
 

Til bestyrelsen i JAB 

           Juelsminde d. 16. marts 2016  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i JAB tirsdag d. 15. marts kl. 14.00 
Rousthøjs Allé 8 C, 7130 Juelsminde 
 

Deltagere: Inga Hansen, Johnny Sørensen, Hans Henrik Rolskov, Bettina Winther 
Kloster, Palle V Nielsen, Birger K Nielsen, Niels Cramer, Mogens Andersen, Henrik 
Alleslev. 
Jette Fischer og Revisionsselskabet EY deltager i de 2 første punkter på dagsordenen. 
Afbud fra Jan Nielsen 

 

med nedenstående dagsorden: 

 

1. Behandling og godkendelse af regnskaber  for de enkelte afdelinger i 

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 for perioden 1. januar 2015 til  

31. december 2015. 

Jette Fisher og Revisionsselskabet EY deltager i gennemgangen. 

 

Regnskaberne for de enkelte afdelinger blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 

 

 

2. Behandling og godkendelse af regnskaber med tilhørende revisionsprotokol for  

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946  for perioden 1. januar 2015 til 

31. december 2015. 

Jette Fisher og Revisionsselskabet EY deltager i gennemgangen. 

 

Regnskabet for foreningen viste et overskud på driften i 2016 på 325.727,-, hvilket 

anses for tilfredsstillende. 

Revisionen har i øvrigt ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. 

 

Regnskabet for foreningen samt revisionsprotokollen blev enstemmigt godkendt af 

bestyrelsen. 

 

 

 

3. Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 26. april 2016 

Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes tirsdag d. 26 april 2016.  

Dagsordnen til repræsentantskabsmødet skal være repræsentantskabet i hænde 

senest 4 uger inden mødets afholdelse og vil blive omdelt ved udgangen af uge 11. 



På bestyrelsesmødet vil der blive fremlagt et oplæg til repræsentantskabsmødets 

dagsorden. 

 

Henrik Alleslev (HA) fremlagde et oplæg til dagorden til repræsentantskabsmødet 

d. 26. april 2016 kl. 17.00 på Liniepavillonen i Juelsminde. 

 

Palle V Nielsen meddelte at han udtræder af bestyrelsen af personlige årsager. 

 

Bestyrelsen tog Palles meddelelse om udtræden til efterretning og det fremlagte 

udkast til dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 

 

 

4. Status på Peder Holsts Vej 

Bestyrelsen har besluttet, at der arbejdes med et projekt, hvor der bygges 

familieboliger på en grund på Peter Holsts Vej i Juelsminde. 

Der vil der være en status på projektet. 

Bestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til byggeudvalget.  

 

HA gav en kort redegørelse omkring status på projektet. 

 

Bestyrelsen udpegede Inga Hansen og Johnny Sørensen til byggeudvalget. 

Desuden deltager Jette Fisher og Henrik Alleslev i Byggeudvalget 

 

 

5. Status på brugen af MgO plader i Kurparken 

I forbindelse med opførelsen af 25 seniorboliger i Kurparken i Juelsminde, er der 

blevet brugt MgO plader som Vindspærre og som har vist sig at være uegnede til 

dette formål. 

Pladerne er blevet brugt i 82 bygge- og renoveringsprojekter i den almene 

boligsektor og Byggeskadefonden er gået ind i sagen. 

Henrik Alleslev (HA) har været til orienteringsmøde med Byggeskadefonden d. 15. 

januar 2016 og vil på mødet orientere om status i sagen. 

 

HA fortalte at Byggeskadefonden har påtaget sig det økonomiske ansvar i 

forbindelse med at der er brugt MgO plader i Kurparken. 

Bunch Byggefysik er blevet sat til at undersøge de faktiske konsekvenser af at man 

har benyttet MgO plader. Bunch har lavet de første undersøgelse og man afventer 

resultaterne af disse. Efterfølgende vil beboerne i Kurparken blive informeret. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 



6. Individuel måling af vand- og varmeforbrug i afd. 11 Snebærvej 

I ungdomsboligerne på Snebærvej i Hornsyld er vand- og varmeforbrug inkluderet i 

huslejen. Det er imidlertid tydeligt, at der er stor forskel på, hvor meget den enkelte 

lejer bruger. 

HA har fået tilbud på at få monteret målere på vand og varme, så man kan tage 

forbruget ud af huslejen og betale individuelt for hvert enkelt lejemål. 

 

HA fortalte at der er lavet en aftale med målerfirmaet ISTA om at montere målere 

på koldt- og varmtvands forsyningerne til de enkelte boliger samt målere på de 

enkelte radiatorer for at lave en individuel beregning af forbruget. Målerne er 

radiostyrede, hvilket betyder at man kan få aflæsningsdata elektronisk, så man 

løbende kan følge med i forbruget i den enkelte bolig. 

Boligselskabet laver selv vand- og varmeregnskaber fremover. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efteretning. 

 

 

7. Status på udlejningssituationen i JAB 1946 

HA vil orientere om den øjeblikkelige udlejningssituation i Boligselskabet. 

 

For øjeblikket er der ikke nogen ledige familie- ungdoms- eller seniorboliger. 

Det er rimelig nemt at udlejer ledige boliger på dette område. 

Der er flere ledige ældreboliger i Mølleparken i Stouby og Kirkedalsvej i Rårup. 

Desuden er der en enkelt ledig ældrebolig i Smedetoften i Barrit. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

8. Eventuelt. 

 

 Orientering om kredsmøde i kreds 7. Bestyrelsen deltager ikke. 

 Orientering om Inseros projekt ”delebiler” i almennyttige boligafdelinger 

 

 

 

       

 

_____________________________  _____________________________ 

Inga Hansen – formand JAB  Henrik Alleslev – direktør JAB / 

                                  referent 

 



 

 

 

   

 

 

 

 


