
 

 

  

 

Nordborg Andelsboligforening 
Referat 

 

Møde den 12. november 2019 kl. 18.00 

Sted: Mads Clausens Vej 45 

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

Mathiesen (LM) og suppleant Hans Jakob Larsen.  

Fra administrationen Jan Mortensen (JMO) 

Særlige 

forhold: 

 

Afbud: Suppleant Bastian Jensen 

Fraværende  

Gæst:  

Referent:  

 

 

1.  Godkendelse af referat  

 

Fra mødet den 01.10.2019 

Beslutning: 

 

Referat godkendt 

2.  Punkter til orientering: 

1. Evaluering ERFA møde Søbo 

B42. 

 

2. Møde med kommunen. 23/10  

 

 

3. Energistrategi status 

 

 

4. Egenkontrol status 

 

 

 

 

5. Persondatalovgivning 

 

 

 

6. Orientering om separering af 

overfladevand afdeling 8. 

 

 

7. Nyt fra BL 

 

 

8. Styringsdialogmøde med 

kommunen den 5/12. 

 

 

 

 

Godt indhold, god dialog, positive indlæg. Der er grundlag for 

at fortsætte et fremtidigt samarbejde med B42 og Søbo 

 

Mødet gik mest på parallelsamfundspakken. Bolighandleplanen 

for Sønderborg kommune lader stadig vente på sig. 

 

JMO færdiggør oplæg til strategiudvalget med henblik på 

bestyrelsens godkendelse inden udgangen af 2019 

 

Punktet blev kort drøftet og forskellige modeller for økonomi og 

effektivitetsmålinger samt beboer tilfredshedsmålinger blev kort 

gennemgået. 

Sættes på dagsorden i februar bestyrelsesmødet. 

 

Drøftet informationsniveau til afdelingsformænd i forbindelse med 

opsigelse og indflytning i lejemål. Procedure ved ud- og 

indflytning skal strammes op, således at alle følger samme regler 

 

Sagen blev drøftet. Entreprenør arbejder på alternative løsninger 

for at reducere omkostninger. Vi kører 2 prøveejendomme. Og 

revurderer derefter sagen. 

 

Orientering om kommende BL bestyrelsesmøde og aktuelle 

sager. Roser arrangement jubilæumsforestilling den 3/11. 

 

SW og JMO deltager på dette møde. Dokumentationspakke er 

indsendt. Ud over Købmandsgården i Svenstrup er der ikke større 

emner vi ønsker behandlet. 
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9. Internt kursus for afdelings- 

bestyrelser.  

 

10. Evaluering af formandsmødet 

Administrationen inviterer afdelingsbestyrelser til kursus i starten 

af 2020. Hvis nødvendigt arrangeres 2 forløb. 

 

Der var enighed om at mødet havde et fint forløb med mange 

gode indlæg og et højere engagement end ved tidligere møder. 

Der skal arbejdes hen imod at møderne fremover skal indeholde 

mere erfaringsudveksling mellem formænd forstået således at 

der kan komme indlæg fra formænd der har forskellige 

udfordringer i hvervet som formand. 

 
3. 

 

Temapunkter til behandling 

1. Nyt fra: 

1. Strategiudvalg 

 

 

 

 

2. Sammenlægningsudvalg 

 

 

 

3. Aktivitetsudvalg 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kommunikationsudvalg          

 

  

 

 

Der arbejdes på færdiggørelse af vores handlingsplan. Højeste 

prioritet er dog energi- og bæredygtighedsstrategien. SW 

gennemgik ”kanban” board principperne og der arbejdes 

videre med udgangspunkt i dette.  

 

Der afstemmes om sammenlægning af afdelingerne 16, 17 og 

18 den 13. november 2019. Der arbejdes herefter med 

bestyrelserne i afdeling 1 og 4. 

 

Der afholdes juletræsfest i Idrætscenteret for 128 voksne og 

84 børn den 17/11. Dette er et forsøg på at beboere lærer 

hinanden at kende på tværs under hyggelige former op mod 

jul. Pressen er kontaktet med henblik på lidt PR. 

Der planlægges juleafslutning for personale og bestyrelse  

den 6/12 og Mommarkkursus den 25/1 samt studietur den  

24 -25/4. 

 

Orientering om udvidelse af brugen af sociale medier. Nye 

tiltag sammen med City-Info blandet andet optagelse af film 

til biograf reklamer mv. Fortsættelse markedsføring af Grow 

aktiviteter. Det er vigtigt at branded NAB er kendt i området 

for noget positivt. 

 

 

 

 

 

Punkter til beslutning 

1. Råderetsregler, gennemgang 

af kriterier for afdelingernes 

medfinansiering af køkken, 

bad, udestuer. 

 

 

 

 

2. Godkendelse af revisions- 

      protokol. 

 

3. Godkendelse af mødeplan 2020 

 

 

4. Fuldmagt til forretningsfører 

 
 

 

Beslutning:  

Af økonomiske årsager vil der fremover være begrænsninger 

på afdelingers medfinansiering af råderetsarbejder. Som 

eksempel kan nævnes at køkkener fremover som hovedregel 

maksimalt må koste op til kr. 550 på huslejen. Der vil dog 

være mulighed for afvigelser hvis finansieringen skal dække 

flere investeringer under råderetten.  

 

 

Protokol blev taget til efterretning og underskrevet 

 

Mødeplan 2020 blev godkendt med enkelte ændringer. Planen 

lægges på hjemmesiden og på bestyrelsesportalen. 

 

Der blev givet fuldmagt til forretningsfører JMO i henhold til 

vedtægternes § 12 stk. 4 til at tegne NAB herunder udstedelse 

af tinglysningsfuldmagter til advokat eller andre. 
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 5. Eventuelt Der var en drøftelse af synlighed når bestyrelsesmedlemmer 

deltager i såvel interne som eksterne aktiviteter, tøj med logo 

eller navneskilte. Haveordning som service for beboeres. 

Administrationen udarbejder oplæg til februar mødet. 


