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Mødedeltagere  

 
Bestyrelsen: Frank Jonsen   (FJ) 

Ingrid Birkeskov  (IB) 
Knud Spangsø  (KS) 
Lillian Strangholt  (LS) 
Lone Jakobsen  (LJ) 
Peder Damgaard  (PD) 
Peter Langkilde  (PL) 
Poul Erik Jensen  (PJ) 
 

 
Administrationen: Kenneth T. Hansen  (KTH) 

Berit M. Rudbeck (referent) (BMR) 
     
 

Afd.  Navn: Antal 
lejl. 

Leje 
pr. 

01/10-19 

Afd.  Navn: Antal 
lejl. 

Leje 
pr. 

01/10-19 

G-1  Hans Bojes Allé 1-7 
 Valdemarsvej 3A-11 
 R. Hougårds Vej 1-19 

107 712 G-16  Grenåvej 12 16 964 

G-6  R. Hougårds Vej 21-41 
 Skolegade 6- 26B 

115 658 G-17  Villavej 5-7 
Tværgade 3+5 
Bakkehusene 2-20 
Vestergade 9-15 

42 746 

G-7  R.Hougårds Vej 8A-24              
 Vennelystvej 27 

18 655 G-18 Rubjergparken 2-56 40 725 

G-9  Asser Rigs Vej 1A-23E     
og 2-44 
 Vennelystvej 30A-52G 
 R. Hougårds Vej 43-47 
 Knud Lavards Vej 2-8 

188 637 G-19 Skeelsvej 2 1 1.478 

G-11  Lodsejervej 9-15 
Nattergalvej 4-14 
Solsortvej 17-27 

96 677 G-20 Pilevej 8-22 8 957 

G-12 Nålemagervej 2A-4D, 
Nålemagervej 6A-8E 

18 873 G-21  Centrumgården 1-52 45 865 

G-13 Mariagervej 1A-3 
Fabersvej 40 

40 569 G-22 Blomsterparken 1-33 
Løvetandsvej 2+4 

32 898 

G-14 Hadsundvej 85-93 
Falkevej 1-7 

103 691 V-1 Aalborggade 8A-12B 42 715 

G-15 Møllevej 7-111 52 932 V-2  Løgstørvej 2-8 28 801 
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 V-3  Aalborggade 6A-6H 46 762 V-9 Bøsbrovej 37A-43B 48 680 

V-4 Bøsbrovej 25A-31B 52 756 V-10 Dalumvej 5-13 og 14-46 24 778 

V-5 Bøsbrovej 33A-35B 
Nørresundbyvej 2-12 

66 656  V-11 Athenevej 1-45 og 63-75 
Athenevej 47-61 og 77-139 

69 885 

 V-6 Nr. Sundbyvej 14-28 48 595 V-12 Nørresundbyvej 13 4 1107 

V-7  Vorup Boulevard 28-42 48 674 V-13  Nr. sundbyvej 14A-14B 2 863 

V-8 Bøsbrovej 45A-51B 
Vorup Boulevard 44+46 

58 586     

 
 
 

  



 

 
 

Referat fra konstituerende organisationsbestyrelsesmøde i overgangsbestyrelsen i Boligforeningen Kronjylland 
  Side 4 
Tirsdag den 8. oktober 2019 

Dagsorden       Side 
 

1. Godkendelse af dagsorden ...................................................................................................... 5 

2. Bestyrelsesforhold ................................................................................................................... 5 

3. Bestyrelseshonorar og godtgørelser ........................................................................................ 8 

4. Domæne – Internet ................................................................................................................ 10 

5. Boligorganisationens eksterne interesser ............................................................................... 10 

6. Fuldmagt til direktøren for RandersBolig ................................................................................ 11 

7. Digital underskrift ................................................................................................................... 11 

8. Orientering fra administrationen ............................................................................................. 12 

9. Mødekalender ........................................................................................................................ 13 

10.   Eventuelt ............................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Referat fra konstituerende organisationsbestyrelsesmøde i overgangsbestyrelsen i Boligforeningen Kronjylland 
  Side 5 
Tirsdag den 8. oktober 2019 

1.   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: 
KS vælges som mødeleder, og han bød velkommen til mødet. 
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

2.   Bestyrelsesforhold 

Resume 
Bestyrelsen skal konstituere sig med formand, næstformand og udvalg, og eventuelt 
ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer skal udfylde en habilitetserklæring. 
 
