 
organisation.  

Det vil være en økonomisk fordel, hvis inspektører og forvaltningskonsulenter ansæt-
tes direkte i den enkelte boligorganisation. Dette kan give en samlet nettobesparelse 
på ca. 1,2 mio. kr. 

Forslaget vil betyde en stigning i den enkelte boligorganisations egen administrations-
omkostning, mens administrationsbidraget til RandersBolig vil falde.  

Besparelse i administrationsomkostninger i RandersBolig 601.813 kr. 
Yderligere lønomkostning i A/B Gudenå   500.819 kr. 

Nettobesparelse i boligorganisationen   100.994 kr. 

Forslaget er blevet forelagt for RI til kommentering og udtalelse med henblik på at sikre, 
at vi overholder lovgivningen i alle skatte- og momsmæssige forhold. 

Den videre proces 
Ansættelsen af de berørte medarbejdere i boligorganisationerne skal godkendes af 
den enkelte boligorganisations bestyrelse. Det er i den forbindelse vigtigt at under-
strege, at medarbejderne stadig refererer til RandersBoligs ledelse, som også er den 
administrative leder af alle de administrerede boligorganisationer.  

Medarbejderne er blevet varslet overflytning med virkning fra 1. april 2019. Det fremgår 
af varslingen, at ændringen i ansættelsesforholdet er betinget af den enkelte organisa-
tions godkendelse.  

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om inspektør og forvaltningskonsu-
lent ansættes direkte i den boligorganisation, som de servicerer i deres daglige ar-
bejde. 

Referat/Beslutning 
Da momsfriheden bortfalder pr. 1. januar 2019 affødes overvejelser omkring 
hvorledes administrationen kan optimeres. Der er således nu incitament til at 
gennemføre udflytningen af medarbejdere til boligorganisationerne.  
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Der er tale om en nettobesparelse for boligorganisationerne, som der er opbak-
ning til fra revisionen i forhold til skat og momslovgivning. 
 
Varslingen af medarbejderne er betinget af, at bestyrelsen anerkender forholdet. 

 
Flytningen af medarbejderne er gældende fra 1. april 2019, og det vil intet betyde, 
for de ansattes arbejdsforhold, der forsættes som de er. 
 
Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at inspektøren og forvaltningskonsu-
lenten ansættes direkte i boligorganisationen, som de servicerer i deres daglige 
arbejde. 
 

364. Repræsentantskabsmøde 2019 

Boligorganisationens repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 14. marts 2019 
på Restaurant Tronborg i Randers. Fra bestyrelsen er følgende på valg: 

 Bestyrelsesmedlem Lars Karlson 

 Bestyrelsesmedlem Ingrid Birkeskov 
 
På baggrund af bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet blev Lars Karlson fra 
organisationsbestyrelsen valgt som dirigent på sidste års repræsentantskabsmøde. 
Det anbefales, at bestyrelsen igen i år tager stilling til, hvem de vil indstille som dirigent 
på repræsentantskabsmødet.  

Indstilling  
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det kommende repræsentantskabsmøde, herun-
der valg til organisationsbestyrelsen samt valg af dirigent. 
 
Referat/Beslutning 
IB genopstiller som kandidat til organisationsbestyrelsen. LK har besluttet, ikke 
at genopstille. Bestyrelsen opfordredes til at overveje, om de vil anbefale en kan-
didat, at stille op til bestyrelsesposten inden repræsentantskabsmødet. Besty-
relsen tog opfordringen til efterretning. 
 
Bestyrelsen foreslog LJ som kandidat til dirigentposten. LJ tog imod indstillin-
gen. 

 

365. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Der orienteres om nyt fra organisationen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat/Beslutning 
KS orienterede om nyt fra fusionsgruppen vedrørende mulig fusion af boligor-
ganisationer. Der er fremsendt materiale fra det seneste fusionsgruppemøde til 
bestyrelsen. 
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Næste fusionsgruppemøde er den 18. februar, og dernæst et fælles organisati-
onsbestyrelsesmøde den 20. februar. 
 
Der bliver lavet en folder til beboerne med orientering om fusionen. 

 
LS gav udtryk for, at hun mener, at processen for fusionen går meget hurtigt. 
Hun lagde i stedet op til, at det skulle vente til 2020. 
 
