Bomidtvest
Referat af bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
mandag den 10. juni 2013 kl. 17.30

ÅBEN

Deltagere:
Bjarne Andersen, Elin Kragelund, Jørgen Pedersen,
Ole Olesen, Bente Madsen, Anni Bernhard, Lisbeth
Rudbeck, Erik Sørensen, Dorthe Sørensen, Flemming Madsen, Per Dyhr Jensen

Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen

Bjarne Andersen blev valgt som formand og Bente
Madsen valgt som næstformand

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet

Bordet rundt
Elin godt møde bortset fra tilmeldingen kiksede
Dorte – godt møde men vred/skuffet på Anni grundet manglende loyalitet idet hun først på mødet forud repræsentantskabsmødet kommer med indsigelser til beretningen selvom man har haft 14 dage til at
komme med indsigelser
Erik – godt møde – rammerne/lokalerne ikke for gode for trængt – synes at det er ok at spørge ind til
ting i beretningen selvom man havde mulighed for at
få det uddybet på foregående bestyrelsesmøder
Jørgen spurgte om hans funktion som dirigent var ok
– enig bestyrelse at det var ok
Lisbeth – afholdelse af beretning rigtig godt
Ole godt møde
Bente – for trængt i rummet – spørgerne fik gode
svar – spørgsmål fra hovedbestyrelsen skal være på
plads inden repræsentantskabsmødet – afklarende
spørgsmål skal være på plads inden mødets afholdelse
Bjarne – hæftede sig ved at viceværter og administrationen fik stor ros
Jørgen enig med Bente med at alt være afklaret inden repræsentantskabet
Fremover skal hovedbestyrelsen ikke anfægte beretningen eller andre beslutninger som flertallet har
besluttet i hovedbestyrelsen men være loyal. Man
kan godt på et bestyrelsesmøde være uenig og
komme med egne synspunkter
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3. Bestyrelsens godkendelse af ansøgning
til Realdania vedr. projekt i Skjern ”Den
vilde ide” hvor vaskehus bliver ombygget til minifælleshus

Bestyrelsen gokendte at ansøgning sendes til Realdania og egenfinansiering er kr. 500.000 hvis projektet realiseres.

4. Fortsat drøftelse af pkt 3, b og c fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2013

Bjarne meddelte Anni at hun med baggrund i bekendtgørelse om lov almene boliger paragraf 18 er
inhabil til at drøfte hendes egne sager og hendes
afdelings sager

A) Anni vil gerne have yderligere drøftelse omkring afdelingsregnskaberne. Mangler mere
info om, hvorfor revisionen ikke er mere tid ind
over de enkelte regnskaber
b) Der har tidligere drøftet evt. henvendelser
fra afdelingsbestyrelser. Mener ikke vi helt er
færdige med at debattere hovedbestyrelsens
rolle i disse tilfælde.

5. Eventuelt

Hovedbestyrelsen godkendte inhabilitet. 2 imod, en
undlod at stemme, 6 godkendte – ifølge vedtægterne skal direktøren deltage.
Anni accepterede dette
Hvis en afdelingsbestyrelse eller andre sender en
mail/brev direkte til et hovedbestyrelsesmedlem
sendes en bekræftelse på modtagelsen og man
henviser til administrationen som efterfølgende behandler sagen
Ingenting
Ref. PDJ
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_______________
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________________
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________________
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