Boligorganisationen er fusioneret pr. 1. oktober 2019 af boligorganisationerne A/B 
Gudenå og Vorup Boligforening af 1945 til Boligforeningen Kronjylland. Bestyrelsen 
for Boligforeningen Kronjylland stiftes i henhold til den fusionsaftale, som alle boligor-
ganisationernes repræsentantskaber har godkendt på ekstraordinære repræsentant-
skabsmøder den 2. oktober 2019.  
 
Af fusionsaftalen fremgår det, at der, ind til det første ordinære repræsentantskabs-
møde i foråret 2020, skal stiftes en overgangsbestyrelse, der skal konstituere sig 
selv. 
 
Overgangsbestyrelsen skal bestå af et antal medlemmer fra de to boligorganisatio-
ner, der er fusioneret. Antallet af bestyrelsesmedlemmer i overgangsbestyrelsen, er 
bestemt af boligorganisationernes størrelse. 
Overgangsbestyrelsen består således af: 
 
5 medlemmer fra A/B Gudenå (Bestående af 921 boliger) 
3 medlemmer fra Vorup Boligforening af 1945 (Bestående af 533 boliger) 
 
På det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2020 vil der blive valgt en besty-
relse på de vilkår, der er beskrevet i boligorganisationens vedtægter. På dette repræ-
sentantskabsmøde fratræder alle medlemmer, der er valgt til overgangsbestyrelsen, 
og der vælges 4 medlemmer for to år og 3 medlemmer for et år. Repræsentantskabet 
skal også, i foråret 2020, beslutte, om formand og næstformand skal vælges af re-
præsentantskabet, eller om bestyrelsen kan konstituere sig selv. 
 
Der afholdes således et konstituerende bestyrelsesmøde igen efter valget til bestyrel-
sen i foråret 2020. 
 
Ændring i aftalen om fusion – Sammensætning af overgangsbestyrelse 
Aftalen om sammensætningen af overgangsbestyrelsen beror på tre boligorganisatio-
ners fusion. Der var således forudsat, at der skulle have været 11 medlemmer af 
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overgangsbestyrelsen. Da A/B Andelsbo ikke godkendte fusionen, er der nu 8 med-
lemmer af bestyrelsen.  
For at minimere sandsynligheden for stemmelighed i afstemningssituationer i over-
gangsbestyrelsen, bør bestyrelsen beslutte, hvorledes denne situation imødekom-
mes. 
 
Bestyrelsen har umiddelbart to muligheder for at løse denne udfordring. 
 
1: Der kan inviteres et eller flere ekstra medlemmer med i overgangsbestyrelsen. 
2: Det kan besluttes, at formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 

 
Formand for overgangsbestyrelsen 
Af fusionsaftalen fremgår det, at overgangsbestyrelsen skal vælge en formand i 
blandt de medlemmer, som de to repræsentantskaber har valgt til overgangsbestyrel-
sen. Formanden for overgangsbestyrelsen bliver i udgangspunktet valgt, frem til det 
ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2020. 
  
Næstformand for overgangsbestyrelsen 
Som en del af konstitueringen bør overgangsbestyrelsen også vælge en næstfor-
mand blandt sine medlemmer. 
 
Byggeudvalg 
I lyset af at overgangsbestyrelsen er på valg igen i foråret 2020, anbefales over-
gangsbestyrelsen, at lade de siddende byggeudvalg, fra de to fusionerede boligorga-
nisationer, sidde frem til konstitueringen af bestyrelsen efter det ordinære repræsen-
tantskabsmøde i foråret 2020. 
 
Byggeudvalget i A/B Gudenå består af: 
 
Knud Spangsø Formand i A/B Gudenå 
Lone Jakobsen Næstformand i A/B Gudenå og formand i afdeling 21 
Lilian Strangholt Bestyrelsesmedlem i A/B Gudenå og formand i afdeling 6 
 
Byggeudvalget i Vorup Boligforening af 1945 (for helhedsplanen) består af: 
 
Peder Damgaard Formand i Vorup Boligforening af 1945 og afdeling 1 
Frank Jonsen Næstformand i Vorup Boligforening af 1945 og formand i 

afdeling 5 
Poul Erik Jensen Medlem af bestyrelsen i Vorup Boligforening af 1945 
Kay Skjøtt Medlem af bestyrelsen i Vorup Boligforening af 1945 og 

formand i afdeling 2 
Lene Axelsen Medlem af bestyrelsen i Vorup Boligforening af 1945 og 

medlem af bestyrelsen i afdeling 5 
Kristian Thorsen Formand i afdeling 6 
Kurt Nielsen  Formand i afdeling 8 
Ove Thomsen Formand i afdeling 9 

