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BOMIDTVEST
Referat bestyrelsesmøde 28. september 2017
Deltagere: Bjarne Andersen, Bente Madsen, Lisbeth Rudbeck, Erik Sørensen, Elin
Kragelund, Hanne Knudsen, Dorthe Sørensen, Flemming Madsen, Jette Würts og Per
Dyhr Jensen
Inden bestyrelsesmødet fortalte, projektleder for den boligsociale helhedsplan, Louise
Egeriis om status for projektet. Alle synes godt om projektet og alle de gode tiltag som er i
gang og gav deres tilkendegivelse om at godkende en forlængelse af projektet.
Elin som også er formand for afdelingsbestyrelsen i afdeling 630 er, som ambassadør, en
vigtig del af projektet. Hun tilkendegav at hun vil tale positivt og være med til at fremme de
tiltag der bliver sat i gang

1. Godkendelse af og underskrift på referat fra forrige møde.
Ingen (var underskrevet 15. juni 2017 )
2. Fremlæggelse og underskrift af revisionsprotokoller
Fremlagt og underskrevet
3. Godkendelse budget 2018 for selskab og afdelinger
Jette fremlagde budget 2018 for selskab samt samlet oversigt budgetter
afdelingerne. Der har for afdelingerne været lidt ændringer, derfor vil der sammen
med referat blive sendt revideret oversigt afdelinger
Bestyrelsen godkendte budget 2018 for selskab samt samlet budget oversigt
afdelingerne for 2018
4. Byggeprojekter
Flemming orienterede omkring planerne ved Villavej i Ikast samt omkring 2
projekter i henholdsvis Videbæk og Ikast som har fået politisk positiv tilkendegivelse
Bestyrelsen godkendte dette
5. Status helhedsplaner
Flemming orienterede om status på Østbyen afdeling 630, vores fine afslutning i
Skjern og Videbæk (hvor vi vandt prisen for årets bygning i Videbæk),
igangsætningen af helhedsplanerne i Vinderup og Tjørring
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
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6. Målsætningsprogram til endelig godkendelse
Målsætningsprogrammet blev godkendt med en enkelt rettelse
Dagsorden til ekstraordinært afdelingsmøde, hvor målsætningsprogrammet skal
behandles, blev godkendt. Mødet starter kl. 19.30 og der skal serveres kaffe og
kringle under mødet
7. Godkendelse af tilskud afdeling 261, helhedsplan
Godkendt med et årligt driftstilskud på kr. 360.000 som fremgår af
Landsbyggefondens økonomiske redegørelse
8. Godkendelse salg afdeling 256, 7 boliger
Bestyrelsen godkendte salg
9. Godkendelse salg Præstegårdsvej, Vemb 14 boliger
Bestyrelsen godkendte salg
10. Godkendelse salg afdeling 15, 17,19, 590, 621, 623 og 625
Bestyrelsen godkendte salg
11. Godkendelse afdelingssammenlægning. 10 ældreboliger i afdeling 100
overflyttes til afdeling 277
Bestyrelsen godkendte afdelingssammenlægningen
12. Eventuelt
Bente Madsen har været en del af hovedbestyrelsen i 25 år: Per havde sørget for
en lille kurv samt kort med glædelig overraskelse som hun fik overrakt

BSM_S1

_______________
Bjarne Andersen

________________
Bente Madsen

_________________
Dorthe Sørensen

________________
Elin Kragelund

_________________
Hanne Knudsen

________________
Lisbeth Rudbeck

_________________
Erik Sørensen

