ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE 26. APRIL 2017
VESTERGÅRDSVEJ 15, 8260 VIBY

BESLUTNINGSREFERAT FRA MØDET 26.04.2017
Afbud fra Michael Korsholm

1. Godkendelse af dagsorden
2. Sager til drøftelse/beslutning
a. Repræsentantskabsmødet maj 2017
Endelig udformning samt hvem gør hvad skal fastlægges.
b. Strategi- og handlingsplan
c.

Fester og arrangementer

BESLUTTET PÅ MØDET
Godkendt

Godkendt
- TMI fremlægger visionen.
Godkendt
Drøftet
KSJ, CBM og MAM indgår i udvalg med henblik på indstilling til
næste OBmøde

d. Budget 2018

e. Bestyrelsesseminar
Der er tradition for, at bestyrelsen efter at have
konstitueret sig lægger de lange linjer for sit arbejde i den kommende valgperiode på et bestyrelsesseminar. Der har til dette formål været nedsat et arrangementsudvalg som har bestået af
Tonny Mikkelsen og Troels Munthe.
f. Helhedsplan – Viby Syd
Organisationsbestyrelsen og chefgruppen er inviteret af direktøren for Brabrand Boligforening til
et besøg i Gellerup for at få præsenteret helhedsplanen for området, som er under gennemførelse.
Det indstilles:
- at ALBOA siger JA til tilbuddet med en tidsramme
for besøget på 3 timer
- ALBOA retter henvendelse til organisationsbestyrelsen for Århus Omegn om at deltage i arrangementet.

Godkendt

30. september -1. oktober 2017
Genvalg

Godkendt
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g. Egenbetaling –
personale- og repræsentantskabsfester
h. AARHUSbolig
ALBOA overtager fra den 1. juli ansvaret for driften af den fælles boligportal.
Valg til repræsentantskabet.
Der skal udpeges 3 medlemmer til repræsentantskabet Valgt er pt Niels Skov Nielsen og Michael
Korsholm.
i. Organisationsregnskab 2016
Gennemgang af organisationsregnskabet og samlet gennemgang af afdelingsregnskaberne.
j. Beslutte formidling ud til afdelingsbestyrelserne
Drøfte mødeafviklingen og om der er noget, som
skal formidles ud til afdelingsbestyrelserne.

Godkendt

NSN, MKO og CBM valgt.

Godkendt og fremsendes til godkendelse på repræsentantskabsmødet

Intet

3. Sager til orientering/efterretning
a. Opfølgning på tidligere møder
b. Diverse orientering: BL, Landsbyggefonden, 5.
kreds direktørmøder m.v.

c.

Orientering fra udvalg
 Kursusudvalget ser på interne kurser i regnskab
og budget for afdelingsbestyrelser.

4. Næste møde
Afholdes på Vestergårdsvej 15, 31. maj 2017 kl. 1630
5. Eventuelt

Er i gang

Udsættelse til kl. 18

Ny afd.bestyrelse i Svaneparken.