 
Andre udvalg - Organisationskultur 
Bestyrelsen har mulighed for, også at konstituere sig med andre udvalg under besty-
relsens ledelse. 
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Det anbefales bestyrelsen, at nedsætte et udvalg, der kan arbejde med fusion af de 
to organisationers møde- og organisationskultur. I dette udvalg kan spørgsmål og øn-
sker til den fusionerede boligorganisations fremtidige virke drøftes og behandles, til 
fremlæggelse for bestyrelsen. Det kan eksempelvis være ønsker til mødeplanlægning 
eller årshjul, afholdelse af arrangementer eller hvad den enkelte boligorganisation nu 
måtte ønske, at holde fast i eller forny. 
 
Administrator og administrationsaftale 
Af fusionsaftalen fremgår det, at den fusionerede boligorganisations administrator er 
RandersBolig. RandersBolig var også valgt som administrator for de to boligorganisa-
tioner, der nu har valgt at fusionere. 
Der medbringes en administrationsaftale til mødet, til bestyrelsens tiltrædelse og un-
derskrift. 

 
Databehandleraftale og samtykkeerklæring 
Som nystiftet boligorganisation og bestyrelse skal bestyrelsen godkende og under-
skrive en databehandleraftale samt en samtykkeerklæring for behandling af person-
data. 
Aftalerne medbringes til mødet, til bestyrelsens godkendelse og underskrift. 

 
Habilitetserklæring 
Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer anbefales, at udfylde en habilitetser-
klæring, der medbringes på mødet af administrationen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at: 
 

 Bestyrelsen træffer beslutning om situationer med stemmelighed 

 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand 

 Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand 

 Bestyrelsen konstituerer sig med udvalg 

 Bestyrelsen tiltræder og underskriver administrationsaftalen med RandersBo-
lig 

 Bestyrelsen tiltræder og underskriver en databehandleraftale samt samtykke-
erklæringer 

 Eventuelt ny-indtrådte bestyrelsesmedlemmer udfylder en habilitetserklæring 
 

Bilag 

 Aftale om fusion af boligorganisationer 
 

Referat/Beslutning: 
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at ændre sammensætningen af over-
gangsbestyrelsen i lyset af at antallet af bestyrelsesmedlemmer i øjeblikket er 
lige. 
 
Både aftalen om fusion og driftsbekendtgørelsen blev vendt. Begge scenarier 
for løsninger forventes at kunne rummes inden for lovgivning. 
 
Bestyrelsen beslutter, at formandens stemme bliver udslagsgivende, hvis der 
skulle opstå stemmelighed i bestyrelsen frem til det ordinære repræsentant-
skabsmøde i foråret 2020. Herefter vælges et ulige antal bestyrelsesmedlem-
mer. 
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Lone Jakobsen blev indstillet til formandsposten af flere bestyrelsesmedlem-
mer. Der var ikke andre kandidater, der stillede op til posten som formand. 
Lone Jakobsen blev valgt til formand for overgangsbestyrelsen frem til næste 
konstituerende møde i foråret 2020. Hun takkede for valget. 
 
Frank Jonsen blev indstillet til næstformandsposten af flere bestyrelsesmed-
lemmer. Der var ikke andre kandidater, der stillede op til posten som næstfor-
mand. Frank Jonsen blev valgt til næstformand for overgangsbestyrelsen frem 
til næste konstituerende møde i foråret 2020. Han takkede for valget. 
 
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at konstituere byggeudvalg. Bestyrel-
sen besluttede, at byggeudvalgene forsætter som de er i dag. Der konstitueres 
byggeudvalg på ny efter ordinært repræsentantskabsmøde i foråret. 
 
Øvrige udvalg drøftes af bestyrelsen, herunder også muligheden for at konsti-
tuere et udvalg til drøftelse af organisationskultur mv. LJ foreslår, at mål og vi-
sioner drøftes i et separat udvalg. 
 
Der er også mulighed for at etablere et bestyrelsesseminar i stedet for et ud-
valg til drøftelse af kultur mv.  
Bestyrelsen beslutter, at afholde et bestyrelsesseminar, hvor alle bestyrelses-
medlemmer deltager, og seminaret skal afholdes på en dag. 
 
