Løgumkloster

Referat fra ordinær generalforsamling
Løgumkloster.

Andelsboligforening

den 8. november 2017. kl. 19.00 på Central Hotel

6240

Generalforsamlingen var indkaldt ved varsling af den 9. oktober 2017, og endelig
dagsorden af den 1.
2017.

november

De1taHer:
Andelshavere:

87 personer

Andre:
Revision:

Leif

Agergaard

Administrationen:

Biitlie

Direlctør:

Hans H. Appel

(DALBO)

Ii'ispektør:

(DALBO)

Økonomiassistent:

Torben
(DALBO)

Nadja
Total

Bestyrelsesformand Ernst Christensen, bød velkommen
dagsorden

Ad.

prmlct 1. valg

l. Valg

til generalforsamlingen

Jensen

(Ref.)

Leen
Strojeck
92 personer.

og gik herefter

af dirigent.

over til

af dirigent:

Foreslået og valgt blev Hans H. Appel, der konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt
lierined beslutningsdygtig samt, at dagsorden var i overensstemt'nelse
med foreningens

indvarslet,

og

vedtægter.

Ad.

2. Aflæggelse

af bestyrelsens

Bestyrelsens

beretning

Bestyrelsens

beretning

ved Eriist
for

beretning:

Cliristensen.

regnskabsåret

2016/17:

Udviklingen ialctiviteter oz ø7conoinis1ce
forho[d:
Boligforeningen har sidste driftsår hqft et overslcud på lcr. 47.450. Forrige års
overs1cudvar på 7cr.
65.211.Overslcuddet skyldes hovedsagedigt mindre udgifter ti( besffrelseshonorar, lo1caleomkostninger
og revision. Ligeledes har der været en netto-renteindtægt til foreningen på ca.
30 tlcr.
Overslatddet er overført til arbejdslcapita'ten som herefler udgør 7cr.1. 716.968 svarende
til lcr. 4. 676 pr.

lejeinåØsenhed,

inod Jcr. 4.549

sidste

år.

Dispositionsfondens disponible indestående udgør pr. 30.6.201 7 7cr.4.860.082
svarende til lcr, 13.236
lejemålsenhed, mod 7cr. 10. 663 sidste år.

pr.
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Vores dispositionsfond er de»for godt rustet til at kuime dæ1c7ce
eventuelle tab på tomme boliger eller
andre eJcstraordinæresituationer - dette er med til at silcre vores
afdelinger en stabil drift.
I regnslcabsåretsløb har disposition4onden dældcettab ved
lejeledighed på 147 tkr. mod 306 tlcr. isidste
årsregnslcab,og der er givet ti1s7cud
tiØqfdelingerne til tab vedfraflytniøig på 162 tbr. mod 1l 9
t1cr.sidste
år.
Bestyrelsenforventer ik7ceø7coøqomiske
vanslcelighederi boligforeningen - og hertmder i de enkelte
afde(ingeri201 7/18.
Åfdedingerne:

Sandlige afdelinger har hafi overskudiregnskabsåret - det er
rigtig fint, og det varsler godt for de
budgetter som vi senere slcal behandle på a,fdelingsmøderrte.
Det er vigtigt at lc't.mne holde huslejen i
og gode resvdtater er en god forudsætning for at lamne gøre
det.

ro,

Afdelingernes udgifter til indvertdig ved(igeholdelseunder B
-Ordnizqg, beløber sig til 492 t7cr.inod 713
tlcr. sidste år. Der har ia((e afdelinger været tilstrældcelige
midler henlagt til udgifterne.
I årets løb er der i afdelingerne anvendt ba. 614.409til aliyzirtdelige
vedligeholdelsesopgaver mod 7cr.
l.OI 7.198 sidste

år og lcr. 1.032.478

til renholdelse

mod 1.072

tlcr. sidste

år.

Af de henlagte midler er deriafdelingerne anvendt lcr. 3.086.851
inod 1cr.8.064.004 sidste år. Det er
ynålet,at der til stadighed s7ca1
være henlagt midler til at dæ1c7cedetforbrug,
der er budgetteret medi
afdelingernes Drift & vedligeholdelsesplaner.
Det vurderes her, at målsætningerne lcanopfyldes.
Der er ikke udført rigtig store renoveringsarbejderidet år der
er gået, og det er det mindre trælcpå
henlæggelserogså udtryk for.
Vi er dog mediudarbejdelse af enfælles helhedsplayqmed de
øvrige boligorganisationeri
Kommvme- det skal udmørttesien freiMidssilcring af de almeize
boligerilcommunen.

