Referat
Organisationsbestyrelsen i VAB
Organisationsbestyrelsesmøde
05/17/2018 15:00 - 05/17/2018 16:00
Rotationen, Havnegade 3, 4300 Holbæk

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger, referat godkendt
Punkt 2: Siden sidst
Jørgen Madsen orienterede om det fælles styringsdialogmøde som blev afholdt
hos VAB i april måned. der var blandt andet deltagelse af direktør Bent Madsen fra
BL og en række byrådspolitikkere, medarbejdere fra Holbæk kommune og
forretningsfører/direktører fra de andre boligorganisationer i Holbæk kommune.
Punkt 3: Afdelingernes regnskaber for 2017 og driftsbudgetter for 2019
Inge orienterede om de afholdte afdelingsmøder, der mangler fortsat referater fra
enkelte afdelinger, der er et par afdelinger hvor vi skal afholde ekstraordinære
møder idet der ikke kan samles tilstrækkelig til at der kan dannes en
afdelingsbestyrelse.

Der afholdes afdelingsmøder for de afdelinger som ikke har afdelingsbestyrelser
på torsdag den 24. Der er 24 afdelinger hvor vi skal afholde afdelingsmøder. Det er
et område hvor administrationen bruger forholdsvis store ressourcer, men alle
afdelinger skal have mulighed for at deltage i et afdelingsmøde, det er med til at
styrke beboerdemokratiet og vi forsøger i størst muligt omfang at afholde
møderne lokalt. Afdelinger som gerne vil afholde møder med henblik på at
etablere/vælge en afdelingsbestyrelse er i focus.

Bestyrelsen godkendte afdelingsregnskaberne.
Punkt 4: Revisionsprotokol og byggeregnskaber
Ingen bemærkninger, der har ikke været revisionsbesøg eller modtaget nogen
protokoller.
Punkt 5: Uddeling fra konto for jubilæumsaktiviteter

Indstilling blev gennemgået og godkendt. Formanden forelægger beslutningen for
repræsentantskabet senere.
Punkt 6: Repræsentantskabsmødet
Dagsorden og det forventede forløb af repræsentantskabsmødet blev
gennemgået, procedurer og indhold blev drøftet.
Punkt 7: Eventuelt
Diverse spørgsmål, herunder den forestående udlejning af de nye boliger på
Vølunden blev drøftet.
Punkt 8: Næste møde
Mødet den 22. juni er bestyrelsens sommerarrangement med ledsagere.

Der er endvidere kalenderlagt et ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 21. juni
kl. 16, blev besluttet at det er op til formanden og direktøren at beslutte om
mødet afholdes og kun i så fald at der er emner til dagsordenen.

