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Bestyrelsesmøde mandag, den 10. maj 2021, afholdt på kontoret Humlehaven 2, 

Aabenraa:  

 

 

Til stede fra bestyrelsen:  

  

 Søren Weiss   (SW) 

Andreas Knudsen  (AK) 

Kjesten Hostrup  (KH) 

Bent Christensen  (BC)  

Preben Løsche   (PL) 

Finn Hougaard  (FH) 

Robert Kaas   (RK) 

 

Og fra administrationen:   

  

 Jan Mortensen   (JMO) referent 

 

 

Formand Søren Weiss bød velkommen til bestyrelsesmødet og udtrykte glæde ved at kunne 

samle bestyrelsen fysisk igen. Der blev tilføjet 2 punkter til dagsordenen 

Pkt. 4 e. Godkendelse af administratoraftale med Sydbank. 

Pkt. 4 f. Godkendelse af revisionsprotokol for regnskabsåret 2020. 

Herefter fortsattes med den udsendte dagsorden:   

 

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 30. november 2020.  

 

Afklaring: 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

2. Orientering ved formanden 

• SW orienterede om udfordringer og nødvendige aflysninger i forbindelse 

med Covid 19 situationen. Det ser ud til at forholdene vil ændre sig 

positivt i løbet af august 2021. 

• Der er aktiviteter som har været nødvendige at aflyse eller udsætte. Vi 

forsøger at indhente de relevante. 

• Møder mellem formand og direktør fortsætter som tidligere. 

 

3. Orientering ved direktøren 

• Alle årsregnskaber for organisationer og Dalbo er leveret til revision og 

færdigrevideret.  

• Vi har afholdt de møder der har været påkrævede, men der henstår fortsat 

en del møder som vi forsøger at gennemføre snarest muligt. 

• Der er med lovgivning og EU-direktiver kommet mange nye opgaver til 

den almene sektor. Herunder arbejder vi nu også med GDPR-direktiver, 

granskning af D&V planer og webtilgængelighed. Nye opgaver som ikke 

har været en del af de oprindelige aftaledokumenter mellem Dalbo og 

andelshaverne. 

• Covid 19 har ikke været en væsentlig hindring for udførelse af arbejde i 

Dalbo. Det har dog fortsat været nødvendigt at udsætte nogen afdelings-

møder og generalforsamlinger. 

• Kundetilgang i begrænset omfang i den forgangne periode. Vi har indgået 

aftale med B43 Vojens om udførelse af synsfunktion. 
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• Vi har som planlagt fastansat vores vikar til økonomifunktionen. 

• På grund af sygdom i en organisation har Dalbo påtaget sig at afløse i 

forbindelse med udlejning og andre administrative funktioner samt 

betjening af den fælles servicetelefon. Der er derfor indgået aftale med 

vikar i udlejning om forlængelse af ansættelsesperioden indtil ultimo 

september. Dalbo vil få indtægter for afløserfunktionen til dækning af 

merudgifter til løn i perioden. 

• Der er udtrykt ønsker om at Dalbo genoptager kursusvirksomhed for 

andelshavere, kunder og andre der har interesse i det. Dette vil blive fulgt 

op gennem beslutninger i Erfagruppen og Dalbos målsætninger. 

• Teknisk afdeling arbejder herudover med byggesager, granskning af 

organisationernes D & V planer. 

• Det har vist sig nødvendigt at investere i nyt it-udstyr, skærme bærbare 

enheder og telefoner der er udslidte, samt herudover et skrivebord til 

kontoret. Udgifterne afholdes over driften i 2021 og er indregnet i 

budgettet. 

• Vi har aftalt med BoligSyd, at vi kan anvende det lille mødelokale i 

stueetagen. Planen er at Nadja og Torben vil dele dette lokale og have 

fælles kontor fremover. Det vil give god mening, idet der er mange fælles 

opgaver som fint kan koordineres med denne løsning. 

 

 

 

4. Beslutninger:  

a. Forelæggelse af regnskabsudkast 2020. 

Det fremsendte regnskabsudkast er inden mødet blevet færdigrevideret.  

Afklaring: 

Bestyrelsen kunne efter en gennemgang af det udsendte materiale godkende 

årsregnskabet. Der underskrives elektronisk efter fremsendelse af link fra 

revisor.     

b. Endelig godkendelse af budget for 2021.  