På opfordring fra KS orienterede KTH om sin holdning til en fusion pr. 1. oktober 
2019. KTH redegjorde for, at det ikke er noget problem rent regnskabsteknisk, at 
gennemføre en fusion pr. 1. oktober 2019. Men en beslutning om fusion er poli-
tisk, og derfor ikke noget KTH tager stilling til. Det anbefales dog bestyrelsen, at 
fremtræde enig ud ad til, og bevare drøftelser om uoverensstemmelser internt i 
bestyrelsen. 
 
LS orienterede herefter om, at der er startet et anlægsarbejde i afdeling 6 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

366. Orientering fra administrationen 

Der orienteres om nyt fra administrationen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat/Beslutning 
KTH redegjorde for, at momspligten i administrationen er genindtrådt pr. 1. ja-
nuar 2019.  
Projektafdelingen er udvidet med Inge Bahn, der tidligere har været barselsvikar 
for forvaltningskonsulenten i A/B Gudenå. 
 
Jeanet Hauschildt har overtaget lønmedarbejder opgaverne fra Inge Høeg, der er 
fratrådt i december 2018. 
 
Budgetkontrol 
Der er gennemført budgetkontrol pr. 31. 12. 2018. Denne har ikke været færdig til 
udsendelsen af dagsordenen, hvorfor den gennemgås under orienteringer. 
Der har været en budgetoverskridelse for mødeudgifter idet der har været afholdt 
seminar for bestyrelserne i oktober 2018. 
 
Det forventes forsat, at der vil være overskud i boligorganisationen, i det der vil 
være en udlodning i forbindelse med den momsfrie administration fra Randers-
Bolig for 2018 også. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

367. Orientering fra drifts- og projektafdelingen 

Der orienteres om nyt fra drifts- og projektafdelingen, herunder bl.a.; 
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a) Byggeregnskab for renovering af tag i afdeling 7 
 

Byggeregnskabet fremlægges til bestyrelsens orientering. 
 
Renoveringen resulterer i en huslejestigning på 14,95%, hvilket er i overens-
stemmelse med afdelingens beslutning om iværksættelse af renoveringen. 

 
Bilag vedlagt 

 Byggeregnskab for tagrenovering i afdeling 7 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat/Beslutning 
BMR redegjorde kort for byggeregnskabet og bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning. 

 

368. Mødekalender 

Bestyrelsesmøder 2019 

Torsdag den 14. marts 2019  
kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde inden re-
præsentantskabsmøde 

 

Torsdag den 14. marts 2019  
efter rep.møde 

Konstituerende bestyrel-
sesmøde 

 

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 
15.30 

Bestyrelsesmøde  

 
 

Øvrige møder 2019 

Mandag den 25. februar 2019 kl. 
17.00 

Budgetcafé  

Torsdag den 14. marts 2019 
kl. 18.00 

Repræsentantskabsmøde   

 
 
Afdelingsmøder 2019 

 

Dato Tid Afdeling Lokale 
Deltager fra org. be-
styrelsen 

26.02.19 18.00 6 R. Hougårds Vej 27 A  LS, KS og IB 

27.02.19 18.00 1 R. Hougårds Vej 5  LJ og KS 

20.03.19 19.00 18 Centrumgården LJ, KS og IB 

21.03.19 19.00 14 Fælleslokalet Falkevej  KS og IB 

21.03.19 19.00 9 Marsvej 11  LS og LJ 

25.03.19 19.00 15 Fælleshuset Møllevej 85 IB og KS 

25.03.19 19.00 13 Festsalen Fabersvej 40 LS og LJ 

28.03.19 15.00 16 Fælleslokalet Grenåvej 12 LJ og KS 

28.03.19 18.30 17 Centrumgården LJ og KS 

28.03.19 18.30 20 Centrumgården LJ og KS 

01.04.19 19.00 7 Festsalen R. Hougårds Vej 27 A IB og LS 

01.04.19 18.30 22 Centrumgården LJ og KS 

02.04.19 19.00 11 Festsalen Lodsejervej 9 LS og KS 
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03.04.19 19.00 21 Centrumgården LJ og KS 

04.04.19 19.00 12 Vestervangsskolen? LS og KS 

 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat/Beslutning 
Bestyrelsen fordelte møderne imellem sig og tog orienteringen til efterretning. 
 

369. Eventuelt 

Referat/Beslutning 
Bestyrelsen drøftede en renovering i afdeling 12. 


