
 

Til bestyrelsen i JAB 

 

 

 

               Juelsminde d. 8. maj  2015  

 

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i JAB onsdag d. 6. maj 
kl. 15.00 Rousthøjs Allé 8 C, 7130 Juelsminde 
 

Deltagere: Jørn Frederiksen, Inga Hansen, Hans Henrik Rolskov, Bettina Winther Kloster, 
Palle V Nielsen, Jan Nielsen, Birger K Nielsen, Niels Cramer, Henrik Alleslev. 

 

med nedenstående dagsorden: 

 

1. Konstituering af bestyrelsen i JAB 

Tirsdag d. 28/4 afholdtes repræsentantskabsmøde i JAB.  

Bestyrelsen skal herefter, inden 14 efter repræsentantskabsmødets afholdelse, 

vælge formand og næstformand blandt følgende medlemmer i bestyrelsen: 

Jørn Frederiksen, Johnny Sørensen, Inga Hansen, Hans Henrik Rolskov, Bettina     

Winther Kloster, Niels Cramer, Palle V Nielsen, Jan Nielsen og Birger K Nielsen. 

Jørgen Fredriksen valgtes til formand uden modkandidater 

Inga Hansen valgtes til næstformand uden modkadidater 

 

2. Møde med Hedensted Kommune omkring kommende renovering og 

vedligeholdelse af ældre- pleje- og handicapboliger 

Det politiske udvalg for Social Omsorg vil meget gerne mødes med de boligselskaber, 

som administrerer de boliger, hvor vi som kommune har ældre og handicappede 

borgere boende. Datoen er torsdag den 18. maj 2015 i tidsrummet fra 14.00 – 16.30. 

Udvalget ønsker at boligselskaberne (JAB, Østjysk Boligselskab og Domea) hver for 

sig på 30 minutter, dvs. kl. 14 – 14.30, 15 – 15.30 eller 16 – 16.30 redegør for hvilke 

planer selskabet har for vedligeholdelse og renovering på de ældreboliger, 

plejecentre og bofællesskaber, som selskabet administrerer i Hedensted Kommune.  

Anledningen til mødet er, at punktet om bygningsstandarden på bofællesskaberne 

blev behandlet på udvalgsmødet i går. Sagsfremstillingen til dette punkt har jeg 

vedhæftet til orientering. 

Bestyrelsen besluttede at der afholdes et internt møde forud for mødet med 

Hedensted Kommune med deltagelse af Jørn Frederiksen, Inga Hansen, Johnny 

Sørensen og Henrik Alleslev, hvor der drøftes hvilke tiltag man forventer at lave på 

ovenstående område fremadrettet. 



 

3. Drøftelse af henvendelse vedr. muligt byggeprojekt på Peter Holsts Vej 2-22 i 

Juelsminde. 

Boligselskabet er blevet kontaktet af Niels Jørgen Henriksen fra JH Tømrer og 

Snedker i Snaptun, som ejer et stykke jord på Peter Holsts Vej. Der vil være mulighed 

for at opføre 12-20 boliger som rækkehusbebyggelse. 

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at udleje boliger i det nævnte område og 

man besluttede at arbejde videre med henvendelsen fra JH Tømrer og Snedker. 

HA  meddeler JH Tømrer og Snedker at man er positivt indstillet og HA kontakter 

Hedensted Kommune med henblik på det videre forløb. 

 

 

4. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Jørn Frederiksen – formand JAB  Henrik Alleslev – direktør JAB

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


