
 

 

  

 

Nordborg Andelsboligforening 
Referat fra bestyrelsesmøde 

 

Møde den 01. oktober 2019 kl. 18.00 

Sted: Mads Clausens Vej 45 

 
Deltagere: Søren Weiss(SW), Lisbeth Lindblad(LL), Lars Christiansen(LC), Poul Lyngkilde(PL) og 

suppleant Bastian Jensen. Fra administrationen Jan Mortensen (JMO 

Særlige 

forhold: 

 

Afbud: Leif Mathiesen og suppleant Jakob Larsen 

Fraværende  

Gæst:  

Referent: JMO 

 

 

1.  Godkendelse af referat  

 

Fra mødet den 22. august 2019 

Beslutning: 

 

Godkendt 

2.  Punkter til orientering: 

1. Sammenlægning Nederhaven 

 

2. Evaluering afdelingsmøder 

 

 

3. Besigtigelsestur Kuben 

 

4. Evaluering kredsweekend 

 

 

5. Nyt fra BL 

 

 

 

6. Energistrategi i gangværende  

aktiviteter  

 

7. Oplysning om bestyrelsens 

repræsentationer 

 

 

1. JMO orienterede om forløbet indtil nu. Der indkaldes til 

ekstraordinære afdelingsmøder den 30/10 2019 

2. Generelt god tilfredshed med afviklingen. Der 

indhentes pristilbud fra Nørherredhus for næste års 

afvikling. 

3.  LL, LC og JMO deltog i en meget spændende og 

inspirationstur fra Skanderborg via Silkeborg til Aarhus 

4. LL og JMO deltog i et godt arrangement med mange 

gode indlæg fra eksterne foredragsholdere og gode 

drøftelser med kollegaer fra andre boligorganisationer 

5. Opfølgning på BL og kredsarbejdet. Orientering om 

bestyrelsesarbejdet i BL. Kredsrepræsentanter holder 

møde med boligministeren den 28/10 for at drøfte 

regionale udfordringer. 

6. SW, PL og JMO holder møde med Project Zero og DEM 

den 8/10, for at komme videre med udarbejdelse af 

NAB energi og bæredygtighedsstrategi. 

7. BL bestyrelsen har besluttet at vise mere åbenhed 

omkring BL bestyrelsesmedlemmer og beder alle 

boligorganisationer om at indberette de enkelte 

bestyrelsesmedlemmers repræsentationer i forbindelse 

med boligforeningsarbejdet. 

3.  Temapunkter til behandling 

1. Opfølgning på temamøde 

22/8 om målsætninger og 

handlingsplaner for NAB 

 

 

2. Aktivitetsudvalget 

 

 

 

  

1. Med udgangspunkt i sammendrag af temamødets 

konklusioner vil materialet blive fremlagt til drøftelse på 

formandsmødet den 10/10. Input fra formandsmødet vil 

danne grundlag for det videre arbejde med målsætninger 

og handlingsplaner på vores november møde.  

2. Der er lavet aftaler med Idrætscenteret om afholdelse af 

juletræsfest for alle beboere den 17/11 fr kl. 14.00 til 

16.00. Der vil være saft, kaffe/te, gløgg og æbleskiver 

samt godter til børnene. 
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 Aktivitetsudvalget (fortsat) 

 

 

Juleafslutning for bestyrelse og personale den 6/12. 

 

Der er gang i planlægning af Mommarkkursus som i år 

afholdes i Sønderborg med deltagelse fra B42. 

 

4.  
 

 

 

Punkter til beslutning 

1. Formandsmøde – dagsorden 

 

2. Invitation til Erfa møde med 

B42 og Søbo her den 7/11.  

3. Godkendelse af finansierings- 

forslag for kloakseparering i 

afd 08.  

 

 

Beslutning:  

1. Dagsorden blev udarbejdet og udsendes til formænd den 

3/10. 

2. invitation med opfordring til at komme med forslag til 

dagsordenspunkter udsendes den 2/10. 

3. Godkendt at den samlede investering kan finansieres med 

egne henlæggelser og 1,25 mio. kr. fra trækningsretten 

og hvis nødvendigt låneoptagelse på op til 1 mio. kr. 

 5. Eventuelt 

1. Ekstra billetter til forestilling 

den 3/11 2019 

2. Beklædning 

 

3. Øvrige forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Punkter til næste møde 

 

1. BL har tildelt alle boligorganisationer i 8. kreds 5 billetter 

til jubilæumsforestilling den 3/11. Tilmeldingsfrist 4/10. 

2. Der indhentes forslag med priser på beklædning med NAB 

logo til bestyrelsen. 

3. SW har deltaget i møde med politikere i Aabenraa 

kommune. God inspiration for arbejdet i vores lokale 

kontaktudvalg. 

JMO orienterede om Happi møder, energirenoveringer 

26/9. workshop om energi- og bæredygtighedsstrategi 

den 8/10. Ny aftale med Cityinfo som også indeholder 

biograf reklamer i udvalgte måneder i 2020. 

Huslejeniveau i afdeling 23 kan blive aktuelt at analysere i 

forhold til eventuelle fremtidige udlejningsvanskeligheder.       

4. Status på egenkontrol, persondatalovgivning og forståelse 

af råderetsregler omkring forbedringer og forandringer, 

samt investeringsrammer for køkken og bad under 

råderetten.  

 

 

   


