Referat
Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig
Tid: Mandag, den 12. september 2016 kl. 17.00
Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg
Deltagere:
Laila Thomsen (LT)
Susan Jørgensen (SJ)
Søren Thomsen (ST)
John Christensen (JC)
Kim Bonderup (KB)
Bjarne Jensen (BJ)

Viola Ørbæk (VØ) deltog fra kl. 18.30
Brian Andersen (BA)
Tina C. Kristiansen (TK)
Ursula Jørgensen (UJ)
Kirsten Bjørnlund (KiB)

Klaus Ringgaard (KR)

Susanne Kraglund (SK) - referent

Afbud:

Gæster:
Louise Rosholm, Kathrine Glinvad og Nomeda Ring
(beboerrådgivere)
Morten Weesgaard (MW)

0. 9220 – ny boligsocial helhedsplan, 9210 og Strategi for Alabu Bolig
a. Orientering om Boligsocial helhedsplan og 9220 V/Louise, Kathrine og Nomeda
b. Orientering/opfølgning på 9210 v/Louise og Kathrine
c. Strategi – fremlæggelse af opdateret Strategi med definerede indsatser og mål v/MW og KR
____________________________________________________________________________

0. 9220 – ny boligsocial helhedsplan, 9210 og Strategi for Alabu Bolig
a. Louise, Kathrine og Nomeda fortalte hver især om deres arbejdsområde.
b. Louise og Kathrine gav en orientering og opfølgning på 9210.
c. Morten Weesgaard fremlagde opdateret Strategi med definerede indsatser og mål.
1. Godkendelse af dagsorden
Forslag:
Beslutning: Godkendt.
Ansvar:
2. Punkter til beslutning
a. Bestyrelsesudvikling – Hvad skal vi arbejde videre med på de kommende møder? Med
baggrund i det strategiske oplæg besluttes hvilke aktiviteter og indsatser, der skal
arbejdes med i OB på kommende møder:
Tirsdag, den 27. september 2016 kl. 16.30
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Mandag, den 31. oktober 2016 kl. 16.30
Mandag, den 14. november 2016 kl. 16.30
Mandag, den 12. december 2016 kl. 16.30
Forslag: Med udgangspunkt i materiale omdelt af MW blev det foreslået, at OB starter med
punkt 1, 2, 5, 14 og 19. Driftsgruppen arbejder med punkt 16.
Beslutning: Vedtaget.
Ansvar: OB og KR.
b. Julegaver til afdelingsbestyrelser
Forslag: Der sendes en julehilsen ud til alle i afdelingsbestyrelserne.
Beslutning: Vedtaget.
Ansvar: LT/SK
c. Skilte i afdelingerne
Forslag: Navn på afdeling skal stå øverst på skiltene og afd. nummer med småt. Man bruger
ikke tidligere organisationsnavn som en del af afdelingsnavn, da de tre tidligere
organisationsnavne er begravet. Afdelinger, hvor dette er tilfældet, skal finde nyt navn.
Beslutning: Vedtaget.
Ansvar: KR
3. Punkter til drøftelse, bl.a.:
a. Info:
KR – dokument på BestyrelsesWeb
LT – dokument på BestyrelsesWeb
Bordet rundt
BA: Vi arbejder videre med sundhedsprojektet. Forventer opstart tidligst januar 2017. Tilbuddet er i
første omgang til alle i Aalborg Øst.
TK: invitation til kredskonference den 7. og 8. oktober. Opfordrer alle i OB til at deltage. Tilmelding
til SK.
ST: Efterspørgsel på, at invitationer til afdelingsmøder i ungdomsboligerne sendes ud på engelsk.
BJ: Mangler informationer omkring TV-pakkerne.
UJ: Afd. 34 Peter Freuchens Vej har fået 3 kontaktpersoner i stedet for en bestyrelse.
JC: Er vi klar til at tage imod nye bestyrelser? Får de tilbudt kurser?
VØ: Er der en årsag til, at der sidder 9 personer fra organisationen til et afdelingsmøde? Tænker, at
det er i overkanten. Skal vurderes til næste år.
Godt med afdelingsmøder, hvor der er aktiv deltagelse på mødet.
UJ: I forhold til dagsorden på afdelingsmøde: Hvis der ingen bestyrelse er, så skal der ikke være et
punkt, der hedder beretning fra bestyrelsen.
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LT: Afdelingsmøder – godt at komme ud og møde beboerne. Fantastisk at komme ud i de samme
afdelinger gennem nogen år, og man kommer til at kende nogen af beboerne.
UJ: Fin reception på Diskovej (afd. 16) i anledning af 50 års fødselsdag.
4. Kommende punkter:
o Rapportering
o Folkemøde Bornholm
o Orientering fra Udlejning
o Orientering fra Driften
o Orientering fra nogle af vores teamledere?
5. Kommende bestyrelsesmøder:
Mandag, den 24. oktober 2016 kl. 17.00
Tirsdag, den 13. december 2016 kl. 16.30
Mandag den 30. januar 2017 kl. 17.00
Onsdag den 1. marts 2017 kl. 17.00
Torsdag den 6. april 2017 kl. 17.00
Onsdag den 3. maj 2017 kl. 17.00
Generalforsamling: mandag den 22. maj 2017.
6. Eventuelt
UJ: deltager i mødet den 3. oktober.
7. Evaluering af møde
Intet

Mødet hævet.
20160912/Susanne Kraglund
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