
Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde
den 22. juni 2022)

22-06-2022 16:00 - 18:00

Fælleshuset, Blegstræde 14, 4300 Holbæk

Information:Steen Klink har meddelt at han måske ikke kan nå det til kl. 16, men lad os nu se,
ellers trækker vi mødestarten lidt!

Efter mødet, ca. kl. 18 har vi bestilt bord og en tre retters menu på restaurant Suri så vi kan tage
pænt "afsked" med de afgående bestyrelsesmedlemmer.
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Referat

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af
dagsorden

Referat og dagsorden godkendt.

Punkt 3: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Orientering taget til efterretning

Punkt 4: Siden sidst

Karsten orienterede om BL's repræsentantskabsmøde med valg af ny formand Allan
Werge som er direktør i en århusiansk boligforening.

Clemme orienterede om det første møde i kreds 11 hvor Steen Klink, Clemme og
Karsten deltog

Clemme, Karsten og Inge orienterede med et fællesmøde med Holbæk kommune blandt
andet med et godt indlæg fra Bent Madsen, adm direktør i BL. På mødet deltog foruden
boligforeningerne, både borgmester og 5 udvalgsformænd hvilket er usædvanligt og
meget flot.

Punkt 6: Underskrift på konstitueringsaftale og evaluering af
repræsentantskabsmøde

Konstitueringsaftalen er klar til underskrift, underskrevet af de genvalgte, der mangler
således de 2 nyvalgte.

Kirstines indlæg om strategien for varmekonverteringer bør udbredes til alle, hvilket bl. a.
er sket på de mange afdelingsmøder. Det er en stor kommunikationsøvelse, ikke mindst
fordi at vi skal lave mange forskellige løsninger - det er ikke sådan at "one size fits all".

Bestyrelsen bør præcisere hvilke opstillede man anbefaler valgt.

Der skal anvendes microfon hvis repræsentanterne har spørgsmål, der skal ligeledes
fremover anvendes fortrykte stemmeseddeler.

Punkt 7: Orientering om afholdelse af afdelingsmøder for afdelinger
uden afdelingsbestyrelser

Der var inviteret 82 afdelinger uden afdelingsbestyrelse til at afholde møder, det var der
41 afdelinger som havde taget imod. Ialt 188 lejere deltog i møderne. Der blev valgt 5
nye kontaktpersoner i afdelingerne, oprettet 4 nye afdelingsbestyrelser og valgt 2
medlemmer af repræsentantskabet.

Der er 2 afdelinger som endnu ikke har godkendt budgettet. Den ene sendes til Holbæk
kommune for godkendelse, den anden forventes godkendt på et ekstraordinært
afdelingsmøde.
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Afdelinger i Jyderup og omegn tilbydes normalt at møder kan afholdes i administrationen,
der vil fremover ske en selektering af dette på baggrund af direktionens vurdering.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 2: Status på kapitalforvaltningen

Ifølge den vedlagte oversigt har VAB samlet set et negativt afkast på ca. 21,3 mill,
svarende til -5,78%, det er den meget høje inflation og den fortsat stigende rente som er
årsag her til.

Umiddelbart er reglerne og konsekvensen at et eventuelt underskud fordeles i
afdelingerne i forhold til den mellemregning som afdelingerne har. Dette vil få betydelige
huslejekonsekvenser og der arbejdes på en sektorløsning!

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger udviklingen

Punkt 8: Personale og ressource situationen i VAB

Karsten Krüger orienterede om personalesituationen, herunder nyansættelser i
administrationen og driften.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Status og økonomisk perspektiv på igangværende
byggesager og større renoveringssager i VAB

Kirstine gennemgik det udsendte bilag og understregede at beløbene er estimeret og
skal tages forbehold. Der er ingen tvivl om at de stigende og meget høje
håndværkerpriser vil påvirke udgifterne og medføre ekstraordinære tilskud fra
dispositionsfonden.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 10: Drøftelse og beslutning om jubilæumsaktiviteter i juni
måned 2023

Bestyrelsen drøftede forskellinge muligheder. Det bliver vanskeligt at lave arrangementer
hvor alle beboere bliver inddraget. Der lægges op til at repræsentantskabsmøder
opgraderes væsentligt med underholdning og en bedre middag, kombineret med et
arrangement for alle medarbejdere i VAB.

Der nedsættes et jubilæumsudvalg bestående af formanden, direktøren, Carsten Fink og
en medarbejder fra administrationen. Udvalget har til opgave at lave et konkret oplæg til
næste bestyrelsesmøde. Formand for udvalget er Clemme.

Punkt 11: Byggesagsbehandling på råderetssager i VAB

Kirstine redegjorde for problemstillingen og den ressourcekrævende
myndighedsbehandling.
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Det er bestyrelsens indstilling at lejer som udgangspunkt skal betale for ekstern
rådgivning. Administrationen udarbejder oplæg på hvor ressourceforbruget i
administrationen behandles.

Punkt 12: Eventuelt

Der blev spurgt ind til baggrunden og vilkårene for begrebet markvandring.

Punkt 13: Næste møde.

De foreslåede datoer henholdsvis den 8. september kl 16, bestyrelseseminar den 27-28.
oktober fastholdes det sidste møde i december afholdes den 15. december 2022 kl. 16.

Karsten indkalder på outlook.
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