Der eriregnskabsåret

optaget

og anta7flytningeriårets

87 nye medlemmer

løb er opgjort tilialt

på ventelisteyq

mod 96 sidste

Tønder

år,

70flytninger, inod 43 fÆvtningersidste år.

Situationen omlcring udlejningssituationen har de senere år heldigvis
været mindre udfordrende, således
at vi har vmdgåetde helt store huslejetab på grund af tomine
boliger. Vi har dog stadigvæk tab, som vi

kan arbejde

på at rninimere

yderligere

- men heldigvis

er tabene

ynindre

end tidligere

år.

Samarbeide:

Åtzdelsbo(igforeyqingdeØtagerisamarbejde med de øvrige boligorganisationeri7commune
omlcring styringsdialog, men også omlcring udarbejdelse af
enfælles helhedsplanlægningfor de almene
bo(igeriTønderKommune. Plan1ægningenskalisainarbeidemedkomrmmenrmmdeudienplanfor,

LØgum1doster

hvi71ce boligområder

der s7ca1have særlig

befoØ1cningstallet
er vigende.

prioriteringide

lcominende

åriet

onvåde,

hvor
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Forvaltningsrevision:

Boligorgayiisationen administrereridet daglige omlcostningsbevidst
og bruger derforihøj grad
tilbudsgivning på større opgaver og ved større i»idlcøbindheides
der priser hosforslcellige [esierandører.
Forvaltning af midler bliver løbende tilpasset situationen om7cring
renterr og eriøjeb1i7c1cet
hovedsageligiværdipapirer,

hos de ban7cer deriøjeblilcket

giver

anbragt

den bedste rente.

Ved regnslcabsåretsudløb er der sket vurdering afforeningens tqettoadininistrationsudgifters
udvikiing
hvillcet

over en årrældce

bestyrelsen

wrderer,

at der er en tilj'redsstilletzde

udvilditqg

heri.

Nvbvggerier:

Der er ingen 1con1crete
planer for øjeblilclcet-men, såfiremtlcomnumenmelder ud, at der
er behovfor
yderligerealinentbyggeri ellerudfjyldningsproje1cteriTønder1coininune,
vilvivære1dartilertdebat
herom -men som udgangspunkt, er det bestyrelsens opfattelse, at
der iklcevil være behovfor nybyggeri
eller lignende izqær freyntid.
ForslaH

om delegering

af 7competence

Vi har tidligere hqft en delegering af kompetencefra generalforsai'idingen,
bl.a. ti7 godkendelse a.f
afdelingernes regnslcaber,og iværksættelseqf større arbejder på
afdelingernes ejendomme.
Bestyrelsenønslcernu at få prceciseret denne delegering, således
at den også er gældende efter de rgyeste

godkendte

vedtægter.

Såfremtforsamlingen lcangod7cende,at vi får disse beføjelser, kan
de tilbagekaldes, hvis manfø[er vi
ikke er gode nok til at forvalte denne tillidserldæring fra forsainlingen.
Detteforslag behaiqdlessenerepå dagsorden.
JubiLæum:

Den 21.fimi næsteår er det 75 år siden, boligforeningen blev stiftet.
Det vil vi selvfølgelig gerne markere med noget særligt, og det har
vi også brug,for inspiration til.fra jer
beboere. Deifor vil det.fra nu ogfrem til den l. jaiutar være muligt
via vores hjemmesideat indseøvde
ideer til at markere

jubilæet.

Man er selvfølgelig også velkommen til at indlevere idåer s7criftligt
på 1contoret.
Afslutninsr:
Jeg vil på bestyrelsens

og egne vegne shttte

årets beretning

med en tak til admiyqistrationsselskabet

DALBOa.m.b.a. ogøvrigesamarbejdspartnereforetgodtogsobertsamarbejdeiregnslcabsåretogen
tak til vores ejendoinsfun7ctioiyrer og administrationen, for veludført
beboerservice.

Jeg vil også genze taldcemine kollegeribestyrelsen ogiafdelingsbestyrelser,for
et godt sainarbejde idet
forløbne år - og til sidst men i7dcemindst, en stor talctil beboerne
for jeres altid positive optrædeiq i
hverdagen takfor det
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sat til debat.

