Organisationsbestyrelse
Formand
Viola Ørbæk
Tordenskjoldsgade 9, st. tv.
9000 Aalborg
vio@bffjordblink.dk
Susan Jørgensen
Peter Freuchens Vej 25, st. th.
9210 Aalborg SØ
suv@bffjordblink.dk
Ursula Jørgensen
Diskovej 46
9210 Aalborg SØ
urj@bffjordblink.dk
Tina C. Kristiansen
Henning Smiths Vej 21, st.
9000 Aalborg
tck@bffjordblink.dk
Kirsten Bjørnlund
Henning Smiths Vej 21, 2.th
9000 Aalborg
kib@bffjordblink.dk
Kirsten Gregersen
Cort Adelers Gade 6, 1.th
9000 Aalborg
kiden58@gmail.com
Erik Skov
Korevej 27
9210 Aalborg SØ
esk@gvdnet.dk
Sebastian Korsbakke Jensen
Godsbanen 9, 4. bolig 11
9000 Aalborg
sebkorsbakke@hotmail.com
Personalerepræsentant:
Charlotte Villadsen
cv@bffjordblink.dk

Suppleanter:
Bo Jensen
Godsbanen 25, 6. 2
9000 Aalborg
boj@bffjordblink.dk
Kurt Kristiansen
Godsbanen 25, 3. 1
9000 Aalborg
kurtkristiansen1@gmail.com

REFERAT fra
Organisationsbestyrelsesmøde i
Boligforeningen Fjordblink
Tid: Mandag den 15. Juni 2015 kl. 17.00
Sted: Brohusgade 2B
Deltagere: Viola Ørbæk (VØ), Susan Jørgensen (SJ), Ursula Jørgensen
(UJ), Tina C. Kristiansen (TCK), Kirsten Gregersen (KG), Erik Skov (ES),
Sebastian K. Jensen (SKJ,) Charlotte Villadsen (CV), Bo Jensen(BJ) og
Kurt Kristiansen (KC)
Afbud: Kirsten Bjørnlund (KB)

1. Underskrift af referat fra seneste møde
Referat underskrevet

2. Orientering
KR havde fremsendt orienterings bilag inden mødet – bl.a.:
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse var netop afsluttet – der
var evaluering inden sommerferien
Ingen nævneværdig tomgang på lejligheder
Ingen kvoter til nybyggeri i første omgang – vi havde stadig
projekter, som ikke var afsluttet fra seneste kvotetildeling og en
række større renoveringsopgaver som venter.
Status på det fælles bydelsprojekt omkring Grønlands Torv, hvor vi
har et samarbejde med Lejerbo, Viva Bolig og Plusbolig om
udvikling af området.
Stormøde på information om TV og internet, som holdes inden
sommerferien
Team Alabu Bolig
Der var ikke yderligere til punktet.
3. Byggesager
Bilag var fremsendt inden mødet. KR og VØ orienterede ud fra
bilaget, bl.a. om nybyggeri og helhedsplaner.
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4. Fusion – opfølgning bestyrelser
VØ orienterede om telefonmøder og møder hun havde afholdt
med flere af afdelingsbestyrelserne efter afholdelsen af de 2
generalforsamlinger og vedtagelsen af fusionen. Det var et forsøg
på at få en fornemmelse af interessen for og tilbagemeldinger på
fusionen og de tanker, det havde medført.
5. Diverse fælles arrangementer.
Ingen nye planlagte arrangementer i fællesskab med andre.
Plan for afslutning af ”Fjordblink æraen” blev diskuteret – datoen
fastsat til 20. november 2015. Skulle være for afdelingsbestyrelser
og der blev nedsat et udvalg bestående af Sebastian, Viola og
Susan til at arrangere. Mere herom senere.
6. Ansøgninger dispositionsfonden/trækningsretten
Der var 2 ansøgninger om støtte fra dispositionsfonden:
Støtte om tilskud til omkostninger foranlediget af byggesagen,
herunder andel af selvrisiko ved Byggeskadefonden - der var
ansøgt om kr. 318.860,Støtte om tilskud til at lave fugearbejde i afdeling 2 – der var
ansøgt om kr. 1.200.000,- ud af et budget på kr. 1.800.000,Begge ansøgninger blev bevilget. For afd. 2 gælder, at det er 2/3
af det samlede beløb dog max. kr. 1.200.000.
VØ orienterede om en mulig ansøgning fra afd. 17 og den normale
procedure for en sådan. ES og VØ følger op i fællesskab.
7. Afdelingsmøder, planlægning
KR havde fremsendt økonomiafdelingens forslag/oplæg til
afholdelse af afdelingsmøderne i sensommeren – den blev
gennemgået og de forskellige møder fordelt. VØ afstemmer listen
med KR/administrationen.
8. Alabu Bolig
Repræsentantskabet skal i arbejdstøjet efter sommerferien:
28. og 29. august i Aalborg – nærmere følger
23. og 24. oktober i Skagen – nærmere følger
9. Evt.
Intet under punktet.
Mødet hævet
20150615/Klaus Ringgaard
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