Der er også opbakning i bestyrelsen til en tur rundt til alle afdelinger. Bestyrel-
sen beslutter at afholde turen søndag den 8. december kl. 9.00. PL og PD kører. 
Mødested: Centrumgården 99. Langå. 
 
Bestyrelsen blev enige om, at sende en liste med adresser, mail og telefon-
numre på organisationsbestyrelsens medlemmer rundt til alle. 
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev databehandleraftalen og samtykkeerklæ-
ringen. Administrationsaftalen fremlægges på næste bestyrelsesmøde til be-
styrelsens tiltrædelse. 
 
 

3.   Bestyrelseshonorar og godtgørelser 

Resume 
Bestyrelsen skal beslutte fordeling af honorar, godtgørelse mv. for den nye besty-
relse. Der træffes ny beslutning om dette igen efter det ordinære repræsentantskabs-
møde i foråret 2020. 
 
Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 
bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1307 af 15. december 2009 med 
senere ændringer. 
 
Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke 
må overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligor-
ganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemåls-
enheder. Beløbene kan dog hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Dan-
marks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor. 
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Ved regulering i overensstemmelse hermed udgør beløbene henholdsvis 81,42 kr. 
og 48,85 kr. 

 
 
 
 
Bestyrelseshonorar i Boligforeningen Kronjylland pr. 1. marts 2019 

   
Antal lejemål  1.605 

   
Honorarsatser 

Pris for de første 100 lejemålenheder kr.  81,42 8.142,00 

Pris for de øvrige lejemål kr. 48,85 73.519,25 
I alt  81.661,25 

   
Bestyrelsesvederlag   
Pr. år  81.661,25 

Pr. kvartal  20.415,31 
 
Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger fordelingen af honoraret imellem sine med-
lemmer. Det bemærkes, at honoraret fordeles frem til det ordinære repræsentant-
skabsmøde, hvorefter den nyvalgte bestyrelse på ny kan fordele honoraret imellem 
sig. 
 
En fordeling kan se ud som følger: 

 

Titel Fordeling 
Dec. 
2019 

Mar. 
2020 

Formand 25% 5.104 5.104 

Næstfmd. 15% 3.063 3.063 

Medlem 10% 2.041 2.041 

Medlem 10% 2.041 2.041 

Medlem 10% 2.041 2.041 

Medlem 10% 2.041 2.041 

Medlem 10% 2.041 2.041 

Medlem 10% 2.041 2.041 

I alt 100% 20.413 20.413 

 
Fra de tidligere bestyrelser har medlemmerne af overgangsbestyrelsen en Ipad til rå-
dighed. 

 
Beslutningen om fordeling af honorar mv. følger de til enhver tid gældende regler og 
lovgivning omkring skat mv. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender fordelingen af honorar til overgangsbestyrel-
sen. 
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Referat/Beslutning: 
Bestyrelsen drøftede forslaget. Herunder arbejdsbyrdefordeling imellem for-
mand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer og administrationens erfaringer 
hermed. 
 
Alle tidligere aftaler fra bestyrelserne i Vorup Boligforening af 1945 og A/B Gu-
denå bortfalder. Dog fastholdes det, at bestyrelsesmedlemmerne fra A/B Gu-
denå beholder deres Ipads lige som PD beholder sin. Der opstod uklarhed på 
mødet, omkring hvorvidt PEJ og FJ har fået udleveret Ipad i regi af bestyrelsen 
i Vorup Boligforening af 1945. Administrationen undersøger sagen, og vender 
tilbage. 
 
Det besluttes, at de seks medlemmer af bestyrelsen frem over skal modtage 
skattefri godtgørelse, betalt kvartalsvis. Svarende til 6x3.700 kr. = 22.200 kr. 
 
Der fratrækkes herefter 22.200 kr. (svarende til udbetalingen i godtgørelse) fra 
det tilgængelige honorar (81.661,25 – 22.200 = 59.461.25) Det resterende beløb 
(59.461,25 kr.) fordeles herefter til formand og næstformand. Fordelingen er til 
endelig beslutning på det næste bestyrelsesmøde. 

 

4.   Domæne – Internet 

Resume 
Bestyrelsen skal godkende et nyt domæne for Boligforeningen Kronjylland. 
 
Som følge af fusionen af boligorganisationerne, har administrationen reserveret et nyt 
domæne til Boligforeningen Kronjylland. Domænet der er reserveret er bfkron.dk. 

