Referat af OB-møde
17. maj 2022.

Bestyrelsesmedlemmer:
Birger Hjorth Hansen – formand, BHH

Afdeling 58

Jane Funch Hansen - næstformand, JH

Afdeling 53

Birgit Larsen, BL

Afdeling 31

Flemming Vesth, FV

Afdeling 55

Jytte Elleby, JE

Afdeling 58

Torben Jensen, TJ

Afdeling 6

Jacob Lund, JL

Ekstern

Majbritt Tønnesen, MT

Direktør

Dagsorden:

Referat:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 7A – Afdeling
31: Birkevej, Allinge. Projekt nye køkkener.

Punkt 2: Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 19.04.2022 Godkendt og underskrevet.

Punkt 3: Økonomien
• Depotoversigt v/BHH
• Regnskaber for afdelingerne året 2021
• Regnskab organisation året 2021
• Revionsrapport for året 2021
• Budget organisationen for året 2023

Økonomien blev behandlet som et lukket
punkt.

Punkt 4: Bestyrelsens beretning for året 2021.

Denne blev gennemgået og tilrettet. Et nyt
eksemplar er udsendt.

Punkt 5: Repræsentantskabsmøde
Afholdes tirsdag den 21. juni 2021 kl. 19.00 – 22.00 i
Aakirkebyhallen.

Efter repræsentantskabsmødet afholdes et
ekstraordinært OB-møde, hvor formand og
næstformand vælges. Indkaldelse følger.

Punkt 6: Nybyggeri i Hasle
Status.

Behandlet som et lukket punkt.

Punkt 7: Afdeling 1: Mulebyvej, Muleby.
Projekt udskiftning af køkkener. Ansøgning om tilskud fra
dispositionsfonden.
Se bilag.
Punkt 7A: Afdeling 31: Birkevej, Allinge.
Projekt udskiftning af køkkener. Ansøgning om et internt lån.
Se bilag.

Regnskaberne for afdelingerne blev godkendt.
Regnskabet for organisationen blev forelagt og
godkendes på Repræsentantskabsmødet.
Spørgeskema til regnskabet blev forelagt og
efterfølgende er revionsrapporten fremsendt.
Budget for organisationen for året 2023 blev
godkendt og forelægges repræsentantskabet.
Nøgletal følger senere på året.

Der blev bevilget et tilskud fra
dispositionsfonden til projektet.

Der blev bevilget et internt lån.
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Punkt 8: Orientering ved direktøren.

Invitation til Brændesgårdshaven er udsendt
og arrangementet afholdes lørdag den 11. juni
2022. Alle fra OB deltager.
Der er indkaldt til 15 beboermøder inden
sommerferien.
Den nye hjemmeside er klar til at gå i luften
fra mandag den 23. maj 2022. I første omgang
sender vi breve ud til alle medlemmerne – dem
der står på ventelisten. Efterfølgende får alle
beboere et brev.

Punkt 9: Orientering ved formanden.

Punkt 10: Gebyropkrævning ved fremsendelse af
girokort.
Cirka 100 af alle lejere betaler husleje via girokort eller
bankoverførsel. Resten betaler over betalingsservice.
Det er væsentligt dyre for administrationen at håndtere giro
betalinger eller indbetalinger direkte på kontoen, fremfor
betalingsservice.
Skal gebyret været kr. 25,00 pr. girokort eller et højere
beløb?

BHH foreslog, at bestyrelsen drøfter om der
skal tages nye billeder af afdelingerne, således
at disse fremstår i nutidig stand på vores nye
hjemmeside. Endvidere bør brochuren også
opdateres. Punktet drøftes på det næste OBmøde i juni måned.

Bestyrelsen besluttede at det fremover koster
kr. 30,00 i gebyr for girokort ved opkrævning
af husleje. Gebyret træder i kraft pr.
1. januar 2023.

Punkt 11: Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni
2022 og ekstra ordinære møde tirsdag den 21. juni 2022 i
umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet.

Punkt 12: Eventuelt

JH foreslog at vi gennemgår årshjulet for
bestyrelsen. Dette tages med på et OB-møde
til efteråret.
Afdelingsbestyrelserne vil gerne have en kopi
af de beslutninger der er truffet på
markvandringerne. Dette drøftes med driften.

Godkendt, den 14. juni 2022.

______________________________
Birger Hjorth Hansen
Formand for Bornholms Boligselskab
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