
Til bestyrelsen i JAB  

 

Juelsminde d. 24. september 2015 

 

      

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i JAB  
Onsdag d. 23. september kl. 9.00 på Rousthøjs Allé 8C, 7130 

Juelsminde 
 

Deltagere: Inga Hansen, Johnny Sørensen, Birger K. Nielsen, Mogens Andersen, Palle V 
Nielsen, Bettina Kloster Winther, Niels Cramer, Hans Henrik Rolskov, Henrik Alleslev, Jette 
Fisher.  

 

med nedenstående dagsorden: 

 

1. Behandling og godkendelse af budgetter for de enkelte afdelinger og for 

Foreningen. Budgetterne har, forud for bestyrelsens behandling, været forelagt og 

blevet godkendt i de enkelte afdelinger. 

Der vil desuden være en kort orientering fra afdelingsmøderne i de enkelte 

afdelinger. 

 

Henrik Alleslev (HA) gennemgik referaterne fra afdelingsmøderne i de enkelte 

afdelinger, hvoraf det kommende husleje niveau fremgår. Der er flere afdelinger, 

hvor budgettet er i balance og som ikke får en huslejestigning i 2016. I de 

afdelinger, hvor huslejen stiger, er stigingen på mellem 1% og 2,6%. 

I afd. 11, ungdomsboligerne på Snebærvej i Hornsyld, lægges der op til at 

afdelingen i 2016 får et ekstraordinært tilskud på 37.000,- fra hovedforeningen. 

Dette tilskud, da der ellers skulle en ekstraordinær høj huslejestigning til i den 

pågældende afdeling. 

Inden budget 2017 fremlægges en plan for, hvordan driften i afdeling 11 kan 

tilrettes, således der ikke fremover bliver behov for et ekstraordinært tilskud. 

Bestyrelsen fik udleveret referaterne fra de afholdte afdelingsmøder. 

Budgetterne for de enkelte afdelinger er blevet godkendt på de afholdte 

afdelingsmøder. 

Foreningens budget for 2016 blev gennemgået. Budgettet viser et overskud på 

240.100,-. 

Bestyrelsen godkendte budgetterne for afdelingerne samt for hovedforeningen. 

 

 



 

2. Orientering om status på udlejningssituationen i boligselskabet. 

 

Der er ikke ledige familie, senior eller ungdomsboliger, som er gået over på 

afdelingen, på nuværende tidspunkt. 

Der er pt. 20 ledige ældre- og plejeboliger, som fordeler sig således: 

 

Kirkedalsvej, Rårup  5 ældreboliger 

Bøgevej, Hornsyld   4 ældreboliger 

Mølleparken, Stouby  5 ældreboliger 

Smedetoften, Barrit  1 ældrebolig 

Hjarnø   1 ældrebolig 

Plejecenter Birkelund, Juelsminde 4 plejeboliger 

 

 

 

3. Drøftelse og behandling af forretningsorden for Juelsmindehalvøens Almene 

Boligselskab af 1946. 

 

Den udsendte forretningsorden for JAB af 1946 blev godkendt af bestyrelsen. 

 

4. Finansiering af nye døre og vinduer i Mølleparken i Stouby og Bofællesskabet 

Nebsager i Hornsyld. 

 

Udskiftning af døre og vinduer i Bofællesskabet Nebsager i Hornsyld, finansieres 

via afdelingens henlæggelser. Udskiftningen forventes at koste 347.500,- 

 

Udskiftning af vinduer og døre i ældreboligerne i Mølleparken i Stouby forventes at 

koste 916.250,- 

Dette foreslås finasieret via: 200.000,-  fra afdelingens henlæggelser 

   300.000,- fra dispositionsfondens trækningsret 

416.250,-  via et lån fra hovedforeningen. Dette 

medfører en huslejestigning på 112,- 

pr. bolig pr. måned i 20 år. 

 

5. Gennemgang og godkendelse af byggeregnskab for renoveringen af 

Petersmindevej. 

 

Byggeregnskabet for Petersmindevej viste en samlet anskaffelsessum på 

32.682.153 som fordeler sig således: 

 



 

Håndværkerudgifter                           25.934.501,- 

Uforudsigelige udgifter      2.597.476,- 

Rådgivning inkl. forsikringer, m.m.     1.815.833,- 

I alt håndværkerudg. og rådgivning                          30.347.810,- 

Tilbagekøb råderet køkkener      1.062.327,- 

Huslejekompensation, genhusning, m.m.        479.264,- 

Finansieringsomkostninger         397.000,- 

Byggelånsrenter 1/7-14 – 31/5-15         395.752,- 

I alt til finansiering                           32.682.153,- 

 

Finansiering: 

 

Realkreditlån Nykredit                           29.682.153,- 

Tilskud dispositionsfonden     1.500.000,- 

Henlæggelser i afdelingen      1.500.000,-

    

Finansiering i alt                           32.682.153,- 

 

Bestyrelsen godkendte fremlagte byggeregnskab og finansiering. 

 

6. Orientering om møde med kursuskonsulent fra BL vedr. kursus for 

organisationsbestyrelsen. 

 

På bagrund af, at enkelte bestyrelsesmedlemmer har efterspurgt et kursus for 

organisationsbestyrelsesmedlemmer, har formanden og næsteformanden (Inga 

Hansen og Johnny Sørensen), sammen med undertegnede afholdt et møde med 

kursuskonsulent Gitte Hodde fra Boligselskabernes Landsforening (BL). 

BL tilbyder individuelle kurser til sine medlemmer, og vi har aftalt, at det første 

kursus afholdes som et heldagskursus tirsdag d. 10. september 2015 på Hotel 

Juelsminde Strand.  

Kurset skal tydeliggøre hvilke ansvarsområder og kompetencer  har en  

organisationsbestyrelse i et alment boligselskab.. 

 

7. Eventuelt. 

 

 Man drøftede intern oprykningsret, efter et ønske fra afd. 16, Kurparken. 

Bestyrelsen lagde op til, at muligheden for intern oprykningsret i alle afdelinger 

undersøges. 

 

 



 

 

 HA orienterede om, at der er anvendt MGO plader som vindspærer i afd. 16 

Kurparken. Disse plader er efterfølgende erklæret uegnede til dette brug, da de 

indeholder magnesiumklorid og dermed er fugtsugende. Pladerne er brugt i 72 

nybyggerier og renoveringer i den almene sektor og Byggeskadefonden er gået ind 

i arbejdet med at opklare, hvad der skal gøres. 

 HA orienterede om status på renoveringsprojektet i afd. 1/, Strandvejen.  

Der er en god dialog med Landsbyggefonden, hvor man er i gang med detaljerne i 

projektet. Det forventes, at man kar et klart billede af de sidste detaljer ved årets 

udgang. Der arbejdes på, at man kan gå i gang med selve renoveringen i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

Inga Hansen – formand JAB  Henrik Alleslev – direktør / referent 

 

 

 

 

 

 

 


