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REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TORSDAG DEN 24. maj 2018 KL. 18.00
PÅ SKANDERBORG PARK; SKOVSVINGET 10, 8660

Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen.

På bestyrelsens vegne foreslog Finn Thomsen, Erling Weber Jensen
som mødets dirigent. Erling Weber Jensen blev enstemmigt valgt og
konstaterede, at mødet i henhold til vedtægterne var lovligt indvarslet og at alle formalia var i orden.
Dirigenten oplæste dagsordenen.

DAGSORDEN:

Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.

3. Valg af stemmeudvaig.
4. Årsberetning 2017.
5. Godkendelse af årsregnskab 2017.
6. Orientering om budget 2019.
7. Godkendelse af nye vedtægter (ændring er skrevet med
rødt)
§10, hvert medlem af repræsentantskabet har 1
stemme. Afdelinger med indtil 50 lejemål har 3 repræsentanter. Afdelinger med 51
150 lejemål har 5 repræsentanter. Og afdelinger med 151 og opefter har 7
repræsentanter. Hvis en valgt repræsentant ikke har
mulighed for at deltage i et repræsentantskabsmøde,
må en valgt suppleant til afdelingsbestyrelsen, deltage på afdelingens vegne. Suppleanten har tale- og
.

-

stemmeret.

Pkt.
Pkt.

8. Indkomne forslag.
9. Valg af formand.

På valg er: Finn Thomsen(modtager ikke genvalg)
PKT.

10 Valg til bestyrelsen.
På valg er: Lene Blume,

(modtager ikke genvalg)
Leif Olsen, (modtager genvalg)
Mona Larsen, (modtager genvalg)

Pkt. 11. Valg af suppleanter.
Pkt. 12. Valg af statsautoriseret revisor.
Pkt. 13. Eventuelt.

Ad. i

Erling Weber Jensen blev valgt som dirigent.
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Ad. 2

Administrationen blev valgt som referenter.

Ad. 3

Der blev valgt et stemmeudvaig bestående af:
Gitte Jørgensen afd. 1, Iben Madsen afd. 11 og
Jan Gadkjær afd. 17.

Ad. 4

Finn Thomsen fremlagde herefter bestyrelsens årsberetning
som følger:
2017 har været et år med meget arbejde og store udfordringer.
SAB forsøger at leve op til de krav, der stilles til en
boligorganisation i 2018.
Bl.a. nybyggeri, renoveringer af eksisterende afdelinger,
den daglige drift men også al den travlhed, der følger
med.
Det er vigtigt, at SAB bevarer sit menneskelige ansigt,
og sætter lejerne i fokus.
2017 har budt på flere byggesager. Både nybyggeri og flere renoveringer (helhedsplaner)
Administrationsbidraget på 3.400 kr. pr. år, fastholdes
også i 2019. Og sammenlignet med andre boligorganisationer, ligger vi i den billige ende.
Folketinget har vedtaget en effektivisering af den Almene
Sektor, og SAB er forpligtet til følge op.
Det har bl.a. betydet en omorganisering af viceværtordningen, og det har medført en del kritik.
Vi skal prøve at give ordningen en chance på
års tid,
og derefter se, om der skal justeres noget.
I 2019 skal vi udføre elektroniske syn med iPads. Det er
en stor investering, men det vil være tjent ind i løbet
af få år, og vil komme alle til gode.
Regeringen har besluttet, at der fremover ikke må findes
ghettoer. Der skal være en bredere beboersammensætning og
bedre tilgængelighed.
I ghettoudspillet er der lagt op til at omkostningerne
betales af Landsbyggefonden. Det er penge, der er sparet
op af lejerne til renovering af egne afdelinger.
Det kan betyde, af nogle af vores renoveringsplaner ikke
kan finansieres af landsbyggefonden, men skal betales 100
% af lejerne. Det vil muligvis give store huslejestignin-

ger.
Der er allerede ansøgt om 5 milliarder af forskellige boligforeninger i Landsbyggefonden.
Der skal renoveres, og muligvis nedrives blokke i ghetto
områderne.

-
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Hovedbestyrelsen har besluttet at køre videre med de målsætninger, som allerede er vedtaget.
Derudover vil der til efteråret blive foretaget en beboerundersøgelse.
Undersøgelsen vil være anonym, men det vil dog fremgå,
hvilken afdeling man bor i.
Undersøgelsen vil foregå elektronisk, og der vil blive
sendt information ud til samtlige lejere efter sommerferien.
Finn Thomsen takker herefter af som formand, og mener han
har været heldig, at der i hans periode var opgangstider
i SAS.
Der var en del ufred i SAB på det tidspunkt, og målet var
at rette op på det og skabe stabilitet og godt samarbejde.
Tak til repræsentantskabet for fantastisk samarbejde gennem alle årene. Og pas godt på SAB.
Efter livlig debat, blev beretningen sat til afstemning,
og enstemmigt godkendt.

Ad 5:

Kent Hansen gennemgik regnskabet for 2017,

og efter
en kort debat, blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 6:

Kent Hansen gennemgik derefter budget for 2018.

Ad 7:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ved vedtægtsændringer, skal 2/3 af repræsentantskabet være fremmødt. Det er
ikke tilfældet, og derfor indkaldes til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 7. juni for endelig godkendelse.

Ad 8:

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 9:

Hovedbestyrelsen foreslår Dorthe Kruse som formand.
Dorthe Kruse blev enstemmigt valgt.

Ad.1O:

Valg til Bestyrelsen:
Finn Christensen afd. 16 blev valgt.
Helle Simonsen afd. 17 blev valgt.
Mona Larsen afd. 26 blev genvalgt.
Leif Olesen afd. 7 blev genvalgt.

Ad 11:

1. Suppleant: Vivi F. Thomsen, afd. 20.
2. Suppleant: Mogens Bertelsen afd. 3.

Ad 12:

Deloitte blev genvalgt som revisor.
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Ad 13:

Der blev spurgt ind til indkøb af drone.
Det vil give besparelser ved f.eks. tage, der skal
tjekkes, og leje af lift, som er en stor udgift.

Formand og næstformand har valgt at stoppe, og der takkes
for stor indsats og godt samarbejde.
Finn Thomsen takker for 43 år i SAB, heraf de 41 år som
formand. Finn Thomsen ønsker Dorthe Kruse tillykke med
valget som ny formand for SAB.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Referent: Administrationen

Dorthe Kruse
Formand.

Erli94
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Weber Jensen
Dirigent.

