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BOMIDTVEST
Referat bestyrelsesmøde 28. august 2014
Deltagere: Bjarne Andersen, Ole Olesen, Bente Madsen, Lisbeth Rudbeck, Erik Sørensen,
Flemming Madsen og Per Dyhr Jensen
Afbud: Elin Kragelund, Dorthe Sørensen
Før mødet var der rundvisning i ny domicil samt en kort indlæg fra Boligsocial konsulent
Lisa Fischel omkring den boligsociale helhedsplan for Østbyen

1. Godkendelse af og underskrift på referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet
2. Fremlæggelse og underskrift revisionsprotokol
Ingen
3. Byggeprojekter
- Igangværende projekter
-Skovbjergskolen i Ikast kører planmæssigt
- Byhaven i Vildbjerg kører planmæssigt
- Mulige nye projekter
Lukket punkt
4. Helhedsplaner
-

Der har været 1. spadestik i Skjern hvor Lisbeth Rudbeck og Borgmester
Iver Enevoldsen holdt gode taler. Projektet kører planmæssigt
Afdeling 630, Ikast område C skal behandles i byrådet 15. september 2014
hvorefter landsbyggefonden skal have projektet til endelig godkendelse.
Afdeling 265, Videbæk. Skema B godkendt, udbud finansiering er sendt
ud. Projektet kører planmæssigt
Afdeling 261. Videbæk, der arbejdes med projekteringen. Forventet opstart
1. august 2015

Genhusningen for helhedsplanerne kører planmæssigt. Der er dog lidt
udfordringer med at finde nok genhusningsboliger i Videbæk, men det
forventes at blive løst
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5. Status områder med tomgangsboliger/straksindberetninger
Ikast-Brande kommune har forlænget dispensationen vedrørende dækning af
tab ved lejeledighed så den også gælder i 2014
PDJ har haft møder med borgmestrene i de vestjyske kommuner før
sommerferien samt embedsfolk i samme kommuner efter ferien. Begge møder
omhandlede problemstillingen omkring ydreområderne samt de fremsendte
straksindberetninger. Kommunerne har besluttet at skrive til Carsten Hansen
omkring udfordringen med ydreområderne.
Hovedbestyrelsen bakker 100% op og er indstillet på at lade en hel afdeling
gå konkurs hvis kreditforeningerne ikke giver tilladelse til opsplitte
afdelingerne så boliger som kan og er lejet ud bliver samlet.
PDJ afholder møde 10. september med Borgmester Carsten Kissmeyer og
Vicekommunaldirektør Flemming Storgaard hvor kreditforeningerne også er
inviteret.
6. Eventuelt
Der er lavet en rammeaftale med energimidt omkring tv. Aftalen dækker de
områder hvor Energimidt i dag har fiber inde. Aftalen betyder at lejerne kan få
tilbud om tv til en billigere pris. Vi er dog ikke tvungen til at indgå aftaler
PDJ er blevet spurgt om at indgå et projekt med ”bygningsarv” som skal
kortlægge ydreområdernes udfordringer.
Næste møde blev aftalt til 23. oktober 2014 kl. 17.30 BEMÆRK NY DATO

Ref PDJ
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