
Referat budgetmøde LB  

September 2014 

Dato : 02-09-2014 

Sted : Selskabslokalet 

 

Deltagere:  Alex Rasmussen, Jens Corfitzen, Peter Jørgensen og Carsten Kjøller 

Lægeforeningen samt Kjeld Skelmose PAB (administrationen) 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af referater 

3. Budget for afd. 1 – 2015 

4. Budget for afd. 2 – 2015 

5. Eventuelt. 

6. Tillæg til dagsorden vedr. ændring i budgettet for selskabet 2015 

 

Punkt 1. 

Peter blev valgt som dirigent og Kjeld blev valgt som referent 

Punkt 2. 

Referatet fra afdelingsbestyrelsens møder den 18 marts og 22 juli 2014, blev godkendt 

Punkt 3. 

Ingen ændringer til budgettet 2015, men man besluttede at øge udgiften til grønne 

områder på konto 116 fra 70.000 kr. til 100.000 kr. 

Punkt 4. 

Man besluttede at ændre konto 120 fra 1.317.000 til 1.264.000 kr. i 2015, på grund af at 

man får et tilskud fra selskabet i 2015, man besluttede at øge udgiften til grønne områder 

på konto 116, fra 30.000 kr. til 50.000 kr.  

Punkt 5. 

Bestyrelsen havde et ønske om, at fremover at man kan se hvordan man kommer frem til 

beregningerne i budgettet, Kjeld orienterede at han ville tage punktet med tilbage til adm.  

Det blev godkendt, at børnehaven i afd. 2 får lavet sin belægning og låner pengene af afd. 

2. Børnehaven får et lån over ti år, med en rente på ca. 3 %, dette vil blive trukket over 



huslejen, man aftalte også at få et tilbud mere på belægningen og at Jens gerne ville se 

disse tilbud 

Man aftalte også at få et tilbud fra Alm & Thomsen, vedr. stigstrenge i afd. 2, et på 

beregning af omkostningen og et på rådgivningen, hvis sagen vedtages, at skulle udføres   

Man bad Kjeld, at opsige abonnementet med 3 G, vedr. internet adgang via USB nøgler 

Punkt 6. 

Der blev snakket om at budgettet for selskabet, man besluttede at nedsætte budgettet for 

selskabets egne omkostninger med 50.000 kr., da der er flere poster der ikke eksisterer 

mere (Efterfølgende har Kjeld, fundet ud af at budgettet er godkendt og det vil derfor 

kræve en ny godkendelse af organisationsbestyrelsen og fremlæggelse for 

repræsentantskabet bestyrelse i henhold til selskabets vedtægter)   

 

Referent: Kjeld Skelmose 

05-09-2014 