Budget 2021 blev ikke endelig godkendt på mødet den 30/11 2020.  

Afklaring: 

Der er nu foretaget en yderligere gennemgang og budget 2021 blev nu formelt 

godkendt af bestyrelsen. 

c. Repræsentantskabsmøde 31. maj 2021. 

Afklaring: 

For at undgå Covid-19 restriktioner har bestyrelsen besluttet at udsætte det 

ordinære repræsentantskabsmøde til den 1. september 2021.   

d. Logbog og målsætninger   

FH orienterede om opdateringer i logbogen med reference til målsætningerne.  

Afklaring: 

Der lægges en opdateret version på bestyrelsesportalen sammen med referatet. 

e. Kundeaftale med Sydbank A/S: 

Der er modtaget en kundeaftale fra Sydbank A/S. Banken har anmodet om at 

aftalen underskrives og returneres til banken. 

Afklaring: 

Aftalen underskrevet. 

f. Revisionsprotokol årsregnskab 2021. 

Revisor havde fremsendt protokolsiderne 121 til 127. Protokollen var udsendt 

kort før bestyrelsesmødet. Protokollen blev gennemgået i hovedpunkter. 

Afklaring: 

Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrives elektronisk sammen med 

underskrift af årsregnskabet. 
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5. Eventuelt  

• SW har anmodet om at der fremover orienteres fra BL og BL kreds 8. 

JMO orienterede om BL’ s repræsentantskabsmøde som afholdes for 2020 og 

2021 den 22/6 2021. Hvis det ikke kan holdes fysisk, må møderne udsættes 

igen, da et virtuelt møde kræver at alle repræsentanter kan godkende dette.  

Der er 7 ud af ca. 230 der har sagt nej. 

I forbindelse med indmeldelsen i Dansk Erhverv har det været oplyst, at 

kontingentet til BL ville stige. Dette vil blive indfaset i 2022 og 2023. 

Kontingent stigningen betyder i alt kr. 11 pr. år pr. boligenhed når stigningen 

er fuldt indfaset. Forslag skal godkendes på repræsentantskabsmøde. 

Sagen om Østjysk Bolig fylder en del i BL for øjeblikket. Der er ud over 

nævnte sag også lavet en undersøgelse af direktørlønninger inden for 

branchen. BL vil være åben og informere og debattere hvis der kommer 

henvendelser. 

Der har tidligere været nedsat et udvalg der skal behandle god almen ledelse. 

Dette udvalg vil også behandle sagen om Østjysk Bolig og sikkert også 

direktør lønninger. 

Der afholdes bestyrelsesmøde i BL den 26. maj 2021 og der vil blive udsendt 

en kort info om indholdet til bestyrelsen. 

Kreds 8 (og 7) 

Der arbejdes på tværs af kredse i direktør forretningsfører regi.  

I kredsen vil det især være kommunevalget 2021 og dermed lokal 

interessevaretagelse der står højt på dagsordenen. I kreds 8 står 

kredsrepræsentantsskabet KV udvalg for et arrangement enten den 2. oktober 

eller den 30. oktober fra kl. 10 – 13 eller fra 13 – 16. 

Kredsbestyrelsen holder møde den 20. maj 2021 og kredsrepræsentantskabet 

mødes den 3. juni 2021. dagsorden udarbejdes af bestyrelsen den 20/5. 

• FH orienterede om en aktuel sag om opmagasinering af indbo ved genhusning. 

Det er vigtigt at man tænker på hvad man deponerer og samtidig skal man 

huske at advisere indboforsikringsselskabet om opmagasinering uden for 

sædvanlig bopæl. 

• På grundlag af de foretagne mødeændringer vil der blive lagt en ny mødeplan 

på portalen og hjemmesiden. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 23. august 2021 kl. 18.00 Humlehaven 2.  

 

 

__________________                 ___________________            ____________________ 

    Søren Weiss                          Andreas Knudsen  Kjesten Hostrup 

 

 

__________________                  ___________________             ___________________ 

   Bent Christensen              Preben Løsche      Finn Hougaard 

 

 

__________________ 

      Robert Kaas  


