25. november 2014

Referat
af
Organisationsbestyrelsesmøde
torsdag, den 20. november 2014 kl. 18.00 i
administrationslokalet, Gersagerparken 167, 2670 Greve
Deltagere:

Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH), Marianne Carentius (MC), Niels Kjøller(NK), John Pedersen (JP), Inga Ellborg (IE),
(afbud) og Gerhild Herwig (GH).

Øvrige:

Per Felby (PF), Lars Felby (LF), John T. Olsen (JTO), Peer Petersen (PP) og Flemming Eriksen (FE) (Syg)
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Dagsordenspunkt

Begrundelse

Referat
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Indledning

Orientering om mødets forventede forløb, herunder bemærkninger til dagsordenen.

Mødet blev indledt med en kort præsentation af Glace Population Alert System.
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Godkendelse af referat

Referat fra sidste møde den 26. september 2014 (vedhæftet)

Godkendt
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Økonomi, status

Bestyrelsen godkendte på det seneste bestyrelsesmøde de i afdelingerne
vedtagne budgetter og anbefaler disse til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 27.11.2014.

PF kunne supplere med, at konti 114-118
følges meget nøje.

Balancetallene pr. 31. oktober 2014 bekræfter i hovedtrækkende den tendens, som er meddelt på de tidligere bestyrelsesmøder, dvs. at de budgetterede tal for 2014 vil holde.
Der vil til mødet blive givet en nærmere orientering om hovedtallene i budgetterne.
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Status på byggearbejder

Oplysninger om hovedtal i budgetopfølgningen udsendes med referatet.

a.

Gersagerparken

Som meddelt på det sidste bestyrelsesmøde er renoveringen gennemført
inden for den økonomiske ramme, der var fastsat for projektet. Dog har det
været nødvendigt at udskifte hovedventilerne i alle opgangene, hvilket ikke
var en del af projektet. Omkostningen hertil andrager kr. 1.2 mill. kr. og
Greve Kommune er orienteret herom på det netop afholdte dialogmøde.
Det anbefales, at der til Greve Kommune fremsendes en ansøgning om, at
denne omkostning indgår i det samlede projekt og at der søges tilladelse til
at forhøje lånerammen for det samlede projekt med det anførte beløb.
For så vidt angår isolering af gavlene forventes det, at arbejdet hermed kan
iværksætte inden for de nærmeste måneder, hvor der skulle foreligge tilstrækkelig dokumentation for virkning af isoleringen.

PF orienterede om de særlige udfordringer
med ventiler, herunder om den nødvendige stigning i finansieringen.
Bestyrelsen kunne godkende stigningen.

Vedrørende isoleringen var JTO ikke overbevist om, at det forventede overslag på
6. mil. Ville holde, idet der skulle anvendes mere isolering end forventet.
Derudover var JTO ikke sikkert, at isoleringen havde en effekt på varmeregnskabet, men det ville derimod have en positiv
effekt på komforten.

b.

c.
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Grønlykkeparken

Hedelyparken

Udlejningsstatistik

Rørudskiftningen i Grønlykkeparken er gennemført og byggeregnskab er
udarbejdet. Der afholdes inden bestyrelsesmødet et særskilt møde med kreditforeningen, med henblik på en analyse af, hvorvidt lånet skal hjemtages i
indeværende år eller i 2015, hvor nye finansieringsregler indføres.
Landsbyggefonden er tilskrevet angående støtte til gennemførelse af udbedringen af skaderne på facaderne. Svar herfra afventes fortsat.
Gersagerparken:
2010 i alt
2011 i alt
2012 i alt
2013 i alt
2014 i alt

60
66
67
78
41

Skoleholmen:
2010 i
2011 i
2012 i
2013 i
2014 i

1
4
0
1
0

alt
alt
alt
alt
alt

svarende
svarende
svarende
svarende
svarende

svarende
svarende
svarende
svarende

til
til
til
til
til

til
til
til
til

8,99 %
9,9 %
10,07 %
11,69 %
6,14 % (heraf 3 flygtninge)

10 %
40 %
0%
10 %

Hedelyparken:
2010 i alt 20 svarende til 7,81 %
2011 i alt 32 svarende til 12,5 %

Er forløbet helt uden problemer.
Der skal findes et passende bygherrehonorar.