Således vil alle mailadresser, der vedrører boligorganisationen fremover være 
xxx@bfkron.dk. 

Alle mails der bliver sendt til eksempelvis afdelingernes gamle mailadresser vil blive 
videresendt til den nye mail. 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender det nye internet domæne bfkron.dk 

Referat/Beslutning: 
Bestyrelsen drøftede forslaget. Bestyrelsen godkender domænet bfkron.dk 
både til mails og internet. (WWF.bfkron.dk og @bfkron.dk). 
 

5.   Boligorganisationens eksterne interesser 

Resume 
Bestyrelsen skal tage Boligforeningen Kronjyllands eksterne interesser til efterretning 
 
Af skemaet nedenfor fremgår de nuværende interessenter i  

Vorup Boligforening af 1945 

mailto:xxx@bfkron.dk
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Varme Verdo 

Vandværk Strømmens Vandværk 

El – afd. 1-10, 12 og 13 Verdo 

El – afd. 11 Energi Midt 

Medlemskab Det Kooperative Fællesråd 

TV-aftaler Kollektiv YouSee 

Aktier Bolind 

 
De eksterne interesser for A/B Gudenå er fordelt på afdelinger og vedlagt som bilag. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 

 Eksterne interessenter A/B Gudenå, oktober 2019 
 
Referat/Beslutning: 
De kollektive TV-aftaler drøftes. Der er frit tv valg nu. Der er mulighed for at 
vælge eksempelvis Stofa eller YouSee. Der er forhandlet en aftale på individu-
elle vilkår hjem for Stofa, men det er ikke lykkedes, at nå i mål med en aftale 
med YouSee endnu. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

6.   Fuldmagt til direktøren for RandersBolig 

Resume 
Bestyrelsen skal godkende og underskrive en fuldmagt til direktøren for RandersBolig 
 
Som ny boligorganisation, der har valgt RandersBolig som administrator, er det nød-
vendigt, at der underskrives en fuldmagt til Kenneth T. Hansen, direktør for Randers-
Bolig, for at muliggøre den daglige administration. 
 
Der medbringes en fuldmagt til hele bestyrelsens underskrift. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at overgangsbestyrelsen underskriver en fuldmagt til direktør Kenneth 
T. Hansen 
 
Referat/Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte og underskrev fuldmagten.  
  

7.   Digital underskrift 

Resume 
Bestyrelsen skal godkende, at de tegningsberettigede for Boligforeningen Kronjylland 
kan underskrive dokumenter for boligorganisationen digitalt med Nem-ID. 
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Boligorganisationen har mulighed for at godkende, at dokumenter, der skal underskri-
ves af de tegningsberettigede personer i boligorganisationen, kan underskrive disse 
digitalt med Nem-ID. 

A/B Gudenå har tidligere godkendt denne fremgangsmåde. 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at de tegningsberettigede for boligorganisati-
onen kan underskrive dokumenter digitalt. 
 
Referat/Beslutning: 
Bestyrelsen drøftede mulighederne i forhold til tegningsreglerne for boligorga-
nisationen. 
Formand og næstformand ønsker digital underskrift, og bestyrelsen bakker op 
om dette. Bestyrelsen godkendte at de tegningsberettigede for boligorganisati-
onen kan underskrive dokumenter digitalt. 
 

8.   Orientering fra administrationen 

Resume 
Der orienteres om nyt fra administrationen, som bestyrelsen bedes tage til efterret-
ning. 

a) Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 18 (tidligere A/B Gudenå) – Valg af 
afdelingsbestyrelse  

Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 18 mandag den 21. oktober 
2019. kl. 19.00. Mødet afholdes i fælleslokalet i Centrumgården 99, Langå.  

Formålet med mødet er at vælge en afdelingsbestyrelse. 

Mødet afholdes med indkaldelse af organisationsbestyrelsen i A/B Gudenå, der indtil 
fusionsdatoen varetog afdelingens interesser. 

b) Byggeudvalgsmøde i byggeudvalget vedr. helhedsplan i afdeling 1-9 (tidli-
gere Vorup Boligforening af 1945) 

Der afholdes byggeudvalgsmøde den 24. oktober 2019 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet i 
administrationen.  

Mødet har til formål, at drøfte status for helhedsplanen samt processen for beslutnin-
gerne i helhedsplanen frem til i dag. 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Referat/Beslutning: 
LJ deltager i afdelingsmødet i afdeling 18, som repræsentant for organisations-
bestyrelsen. 

