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BOMIDTVEST
Referat bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Deltagere: Bjarne Andersen, Ole Olesen, Bente Madsen, Lisbeth Rudbeck, Erik Sørensen,
Dorthe Sørensen, Elin Kragelund, Flemming Madsen og Per Dyhr Jensen
1. Godkendelse af og underskrift på referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet
2. Fremlæggelse af revisionsprotokoller
Ingen
3. Godkendelse af budget 2016 for selskab og afdelinger
PDJ fremlagde budget 2016 for Bomidtvest og budgetter 2016 for afdelinger
Budget for Bomidtvest samt afdelinger blev herefter godkendt
4. Byggeprojekter
FM gennemgik igangværende byggeprojekter for Møllegade i Ikast og Engesvang
Bestyrelsen tog dette til efterretning
5. Status helhedsplaner
Flemming orienterede om status på helhedsplansprojekterne
Bestyrelsen tog dette til efterretning
6. Godkendelse kapitaltilførsel afdeling 81
Landsbyggefonden har anmodet om et underskrevet dokument vedrørende tidligere
godkendt kapitaltilførsel afdeling 81
Bestyrelse godkendte samt underskrev
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7. Godkendelse sammenlægning afdelinger
Bestyrelsen godkendte følgende afdelingssammenlægninger:
Afdeling 272, 275 og 276 sammenlagt til afdeling 272 ( i år 2011)
Afdeling 272 og 261 sammenlagt til afdeling 261 (i år 2015)
Afdelingssammenlægningerne er godkendt på afdelingsmøderne
Endvidere godkendtes opsplitning af afdeling 273 til afdeling 273 og afdeling 274
Opsplitningen fremsendes som forslag på næstkommende afdelingsmøde
8. Status områder med tomgangsboliger og konkurs herunder godkendelse af
boliger til nedrivning/salg
Landsbyggefonden har været på besigtigelse vedrørende nedrivningsboligerne og
givet foreløbig tilsagn om at vi må rive boliger ned.
Endvidere søger vi om tilladelse til salg af boliger, i henhold til fremsendte liste.
Bestyrelsen godkendte fremsendte oversigter vedrørende boliger til nedrivning og
salg
Vi har kontaktet Kuben, Ålborg og bedt dem om at stå for projektet
Tidsplanen er endnu ikke på plads
9. Eventuelt
Vi har fastansat vores Kommunikations- og marketingskonsulent Marianne Møller.
Marianne er et superaktiv for Bomidtvest som vi fremover forventer os meget af
Marianne har udarbejdet et skriv som sendes til vores afdelingsbestyrelser.
Budskabet er at vi takker afdelingsbestyrelserne for deres indsats samt kort
forklarer hvilken rolle en afdelingsbestyrelse har. Bestyrelsen synes at tiltaget er en
god ide
Der er fastsat en dato for fællesmøde med byrådet i Ikast-Brande omkring ”fælles
fremtid på tværs” Datoen er onsdag den 13. januar fra kl. 17-19.30
Julefrokosten blev fastsat til fredag den 15. januar 2016 kl. 18 på Hereford
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