-

2012 i alt 17 svarende til 6,46 %
2013 i alt 22 svarende til 8,95 %
2014 i alt 8 svarende til 3,12 %

Grønlykkeparken:
2010 i alt 64
2011 i alt 43
2012 i alt 51
2013 i alt 33
2014 i alt 34

svarende
svarende
svarende
svarende
svarende

til
til
til
til
til

24,06 %
16,16 %
19,24 %
9,04 %
9,31 % (heraf 3 flygtninge)

Greve Kommune har i år en flygtningekvote på 34 – 40 personer, hvoraf 20
er placeret, primært i Greve Nord området. Grønlykkeparken og Gersagerparken har ”fået” hver 3 flygtninge, svarende ca. 30 %. Hvis denne tendens
fortsætter vil en tilsvarende kvote være forventelig.
En fordeling i denne størrelsesorden til især Grønlykkeparken er problematisk, henset til beboersammensætningen som helhed. Når det i øvrigt var
hensigten at placere flygtningefamilier uden for Greve Nord området er det
uforståeligt, at 75 % af alle flygtninge er placeret der.
Problemstillingen er taget op i den af Greve Nord nedsatte tryghedsgruppe
og spørgsmålet er, hvilken holdning bestyrelsen har til problemstillingen.
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Bestyrelsen fandt fordelingen bekymrende. Det var vigtigt at der var opmærksomhed på hvilke risici situationen kunne
medføre.
Der er tale om meget ressourcekrævende
personer, idet de ikke har nogen viden om
noget som helst omkring at bo i et boligselskab.

Sager under behandling
a.

Personaleforhold

Administrationen er p.t. styrket med en medarbejder fra BDO, der forestår
Helle opgaver i den periode hun er fraværende. Helle er på vej tilbage i jobbet og kommer allerede nu kontoret i kortere perioder.

b.

Hybler m.v.

Sagen om hyblerne domsforhandles i Østre Landsret den 18. september
2015

c.

Hjemmesiden

På det seneste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at der skulle aftales et møde,
hvor den nærmere brug af hjemmesiden blev fastlagt. Desværre har det
endnu ikke været muligt at finde en mødedag.
Det skal foreslås, er der på mødet findes en dag til formålet

BDO stiller med en hjælpende hånd 2-3
dage om ugen, der afregnes på timebasis.
Helle er begyndt at komme forbi engang
imellem.

Spørgsmålet om drift og brug af hjemmesiden blev drøftet og bestyrelsen blev
enige om, at BS61 hjemmeside så hvidt
muligt skulle være ensartet og selskabets
ansigt udadtil.
Det blev samtidigt aftalt, at hver afdeling
– hvis de ønskede dette - kan oprette en

søsterside for afdelingen, med de beboeroplysninger man ønsker.
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Sager til orientering
a.

Partnerskabsaftale

Der afholdes i 1. kvartal 2015 en konference fælles for Greve; Ishøj og Vallensbæk kommuner om fælles problemstillinger.

Det var ikke forventeligt, at konferencen
ville resultere i noget brugbart.
Der var lagt op til en fortsættelse af den
nuværende aftale, hvor PH havde bedt om
at der blev iværksat en naboundersøgelse, ligesom der fremadrettet skulle stille
fokus på de psykisk syge.

b.

Fjernvarme

PH havde været til landsmøde i Aalborg.
Der er fokus på arbejde med tilpasning af
lovgivning vedrørende solceller.
PH foreslog i den forbindelse, at BS61
arbejdet på at etablere solcelleanlæg. I
den forbindelse ville PH indledningsvis
forespørge Fjernvarmeværket, om de ville
være interesseret i at aftale varme fra et
sådan anlæg.
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Meddelelser
a.

Formanden

b.

Administrationen

I.A.B.
1. Aftale om revision vedhæftes
2. Invitation vedhæftes

PF oplyste, at det var en standardaftale,
der skal underskrives.
Bestyrelsen godkendte aftalen om revision.

c.

Gersagerparken

PH kunne oplyse, at de havde modtaget
en skulptur mere, samt at de havde modtaget kr. 178.000 fra Velux-fonden til en
ny el-bil.

d.

Hedelyparken

I.A.B.

e.

Grønlykkeparken

CJ ønskede at søge kulturkassen om støt-

te med kr. 4.000,00, hvilket blev bevilget.
CJ kunne derudover oplyse, at han var på
orlov i 1. halvår 2015. Inga var udpeget
som fungerende formand i perioden.
f.

Ejendomsinspektør

PP kunne oplyse, at der var et brud på et
fjernvarmerør, hvor boligselskabet desværre skal afholde 81 % af omkostningerne. Undersøgelsen af brudstedet betales dog fuldt ud af forsikringen.
JTO kunne meddele, at planlægger at
etablere en legeplads i Grønlykkeparken i
uge 3.

g.
39

Tillidsrepræsentant

I.A.B.

Mødekalender 2013/14
a.

Organisationsbestyrelse.

18. februar 2015
20. maj 2015
26. august 2015
18. november 2015

b.

Repræsentantskabsmøder.

27. november 2014, kl. 18.00 (valgmøde)
27. maj 2015 (Regnskabsmøde)
25. november 2015 (Valgmøde)

c.

Afdelingsmøder

HLP: 15. september 2015
GEP: 2. september 2015
GRP: 24. september 2015
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Eventuelt

Lars Felby