BMR forespørger om muligheden for at flytte et planlagt byggeudvalgsmøde 
vedr. helhedsplanen i afd. 1-9 i det tidligere Vorup, den 24. oktober frem til kl. 
14.00. Bestyrelsen beslutter, at hvis formanden for afd. 6 er ok med dette, kan 
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mødet flyttes. Dette fordi, formanden i afdeling 6 har et job, der muligvis kan 
hindre hans deltagelse i byggeudvalgsmødet. Administrationen sender en fore-
spørgsel til formanden til afdeling 6, og inviterer herefter byggeudvalget til mø-
det. LJ deltager også på byggeudvalgsmødet.  

KTH orienterede omkring driften af den nye boligorganisation.  

Der er ingen kontorfaciliteter i lokalerne på Valdemarsvej. Beboerhenvendel-
serne skal derfor ske til driftscenteret i Vorup fremadrettet. Der er ikke lagt op 
til nogle revolutioner her og nu i driften, og det forventes, at ændringerne vil 
ske løbende over tid. 

LS gav udtryk for, at hun betragter det som en serviceforringelse, at der ikke 
skal været beboerhenvendelser på Valdemarsvej ift. eksempelvis afhentning af 
nøgler.  

Situationen omkring nøgleafhentning er ikke afklaret endnu. Det kan bevares, 
som en mulighed, at der forsat kan afhentes nøgler på Valdemarsvej i vurdrin-
gen af situationen fremover. 

Det er afdelingerne, der bestemmer serviceniveauet. Det bliver besluttet i admi-
nistrationen, hvor mange der er ansat til at varetage dette serviceniveau. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

9.   Mødekalender 

Onsdag den 6. november 2019 kl. 15.30 Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 5. december 2019 kl. 15.30 Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 15.30 Bestyrelsesmøde med revisor 

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.30 Formøde inden repræsentantskabs-
møde 

Torsdag den 5. marts 2020 Konstituerende møde efter repræsen-
tantskabsmøde 

Torsdag den 23. april 2020 kl. 15.30 Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 15.30 Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 3. december 2020 kl. 15.30 Bestyrelsesmøde 

 
 

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.00 Repræsentantskabsmøde 

 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødekalenderen. 

 
 Referat/Beslutning: 

BMR orienterede om ændring af mødedatoer i lyset af den nærmere planlæg-
ning:  

 Regnskabsmøde afholdes i stedet tirsdag den 14. januar 2020 
Repræsentantskabsmødet afholdes i stedet torsdag den 26. marts 2020 
Det forventes, at der afholdes afdelingsmøder fra den 5. februar til den 10. 
marts (i ugerne 6, 8, 9 og 10) 
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Næste bestyrelsesmøde den 6. november blev godkendt. 
 
Bestyrelsesmøder afholdes fremover kl. 16.30. 
 
Bestyrelsesmødet den 5. december afholdes i Langå. Der er julefrokost efter 
mødet. 
 
Bestyrelsen godkendte mødeplanen. 

 

10.   Eventuelt 

Referat/Beslutning: 

KS orienterede om, at der i RandersBoligs bestyrelse er en drøftelse af repræ-
sentationen i bestyrelsen efter fusionen af boligorganisationerne Vorup og Gu-
denå.  

KTH redegjorde for, at der er mulighed for, at Boligforeningen Kronjylland, A/B 
Andelsbo og RAB kan afklare dette i fællesskab, eller også er der mulighed for, 
at RandersBoligs bestyrelse må ændre vedtægterne for RandersBolig. 

PD og KS forsætter i RandersBoligs bestyrelse. Bestyrelsen ønsker, at de frem-
mer muligheden for at vedtægterne i RandersBolig ændres. 

Der omdeles et oplæg til en orientering om fusionen til alle lejere. Bestyrelsen 
godkendte orienteringen, der bliver omdelt til alle lejere hurtigst muligt. 

Der omdeles også et udkast en pressemeddelelse. Bestyrelsen havde enkelte 
rettelser til pressemeddelelsen. Formanden tilføjes som kontaktperson. Presse-
meddelelsen udsendes når alle lejere er blevet orienteret. 

LJ beder om, bestyrelsens opbakning til hendes kandidatur til BLs bestyrelse. 
Bestyrelsen bakker op om dette. 

BL afholder almene boligdage den 10.-11- september 2020 i Bellacenteret i Kø-
benhavn. 


