
 

 

 
 

Den 26. august 2019 
 

ORGANISATIONSBESTYRELSEN 
 

Referat 
 

 
til ordinært møde mandag 26. august 2019 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kæl-
deren. 
 
Deltagere: 
 Jens Corfitzen Formand (afd. 2)  
 Peter E. Jørgensen Næstformand (afd. 1)  
 Lene Stenberg Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2) 
 Alex Rasmussen Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1) 
 Jeanette Vennerberg Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2) 
 Bendt K.B. Pedersen Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1) 
 Jette Jørgensen Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2) 
 
 Nicholas Bisp Nielsen Driftschef FA09 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af referater (bilag 1, 2 og 3) 
3. Effektivisering (bilag 4, 5, 6, 7 og 8) 
4. Info om omstrukturering 
5. Byggesager 
6. Orientering fra administrationen 
7. Orientering om tilbud på udbud og kvalitetssikring af rengøring (bilag 9 og 10) 
8. Lukket punkt (bilag 11) 
9. Infostander og plakatophæng 
10. Eventuelt 

 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
 Beslutning:  

Jens Corfitzen blev valgt som dirigent og Nicholas Bisp Nielsen blev valgt som refe-
rent. 
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2. Godkendelse af referater B-sag 
 
./. Lukket referat bestyrelsesmøde 8. maj 2019 er vedlagt som (bilag 1). 
./. Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 12. juni 2019 er vedlagt som (bilag 2). 
./. Lukket referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 12. juni 2019 er vedlagt som (bilag 3). 
 

Indstilling: 

• At referaterne godkendes. 
 
Beslutning: 
Referaterne blev godkendt med følgende bemærkning: Referatet fra den lukkede 
dagsorden 12. juni 2019 er ikke blevet fremsendt. Dette gøres i forbindelse med dette 
referat. 

 
 

3. Effektivisering  
 
 Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen. 

Analyse af effektiviseringstiltag i driften blev drøftet på den årlige markvandring, der 
fandt sted den 28. maj 2019.  
 

./. Med baggrund i afdelingernes udgiftsniveau og 4-årige handleplaner (bilag 4, 5, 6 og 
7), som blev fremsendt i forbindelse med markvandringsreferatet samt referat fra Sty-
ringsdialog (bilag 8) drøftes det, hvilke effektiviseringstiltag der skal implementeres 
frem mod 2023. 

 
 Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen drøfter sagen og tager orienteringen til efterret-
ning. 

 
 Beslutning: 
 Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning. Yder-

mere blev det besluttet, at administrationen udarbejder en information omkring vand-
besparende tiltag, der drøftes på næste organisationsbestyrelsesmøde. 

 
 

4. Info om omstrukturering 
 
 Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 8. maj 2019 

pkt. 9. 
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 Beslutning på sidste møde: 
Der afventes det endelig input fra det grønne udvalg. Dette behandles på næste 
møde. 
 
Der afventes udbudsmateriale fra advokaten, der foreligger den 10. maj. Dette be-
handles på næste møde. 
 
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen drøfter sagen og tager orienteringen til efterret-
ning. 

 
 Beslutning: 
 Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning. 
 

 
5. Byggesager  

 
Afdeling I og II – Nye stigerør 

 Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 8. maj 
2019 pkt. 12. 

 Mundtlig orientering om sagen fra byggeudvalget. 

 Indstilling: 
• At udvalget giver organisationsbestyrelsen en status på sagen og at organisa-

tionsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 

 Beslutning: 
 Voldgiftssagen er berammet til den 13. februar 2020.  
 Udvalget kom med en status på sagen og organisationsbestyrelsen tog orienteringen 

til efterretning. 
 

 
6. Orientering fra administrationen  O-sag  

 

 A - FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder 
 Der blev afholdt bestyrelsesmøde i FA09 den 29. maj 2019. Referatet er udsendt til 

organisationsbestyrelsen. 
 Der blev afholdt repræsentantskabsmøde den 6. juni 2019. Referatet er udsendt til 

organisationsbestyrelsen. 
 Næste bestyrelsesmøde i FA09 er den 28. august 2019. 
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 Indstilling: 
• At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 
B - BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde: 

 Det er muligt selv at tilmelde sig nyhedsbrevet her: https://bl.dk/tilmelding-af-nyheds-
brev/  

