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Referat
for
Ordinært repræsentantskabsmøde (regnskab)
Mandag den 26. maj 2014 kl. 18.00 i
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Repræsenteret:

Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH), John Pedersen (JP), Ahmad Saber (AS) Inga Ellborg (IE), Gerhild Herwig (GH),
Leif Bräuer (LB) og Niels Kjøller (NK)

Øvrige:

Per Felby (PF) og Lars Felby (LF), Berit B. Olsson (BBO) og Claus Rogert (CR)

Afbud:

Torben Andersen (TA), Marianne Carentius (MC), Flemming Carentius (FC) og Flemming Pihlsbech (PB).

Lb.nr

Emne

14.01

Valg af mødeleder

14.02

Orientering om forretningsførelsen
siden sidste møde.

Kommentarer

Beslutning
RP valgt

Direktøren orienterer om virksomhedens drift i den forløbne periode,
herunder planer for den kommende periode.
Vedrørende status på økonomien, henviste PF til den del af beretningen, der
var medtaget i regnskabet.
Derudover kunne PF orientere om, at det har været et godt men hårdt år for
administrationen. Der har været, og er fortsat række udfordringer,
herunder:
•

Fortsat fokus på økonomi

•

Øgede krav til dokumentation/registreringer

•

Øget aktivitet i forbindelse med Greve Nord
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•

Klagetrangen bliver alt større

•

SEAS/NVE

•

Yousee- & Hybelsagerne

•

Meget sårbar ved ferier sygdom m.v.

•

Alligevel de billigste og de bedste

PF kunne endvidere oplyse, at der med stor succes har været afholdt
orienteringsmøder i Gersagerparken, med henblik på at imødegå rygter m.v
PH var enig i, at resultatet af møderne har været fint og PH fandt det
fornuftigt, hvis der årligt blev holdt et orienterende ”midtvejsmøde”.

14.03

Forelæggelse af regnskab med
tilhørende revisionsprotokol til
godkendelse samt forelæggelse af
bemærkninger til den kommende
budgetlægning.

CR gennemgik herefter
protokollatet, herunder:

de

centrale

punkter,

der

var

-

Likviditeten skal fortsat følges tæt.

-

Der er fortsat en problematik omkring køkkenerne.

-

Driftsmæssige problemer isoleret til Gersagerparken:
o

beskrevet

i

Handlingsplanen skal følges nøje.

o

Henlæggelsesniveauet fortsat ikke tilstrækkeligt.

o

Ikke mulighed for træk på henlæggelserne på kort sigt.

-

Ingen bemærkninger til IT-området

-

Der har været foretaget en løbende revisionskontrol, der ikke har
givet anledning til bemærkninger.

-

Forvaltningsrevisionen skal være mere målrettet

PF kunne supplerende oplyse, at budgetplanlægningen for 2015 er i gang og
der vil man følge revisionens stramme kurs.
RP bemærkede, at der skal være løbende kontrol med Budget/regnskab.

Godkendt uden yderligere debat.

14.04

Behandling af forslag

14.05

Valg af revision

14.06

Eventuelt

Der er ingen forslag til behandling.

BDO genvalgt

Til orientering blev det oplyst, at organisationsbestyrelsen på mødet den 19.
maj 2014 besluttede, at undersøge muligheden for opsætning af
hjertestartere i afdelingerne.
Administrationen udarbejder et oplæg herom til næste
organisationsbestyrelsesmøde.

Lars Felby, Referent
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