Referat fra bestyrelsesmøde afholdt mandag, den 24. august 2020, kl. 17,00, på Industrivej 25,7620 Lemvig

Fremmødte:
Anne-Grethe Christensen
Ole Rømer
Per Raunsbæk
Bitten Kobberholm
Kirsten Madsen
Afbud:
Jan Povlsgaard
Ove Bach

Administrationen:
Tina Pinholt
Linda Green (referent)

1. – Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, afholdt den 2. juli 2020/13. august 2020:
Referaterne blev godkendt og underskrevet.
2. – Orientering om møde afholdt i Bækmarksbro med boligministeren, den 14. august 2020:
Linda orienterede kort om mødet afholdt med boligministeren Kaare Dybvad og borgmester Erik
Flyvholm m.fl. Samtidig meddelte Linda, at bestyrelsen for Ulfborg-Vemb Boligforening har besluttet at
byde ind på at opføre 8 almene boliger i Bækmarksbro under forudsætning af generalforsamlingens
/kommunens godkendelse.

3. – Gennemgang/godkendelse af budgetter for perioden den 1/1 2021 – 31/12 2021:
Tina Pinholt gennemgik budgetter for henholdsvis:
 Hovedselskabet
 Afd. 1 – Huslejestigning 2%
 Afd. 2 – Huslejestigning 2%
 Afd. 3 – Huslejestigning 2%
Bestyrelsen godkendte samtlige budgetter.

4. – Drøftelse af afdelingsmøder:
Det blev aftalt at afholde afdelingsmøder samme dag som der afholdes ordinær generalforsamling,
møderne afholdes mandag den 28. september 2020:
 Ordinær generalforsamling afholdes kl. 17,00
 Ordinær afdelingsmøde for afd. 1 afholdes kl. 17,45
 Ordinær afdelingsmøde for afd. 2 afholdes kl. 18,15
 Ordinær afdelingsmøde for afd. 3 afholdes, den 29. september 2020 kl. 10,00

Endvidere blev det aftalt, at der i afd. 1 gøres opmærksom på, at der ikke kan stilles spørgsmål til
renoveringen af Jens Søndergårdsvej, i stedet afholdes der et særskilt informationsmøde omkring
renoveringen af Jens Søndergårdsvej, dette møde skal også afholdes i hallen. Indbydelsen til dette møde skal
udsendes forinden den 28. september 2020.
5. – Evt.
Afsked for Knud Erik Madsen og jubilæum for Bente Nielsen og Knud Erik Madsen:
Det blev aftalt, at der i forbindelse med at Knud Erik Madsen går på pension pr. 30. september 2020
Og at der ikke har været afholdt noget i forbindelse med jubilæum for henholdsvis Bente og Knud Erik
inviteres til spisning, flg. indbydes:
 ALT personale
 Bestyrelsen for Bo I Lemvig
 Påhæng til Bente og Knud Erik
Linda fortæller Bente og Knud Erik om beslutningen, og de bedes om, at finde en dato, og et sted hvor de
ønsker at blive fejret.

Kontortider:
Administrationen har indstillet til bestyrelsen, at ændre lukkedag om onsdagen til lukkedag om fredagen,
Skal der ske afhentning af nøgler til gildesal, lejligheder aftales der et tidspunkt med beboerne, der
Vil jo stadigvæk være personale, dette blev godkendt af bestyrelsen

Linda
Referent

