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Organisationsbestyrelsesmøde 3. marts 2021 
Digitalt kl. 17.30– 20.00  

Deltagere: 
 Kjeld Anker Espersen; Susanne Emmerick; Majbritt T. Iversen, Carsten Schultz-Nielsen, Tina Petersen 

(suppleant); og direktør  

Afbud: Jutta Bruun Kristiansen; Svend B. Hansen; Bent C. Jensen; Annette Andersen (suppleant) 

 

   Referat 

 

Dagsordenspunkter Estimeret tidsplan 
 

  

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt med en rettelse af navnet under punkt 2 

  

2. Midlertidig indtræden i bestyrelsen 
(Tina Petersen) 

Tiltrådt  

  

3. Nyt fra formand og direktør 
a. Orientering om projekt 

”udeområder i 
Boulevardkvarteret” 

b. Status på ny social 
helhedsplan i 
Boulevardkvarteret fra 2022 

c. Orientering om ny 
driftsorganisation 

Alle punkter taget til efterretning 

  

4. Skal AAB fremover - mod betaling 
- kunne tilbyde ”mindre 
serviceopgaver” for lejerne  

Direktøren  gennemgik et oplæg om, hvordan en anden boligfor- 
Organisation tilbyder beboerne at udføre mindre serviceopgaver 
Bestyrelsen besluttede, at AAB som en Forsøgsordning,  
Foreløbig for et år tilbyder noget tilsvarende. Der afregnes til 
Faktisk kostpris for AAB og tillægges moms.  Opgaverne vil fremgå 
af et sideaktivitets-regnskab 
 AAB kan evt også reklamere for ”frivillighuset” 
Projektet evalueres efter sommerferien 2022  

  

5. Godkendelse af træk på 
dispositionsfonden i 2021 
(restbetaling til Eseebase) 

a. Dispositionsfond forventet 
2020 og budget 2021 – 
2025 vedlagt 

Dispositionsfonden for 2020 og 2021 blev gennemgået og  
restbetalingen til Eseebase blev godkendt af bestyrelsen 
 

  

6. Fremlæggelse af Logbog Ingen dispositioner foretaget siden seneste møde 

  

7. Salg af nuværende I-pads Kan sælges internt for samme pris, som AAB kan få for dem ved 
eksternt salg 
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8. Nyt fra byggerier/projekter 
a. Åhaven 
b. Sig 

Alt følger planen. Udlejning er igangsat på Åhaven i denne uge 

  

9. Beslutning om kommende 
projekter/byggerier (ansøgning til 
kommunen) 

Der er aftalt at der sendes ansøgninger ind til kommunen 

  

10. Bordet rundt Carsten foreslog, at org.bestyrelsen  tager rundt og ser på alle 
A AB’s  afdelinger på et tidspunkt efter sommerferien. 
Tina fortalte om et aktivitetsrum, der er på vej i afdeling 5 

  

11. evt    Næste møde 6/4 2021 

  

 