• 3319 - Nøgletal for boligområder 2019 
• 3219 - Landsbyggefondens statistikker 
• 3119 - Ændring af udlejningsbekendtgørelsens regler vedrørende oprykningsven-

telisten 
• 3019 - Vores bidrag - I kan downloade jeres endelige rapport 
• 2919 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv - netværk for medarbejdere 
• 2819 - Indbydelse til Forvaltningskonference 
• 2719 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv - erhvervsjuridisk rådgivning 
• 2619 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv - lønstatistik 
• 2519 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv - ledelse og uddannelse 
• 2419 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv - arbejdsmiljø 
• 2319 - Tilbuddene fra Dansk Erhverv - rådgivning om arbejds- og ansættelsesret 
• 2219 - Almene boligdage 2020 
• 2119 - Brug tilbuddene fra Dansk Erhverv 
• 2019 - Anbefalinger om håndtering af sikkerhed på legepladser 
• 1919 - Ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger 
• 1819 - Information om håndtering af tragisk ulykke på legeplads 

 
 Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
 Beslutning: 
 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Tilbud på udbud og kvalitetssikring af rengøring  
 
Fælles rengøringsudbud 

./. Gennemgang af bilag 9 og 10 tilbud på udbud af rengørings med tilhørende kvalitets-
sikring, med henblik på at opnå besparelse for Lægeforeningens boliger i henhold til 
4-årige handle- og effektiviseringsplan. (Bilag 9 og 10) er vedhæftet. 

 Alternativt tilbud fra Dorthe Kjerulff afventer.  

 Indstilling: 
• At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

https://bl.dk/tilmelding-af-nyhedsbrev/
https://bl.dk/tilmelding-af-nyhedsbrev/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/8/3319-noegletal-for-boligomraader-2019/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/7/3219-landsbyggefondens-statistikker/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/3119-%C3%A6ndring-af-udlejningsbekendtgoerelsens-regler-vedroerende-oprykningsventelisten/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/3119-%C3%A6ndring-af-udlejningsbekendtgoerelsens-regler-vedroerende-oprykningsventelisten/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/3019-vores-bidrag-i-kan-nu-downloade-jeres-endelige-rapport/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/2919-tilbuddene-fra-dansk-erhverv-netvaerk-for-medarbejdere/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/2819-indbydelse-til-forvaltningskonferencen-og-konferencen-for-organisationsbestyrelser-2019/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/2719-tilbuddene-fra-dansk-erhverv-erhvervsjuridisk-raadgivning/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/2619-tilbuddene-fra-dansk-erhverv-loenstatistik-koensopdelt-loenstatistik-mv/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/2519-tilbuddene-fra-dansk-erhverv-ledelse-og-uddannelse/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/2419-tilbuddene-fra-dansk-erhverv-arbejdsmiljoe/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/6/2319-tilbuddene-fra-dansk-erhverv-raadgivning-om-arbejds-og-ansaettelsesretlige-spoergsmaal/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/5/2219-almene-boligdage-2020/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/5/2119-brug-tilbuddene-fra-dansk-erhverv/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/5/2019-anbefalinger-om-haandtering-af-sikkerhed-paa-legepladser/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/5/1919-%C3%A6ndring-af-bekendtgoerelse-om-udlejning-af-almene-boliger/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/4/1819-information-om-haandtering-af-tragisk-ulykke-paa-legeplads/
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 Beslutning: 
 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
8. Lukket punkt (bilag 11) 
 

 
9. Infostander og plakatophæng 

Katrine Weber har produceret en podcast der hedder ”Keder du dig når du går ned af 
denne gade”. Det er en kort lydfortælling om den ydre del af Østerbrogade. Både histori-
ske begivenheder fra gaden, personligheder der har boet på gaden, bygninger og per-
sonlige anekdoter. 
De ønsker tilladelse til af opsætte denne infostander med tilhørende plakatophæng ved 
siden af gadeskiltet Nyborggade. Kommune har givet tilladelse. 

 
 Indstilling: 

• At organisationsbestyrelsen drøfter sagen og godkender infostander og pla-
katophæng. 

 
 Beslutning: 
 Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og godkendte opsætning af infostander. 

Plakatophæng er ikke muligt, da den er afvist af kommunen. 
 

 
10. Eventuelt 
  

Der skal fremsendes en endelig arbejdskalender. Dette fremsendes sammen med dette 
referat. 

  
 Der er fremsendt tilbud på nye møbler til bestyrelseslokalet. Tilbuddet behandles på  
 næste organisationsbestyrelsesmøde  
 

Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den 14. oktober 2019 kl. 18.00. For-
slag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 30. september 
2019. 


	Deltagere:

