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Organisationsbestyrelsesmøde 4. august 2022 
Kl. 17.30 – 21.00 på Skansen 8 

Deltagere 
Carsten Schultz-Nielsen (formand), Kjeld Anker Espersen (næstformand); Svend B. Hansen; Annette Simonsen; 
Bent C. Jensen, Majbritt T. Iversen, Susanne Emmerick (suppleant) Karna Johansen (suppleant) og direktør  

 

Afbud: Tina Petersen 

 

Referat 
Dagsordenspunkter Besluttet/orienteret 

  
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  

a. Orientering om OB’s opgaver og om 
fortrolighed og habilitet 

Godkendt. MK gennemgik reglerne for 
tavshedspligt, fortrolighed og habilitet 

  
2. Orientering fra formand og direktør 

a. Nyt fra kreds 7 
b. Status på elever i drift og administration  
c. Orientering fra møde med VK om prioriteringer 

af grundkapital 
d. Status på renoveringen af Skolebakken/Abildvej 
e. Forventninger til tidsplan for kommende 

helhedsplaner 
f. Udvidelse af byggeudvalget 
g. Udpegning af deltagere i den grønne 

projektgruppe 
h. Fortsættelse af strategimøde. Dato foreslået: 

24/9 kl 10 – 16  

a: Carsten orienterede om kreds 7 generelt og 
hvilke opgaver, der er i kredsen. Senest har alle 
kredse valgt ny formand for BL og afholdt en 
arbejdsweekend 
b: pga manglende ansøgere ansættes der ikke 
elever i denne omgang 
c: MK orienterede om ønskerne og de meget 
begrænsede økonomiske rammer 
d: MK orienterede om at tidsplanen følges 
e: MK orienterede om de i alt 7 afdelinger, hvor 
der er ansøgt om helhedsplaner hos LBF 
f: Susanne og Bent bliver også medlem af 
byggeudvalget 
g: Den grønne gruppe består af Susanne 
(tovholder), Majbritt, Karna, Bent.  
h: Ny dato for strategimødet er 1/10 2022 

  
3. Godkendelse af rådgivere til Næsbjerg og Nr. 

Nebel 
a. Oplæg til udbudsform 

Der udbydes boliger på tværs af de to placeringer.  
Lav tæt udbydes i både Næsbjerg og Nr. Nebel og  
boligerne i to etager i Nr. Nebel for sig selv 

  
4. Fremlæggelse af direktørens Logbog  Fremlagt og godkendt  

  
5. Beslutning om administrationsbidrag og gebyrer 

for 2023 
a. Gennemgang af de næste års budgetter for 

administrationen (vedlagt) 
b. Orientering om afdelingsbudgetterne for 

2023 

a: Administrationsbidraget fastsat til kr. 4.103,-  og  
gebyrerne stiger 10% i 2023 og fremover 3% hvert  
år  
b: MK gennemgik nøgletallene 
 

  
6. Bordet rundt  Intet referat 

  
7. Evt,  Intet fremført 