Afklaring:
Der var ii'igen bemærla'iinger/kommentarer
Beretningen

Ad.

blev enstemmigt

3. Godkendelse

Overslcuddet
foreningen.

godkendt.

af årsregnskab

Nadja Strojeck gennemgik
t.kr. 65 i2015/16.

til beretningen.

for 2016/17

regnskabet

for 2016/17,

skyldes
Dette

hovedsageligt
besparelse
kunne opveje en øget udgift

Der var opnået 1,81%

rente til afdelingeriie

til godkendelse:

der afsluttedes

på bestyrelsesvederlag
til personale.

mod 2,23%

med et overskud

på kr. 47.450

samt nettorenteindtægt

mod

til

i 2015/16.

Afklaring:
Der var ingen kommentarer/bemær1a'iinger
Regnskabet

Ad.

blev enstemmigt

4. Fremlæggelse

Budget

godkendt.

af budget

for 2018/19

for

blev lierefter

uændret

administrationsbidrag

afdeling

laa. 25.000

til regnskabet.

2018/19

til orientering:

gennemgået

i forhold
og pr. lejemålserilied

af Nadja Strojeck, lwor konklusionen
var, at der opla:æves
til budget 2017/19. Dette gælder for administrationsbidrag
pr.
laa. 4.567.

Afklaring:
Budgettet

blev taget til efterretning.

Ad. 5. Indkomne
A.

forslag:

Bestyrelsen

foreslår

Bestyrelsen

jf. vedtægternes

at de}egere

kompetence

til

§5 stk. 4 og 5.

Ved behandling af dette punkt overgav dirigenten sit lwerv til forinanden, og gennemgik

forslaget.
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vedr. delegerii'ig

blev gennemgået,og bag@und

for forslaget i

øvrigt

blev

Aflc1aring:
Forslaget

Ad.

er enstemmig

6. Valg

På valg var:

godkendt.

af bestyrelsesmedlemmer:

Jos V. Stuivenberg,
Inger

Møller,

som ønskede

som ønskede

at modtage

at modtage

genvalg

og

genvalg.

Afklaring:
Foreslået

Herefter

og genvalgt

uden modkandidater

består bestyrelsen

af:

blev Jos V. Stuivenberg

Enist

Christensen,

Preben

fori'nand

Løscke

Andreas

Ad. 7. Valg

og Inger

Knudsen

Møller

for en 2 årig periode.

valgt

2016

valgt

2016

valgt

2016

Jos van Stuivenberg

valgt

2017

Inger Møller

valgt

2017

af suppleanter:

Aflclaring:
Foreslået

og valgt

Ad. 8. Valg

blev:

Per Holm

som 1. suppleant

Georg

som 2. suppleant

D. Nielsen

af revisor:

På valg var Revisionsfiri'na

'Maitinsen

Vejen,

som blev genvalgt.

Ad. 9. Eventuelt:

Hans G'unther
med Stofa?

Jacobsen:

Det har været

fremme

i dagspressen

angående

det 'frie tv valg.

Er man tilfreds
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Lars Nordahl Petersen: Da lian oveitog lejligheden i Klyden, var l'iækken
blevet klippet ned i % m højde.
Udtrykte ønske om, at man ny lejer blev orienteret inden man klippede l'iækken
ned. Oplyste endvidere
at l'ian stadig har problemer med sin vandliane.
Oeorg D. Nielsen:

Savnede bl.a. at høre lidt om ændringeriie i adn'iinistrationen.

Hans Appel: Oplyste, at man under aktiielt på hjemmesiden
foreninget'is

jubilæum

næste

kan freinkomme

med id6er til markering

af

år.

Syar:

Fori'nanden Ernst Chtistensen oplyste, at Stofa i det store og hele kører.
Oplyste også, at aftalen n"ied
Stofa gir frit valg, i forin af at man frit kan vælge om man vil have en tv
eller en bredbåndsløsning
ved
Stofa.

Næstformand Jos V. Stuivenberg tilføjede, at frit valget ved Stofa, med
at man skal vælge ei'itei'i tv eller
bredbånd, blev lavet på baggnuid af regeringsudspillet. Han oplyste endvidere
at aftalen med Stofa er
gældende
i ca. 3 år endnu.
Hans Appel henviste til, at det altid er muligt at ringe på Servicetelefonen

Da der l'ierefter ikke var mere på dagsorden overgav dirigenten

ordet til forinanden

bemærkiiinger.

Forii'iand Ernst Cl'iristensen takkede af og ønskede forsamlingen

vedr. fejl og mangler.

for afsluttende

glædelig jul og et godt nytår.

Referat:
Biitlie Jensen

Løgumklosterden:

8.november2017

Å.,ld.:.k.-,.
Forinand
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