Vejen Byggeselskab – Bestyrelsesmøde - referat
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Oversigt over sagsnr.
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Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2020
Bestyrelseshonorar for 2021
Evaluering af beboermøder
Renoveringsprojekter og nybyggeri ( Lukket punkt )
Nyt fra formandskabet
Nyt fra administrationen
Nyt fra afdelingerne
Landsbyggefonden orienterer
BL informerer

Dagsorden
1.
Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2020
Referatet fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 2020 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med
anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at
betragte som godkendt og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift.
Indstilling:
Referatet ligger klar til underskrift i Penneo – I modtager et underskriftslink via mail, som I bedes
benytte til godkendelse af referatet.
Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.
Beslutning:
Referatet er godkendt og underskrevet via Penneo.

2.

Bestyrelseshonorar for 2021
Bestyrelsesvederlag for afdelinger i drift:
Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i
bekendtgørelsen om drift af almene boliger.
Honoraret fastsættes en gang årligt og reguleres med beregnet lønindeks. LBF oplyser de nye
satser via LBF-informerer. Bestyrelsesvederlaget behandles skattemæssigt som A-indkomst og er
AM-bidragspligtig. A.B. Vejen Byggeselskab har indberetningspligten overfor SKAT.
Bestyrelsen fastsætter selv fordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesvederlaget
fordeles i A.B. Vejen Byggeselskab, således:
Formand 2/6
Øvrige fire medlemmer 1/6
iPad og sim-kort til Ipad:
Der udleveres Ipads til alle bestyrelsesmedlemmer til brug for e-mail og adgang til First Agenda,
som anvendes til styring og arkivering af alle dokumenter i forbindelse med
bestyrelsesmøderne. Der er indgået ”tro og loveerklæring” omkring anvendelsen af simkort i
iPad, som derved ikke skal beskattes.
Bestyrelseshonorar nybyggeri:
Såfremt der opføres nybyggeri i A.B. Vejen Byggeselskab honoreres bestyrelsen for deres
medvirken i projektet. Bestyrelseshonoraret for nybyggeri fordeles med 1/5 til hver af
bestyrelsesmedlemmerne.
Bilag:
• A.B. Vejen Byggeselskab Bestyrelsesvederlag m.m. 2021
Indstilling:
Det indstilles at fordeling af og det beregnede vederlag, samt øvrige honorarer for 2021
godkendes.

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.
Bestyrelseshonorar nybyggeri – Byggeudvalg:
Bestyrelsen er enig i at der udbetales mødediæt ifm. møderne i byggeudvalget.
Administrationen udarbejder forslag til udbetaling af mødediæter.
Beløbet til byggeudvalget tages af bestyrelseshonoraret nybyggeri.

3.

Evaluering af beboermøder
Administrationen har endnu ikke foretaget en evaluering af beboermøderne i regi af Bovia, men
til brug for dette arbejde vil input fra bestyrelsen være behjælpelig.
Indstilling:
Bestyrelsens tilbagemeldinger indarbejdes i evalueringen af beboermøderne.
Beslutning:
Beboermøderne er gået godt.
Der skal evt. kigges på antallet af møder. Administrationen vil udarbejde forslag til hvordan der
evt. kan blive færre møder i fremtiden, f.eks. ved sammenlægning af afdelinger, hvor det er
relevant.

4.

Renoveringsprojekter og nybyggeri ( Lukket punkt )
Administrationen vil på mødet orientere om status for renoveringsprojekter.
Bilag:
• Oversigt over igangværende projekter og nybyggeri - vedlagt

Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning. Evt. beslutninger føres til referatet
Beslutning:
Orienteringssager ( 5 - 9 )
På mødet orienteres hvis der er nyt til de enkelte punkter
5.

Nyt fra formandskabet
Såfremt der er nyt orienteres der på mødet.
Der var intet nyt.

6.

Nyt fra administrationen
1. Status organisationen Bovia
2. Oversigt over tomgang oktober 2020 – vedlagt
3. LBF granskning og digital ejendomsservice – orientering vedlagt
4. Husorden, Darum – Forelægges afdelingsmødet 3. dec. 2020 – vedlagt
5. Som følge af at Tage Øhlenschlæger har valgt at udtræde af udvalget for BoviaMagasinet - indtræder Grete Noes i udvalget for Bovia-magasinet.

Ad.1:
•

•

7.

Corona tiden mærkes, dog håndteres det godt af medarbejderne. Der skal i fremtiden
være opmærksomhed på det sociale, specielt hos de medarbejdere der sidder hjemme
og arbejder.
I december forsøger administrationen at lave lidt ekstra for personalet både i marken og
i administrationen. Julefrokosten er aflyst i 2020.

•

Granskning - Ros til inspektørerne, alle har forholdt sig til bygningstyperne, hvilket skulle
være klar pr. 1. december – alle har meldt klar, så det kører pt. efter planen.

•

Husorden er på til efterretning. Det første afdelingsmøde afholdes den 9. dec. 2020
kl. 17:00 på Lindegården, det første afdelingsmøde skal være afholdt 6 mdr. efter
ibrugtagning. Der er udsendt indkaldelse og materiale til mødet.

•

En medarbejder i udlejningsteamet har søgt nye udfordringer, der skal ansættes en ny i
denne stilling.

Nyt fra afdelingerne
Såfremt der er nyt orienteres der på mødet.
Der var intet nyt.

8.

Landsbyggefonden orienterer
Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via BL) ellers er det muligt via dette
link: https://lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/:
843

9.

Interviewskema til brug for ekstern granskning

BL informerer

Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via BL) ellers er det muligt via dette
link: https://bl.dk/bl-informerer/

6820

Forlængelse af det lille forsamlingsforbud og gældende coronarestriktioner.

6920

Ændret indberetning vedrørende Fagbladet Boligen samt kursus-tilmelding

7020

Forlængelse og ændring af forsamlingsforbud – og nye og skærpede restriktioner
på grund af coronasmitte

7120

Afholdelse af møder i beboerdemokratiet efter ændring af forsamlingsforbud

7220

Nye regler om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang

7320

Tilskud fra bygningspuljen til energirenoveringer

7420

Lokale tiltag for at reducere smitteudvikling i Nordjylland

7520

Stor interesse for pulje til bekæmpelse af ensomhed

7620

Lempelse af lokale tiltag i kommuner i Nordjylland

Referat godkendt den 02. december 2020
Leif Nielsen

Tage Øhlenschlæger

Grete Noes

