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BOMIDTVEST
Referat bestyrelsesmøde 4. december 2014
Deltagere: Bjarne Andersen, Ole Olesen, Elin Kragelund, Bente Madsen, Lisbeth
Rudbeck, Erik Sørensen, Dorthe Sørensen og Per Dyhr Jensen
Afbud: Flemming Madsen
1. Godkendelse af og underskrift på referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet
2. Fremlæggelse og underskrift revisionsprotokol
Ingen
3. Status helhedsplaner herunder finansieringen af afd. 630
Finansieringen vedrørende helhedsplanen for Østbyen i Ikast har været i udbud.
Klart dyrest var Realkredit Danmark/Danske Bank og klart billigst var LR
Realkredit/Nordea.
Projektet i Videbæk kører indtil videre efter planen
Projektet i Skjern er der kommet en forsinkelse for blok 7 på 14 dage som betyder
at denne først bliver klar til indflytning 16. februar 2015.
Projektet i Ikast, det forventes at opstart af renovering fælleshuset vil ske februar
2015
Område C kører planmæssigt og der forhandles med CC Contractor vedr. kontrakt
om område B. Forventet opstart område B (opgang 36-38) er 1. april 2015

4. Status områder med tomgangsboliger og konkurs herunder orientering om
landsbyggefondens besigtigelse 3.12.2014
Landsbyggefondens besigtigelse forløb godt. I alt 18 adresser blev besigtiget, disse
er valgt ud fra rapporten for vores boligområder samt straksindberetningerne.
Landsbyggefonden vil udarbejde et notat omkring mulige løsninger til at nedbringe
antallet af boligerne hvor de bl.a vil anbefale nedrivning de steder hvor skønnes at
være nødvendigt. Der skal for hvert område laves en strategi til nedbringelse af
boliger.
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Prioriteringen er
1.
2.
3.
4.

Boliger på Thyholm
Thyborøn/Harboøre
Boliger i de mindre byer i Ringkøbing-Skjern kommune
Øvrige

5. Eventuelt herunder dato for julefrokosten
Bomidtvest’s nye domicil er sammen med Siemens Wind Power i Brande og House
Doctor i ikast blev nomineret til Ikast-Brandes byforskønnelsespris for
2014. Prisuddelingen sker hos Siemens Wind Power i Brande
Afdeling 83 i Skjern har fået ny afdelingsbestyrelse idet den gamle
afdelingsbestyrelse fik mistillidsvotum på det ordinære afdelingsmøde. På et
ekstraordinært afdelingsmøde blev der fastsat nogle regler for brug af Pyramiden
samt vedtaget at melde sig ud af LLO
Til åbent hus arrangementet er tilmeldt ca. 130 personer
Jørgen Pedersen (gl. hovedbestyrelsesmedlem) har fået en større operation. Han
er kommet hjem og har det efter omstændighederne godt. Der er sendt buket
blomster til ham.
Dato for julefrokosten er 30. januar 2015 kl. 18 på Hereford i Lund
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