
 

Til bestyrelsen i JAB 

               Juelsminde d. 18. marts 2015  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i JAB onsdag d. 18. marts kl. 13.00 
Rousthøjs Allé 8 C, 7130 Juelsminde 
 

Deltagere: Jørn Frederiksen, Johnny Sørensen, Inga Hansen, Hans Henrik Rolskov, Bettina 
Winther Kloster, Palle V Nielsen, Jan Nielsen, Birger K Nielsen, Henrik Alleslev. 
Jette Fischer og Anna Marie Hansen deltog i de 2 første punkter på dagsordenen. 

 

med nedenstående dagsorden: 

 

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

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 for perioden 1. januar 2014 til  

31. december 2014. 

Revisionsselskabet EY deltager i gennemgangen. 

Regnskaberne for de enkelte afdelinger blev gennemgået og bestyrelsen 

godkendte regnskaberne for afdelingerne enstemmigt. 

 

2. Behandling og godkendelse af regnskaber med tilhørende revisionsprotokol for  

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946  for perioden 1. januar 2014 til 31. 

december 2014. 

Revisionsselskabet EY deltager i gennemgangen 

Regnskabet for foreningen samt revisionsprotokollen blev gennemgået og 

bestyrelsen godkendte regnskab og revisionsprotokol enstemmigt. 

 

3. Orientering om status på renovering af Petersmindevej 

HA orienterede om status på renoveringen. 

De enkelte lejeligheder er færdige og er i gang med mangelgennemgang.  

Udenoms arealerne mangler at blive reetableret. Dette bliver gjort så snart vejret 

tillader det. 

Den økonomiske oversigt viser et samlet forbrug på 32.285.153,-.  

Dette er en overskridelse på 2.285.153,- i forhold til det oprindelige budget, som 

primært skyldes tilbagekøb af råderet på køkkener, byggelånsrenter samt 

huslejekompensation og genhusning. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og  besluttede at der skal arbejdes 

med en realkreditfinansiering  af  det beløb som kommer ud kommer de 

1.500.000,- som finansieres af henlæggelser i afdelingen samt de 1.500.000,- som 

er besluttet finasieret af dispositionsfonden. 



 

4. Repræsentantskabsmøde 28. april 2015 

Der afholdes repræsentantskabsmøde tirsdag d. 28. april i Aqua på Juelsminde 

Havn. 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet udsendes sidst i uge 13. 

 

5. Status på antenner 

Der har været mange problemer i forbindelse med om koblingen fra JAF til Fibia.  

Dette har medført uforholdsmæssigt meget arbejde for boligorganisationen i årets 

første måneder. 

HA og Jørn Frederiksen mødtes med Fibias ledelse d. 26. februar, hvor man 

drøftede hvordan problemerne kan løses. 

Fibia erkendte at opstarten i Juelsminde ikke havde været god og vil arbejde 

ihærdigt på at problemerne bliver løst hurtigst muligt. 

Dette sker ved, at alle lejere bliver kontaktet af Fibia med henblik på at de enkelte 

lejere kan få et teknikerbesøg. 

Desuden har boligselskabet fået en opkrævning fra JAF på 130.000,- for frakobling 

af antennerne. Dette beløb er boligselskabet ikke enig i at være forpligtet til at 

betale. 

Bestyrelse besluttede at der tages kontakt til bestyrelsen for antenneforeningen 

med henblik på et forlig. 

 

6. Evt. ombygning af Plejecenter Birkelund 

Der er blevet lavet et skitseforslag samt en økonomisk vurdering af en ombygning 

af de 24 små lejligheder.  

Det er muligt at lave 17 1½ værelses lejligheder, hvilket vil koste ca. 8.000.000,- 

Der tages kontakt til Hedensted Kommune med henblik på at drøfte projektet. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Eventuelt 

 

 Der blev gjort opmærksom på, at der er en stor udfordring i at skaffe boliger til 

flygtninge. 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Jørn Frederiksen – formand JAB  Henrik Alleslev – direktør JAB

  

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


