Referat fra bestyrelsesmødet i ALFABO

Afholdt den 17. august 2020, kl. 17.30
Inviterede:

Bent Jacobsen, Line Georgsen, Helle Jensen, Ulla Hein, Christian
Franks, Per Jensen og Tobias Kristiansen Jensen Jørgensen.

Deltagere:

Bent Jacobsen, Christian Franks, Helle Jensen, Ulla Hein, Line
Georgsen, Per Jensen og Tobias Kristiansen Jensen Jørgensen.
Fra administrationen: Georg Schmidt, Erik L. Gottfredsen og Gitte
Postma.

Afbud:
Mødeleder:

Bent Jacobsen.

Referent:

Gitte Postma.

1.

Bent bød velkommen til bestyrelsen.

Orientering v/formanden.

Per startede med at takke for blomsten under hans indlæggelse på sygehuset.
Der har været ca. 4.000 besøg på facebook.
Lejerbosagen – Der afholdes mæglingsmøde den 21. september 2020.
Håber på et forlig. Vores krav er ca. kr. 3,4 mio.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2.

Orientering v/administrationen.

Udlejningen:
Optagelse af video fra boligerne.
Bent forlod mødet.
Erik gennemgik det udsendte notat/prisblad.
Der er indkøbt udstyr til at optage disse videoer.
Erik konkluderende, at bestyrelsen godkendte, at BJ Trekanten
v/Bent Jacobsen producerede disse.

3.
4.
5.

Orientering v/byggeafdelingen.
Udviklingsplan for Munkebo/Landsbyggefondssager.
Indkøbspolitik

LUKKET PUNKT
LUKKET PUNKT
Indkøbspolitikken er lavet på opfordring fra revisor.
Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte den
fremlagte indkøbspolitik.
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6.

Stillingsopslag – Driftschef

Mere synlighed i afdelingerne.
Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte det
fremlagte stillingsopslag.

7.

Forsikringsaftaler

Erik fremlagde en ny forsikringsaftale.
Taget til efterretning. Der arbejdes videre med ny forsikringsmægler.

8.

Ventelistegebyr til medarbejdere
– uden beregning

Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte, at alle
medarbejdere, der ønsker det, står på venteliste uden beregning.

9.

Afholdelse af budgetmøder 2021

Budgetmøder 2021 afholdes på samme måde som proceduren i
2020.
Der sendes en mail ud til afdelingsbestyrelserne med årsregnskab
2020 og budget 2022 og med opfordringen til at kontakte Erik
Gottfredsen på info@alfabo.dk med evt. spørgsmål som skal afklares.
Kunne også være et forslag til en Temadag – Fredag/lørdag.
Formanden konkluderede, at afvikling af budgetmøder i
2021 foregår på samme måde som 2020 – på mail.

10. Afholdelse af afdelingsmøder i
2021. Forår eller efterår ?

Erfaringen fra 2020 har vist, at det tidsmæssigt vil være en fordel
at afholde afdelingsmøderne om efteråret.
Formanden konkluderede, at afholdelse af afdelingsmøder i
2021 og fremover afvikles på efteråret (august-september
måned)

11. Eventuelt

Line

Rundtur med bestyrelsen.
Info til beboerne skal være bedre. Bent skal til møde
sammen med kommunikationsrådgiver – Schøning Medie.

Referater SKAL ligge på hjemmesiden. Christian tager
med
Bent til hjemmeside udbyder.
Ballonture – Hvem ”styrer” hvem der skal med ballonen
på
tur. Bent er tovholder på dette.
Der kan max være 3 personer inkl. skipper.
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Per

Hvem foretager rettelser i råderetskatalogerne.
Det gør administrationen.

Christian Er der styr på råderetskatalogerne i forhold til lokalplan.
Erik – Ja det er der.
Erik

COVID-19 og forsamlingsforbuddet.

Mødet sluttede kl. 19.15
Kolding, den 15. september 2020

Bent Jacobsen
Organisationsbestyrelsesformand

