
Løgumkloster  Andelsboligforening

Referat  fra  ordinær  generalforsamling  den  24.  november  2022.  kl.  17.00  på Central  Hotel  Løgumkloster

Generalforsamlingen  var  indkaldt  ved  varsling  af  den  26. oktober  2022,  og endelig  dagsorden  af  den  14.

november  2022.

4  Beboere:  54personer  46hrisstande

Aiidre:  Jati  Mortensen  (JMO)  DALBO  a.m.l».a

Helle  Hansen  (HH)  DALBO  a.m.l».a

Birtlte  Jensen  ref.  Administration

Total:  57 fremmødte.

Bestyrelsesformand  Jos Stuivenberg,  bød  velkommen  til generalforsamlingen  og gik  here:fter  over  til  dagsorden

punkt  l.  valg  af  dirigent.

Ad.  1. Valg  af  dirigent:

Foreslået og valgt  blev  Jan Mortensen,  der konstaterede  at generalforsamlingen  var  lovligt  indvarslet,  og hermed

beslutningsdygtig  samt,  at dagsorden  var  i overensstemmelse  med  foreningens  vedtægter.

Dirigenten  udpegede  Birthe  Jensen  til  referent.

Ad.  2. Aflæggelse  af  bestyrelsens  beretning:

Indledning

Løgumkloster  Andelsboligforening  havde ved regnskabsårets afslutning  pr. 30-06-2022  2 afdelinger  med  i alt  346

boliger.  De  samlede  boligareal  udgjorde  28.048  m2.

Boligorganisationens  driftsresultat

Der hariBo1igorganisationen  været et driftsunderskud  på kr. 172.103 i regnskabet  for 2021-2022.  Underskuddet

skyldes hovedsageligt  en større udgift  til  personale i forhold  til  budgetteret  som modsvares af en mindre  udgift  til
bestyrelsesveder1ag,  mødeudgifter  og  revisionshonorar.
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Underskuddet  er overført  til  arbejdskapitalen

Den  fri  arbejdskapital  er i2021-2022  forrentet  med  -8,85%  mod  budgetteret  O,O%. Arbejdskapitalen  udgør  herefter

kr. 1.569.369  svarende  til  4.345  pr.  lejemålsenhed.  Den  disponibel  del  af  arbejdskapitalen  udgør  1.460.169  svarende

til  4.043  pr.  lejemålsenhed.

Arbejdskapital  disponibel  del

pr. Iejemålsenhed

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21  2021-2022

Foreningens  dispositionsfond  er i2021-2022  forrentet  med  O,O%.

Der  er i2021-2022  givet  tilskuds  fra  disp.  fonden  til  dækning  af  tab  ved  lejeledighed  på kr. 164.412,  yderligere  er

der  givet  tilskud  fra  disp.  fonden  til  tab  ved  fraflytning  på kr.  223.218.

Tilskud  fra  disp.fond
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-Tilskud  tab  ved  lejeledighed  -Tilskud  tab  ved  fraflytning

Den  disponible  del  udgør  pr. 30-06-2022  kr.  3.444.556,  svarende  til  kr.  9.536  pr  lejemålsenhed.

Loven  kræver  et minimurnsindestående  på  kr.  5.826  pr  lejemålsenhed.

Disp.fond  disponibel  del pr. Iejemålsenhed
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Afdelingernes  driftsresultat

Afd.  1 har  haft  et overskud  og afd.  9 et underskud  i2021-2022.

Afdelingernes  over/underskud
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Afdelingernes  indestående  hos  boligorganisationen  er forrentet  med  -8,85%  mod  budgetteret  O,O%.

-8,85%
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Der er i2021-2022  anvendt kr. l.339.447  til  renholdelse  (konto 114), kr. 1.272.554  til almindelig  vedligeholdelse

(konto  115).

Af  de henlagte/opsparede  midler er der i årets løb brugt 2.821.531  (konto  116). Det er målet,  at de

henlagte/opsparede  midler  skal kunne  dække  det forbrug  der er planlagt  i henhold  til  Drifts-  og

vedligeho1de1sesp1anerne.

Afdelingerne  har anvendt  kr. 376.246 til  indvendig  vedligeholdelse  (B-ordning)

AFDELINGERNES  UDGIFTER

W 114  t<enholdelse

u 116  Planlagt  vedligehold.

B 115  Alm.  Vedligeholdelse

m 1171ndvendig  vedligeh.  (B-ordning)
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Renoveringer

Af  større  renoveringsopgaver  er udført:

Der arbejdes fortsat  over en flerårig  periode  på en fælles helhedsplan  med de øvrige  boligorganisationer  i Tønder

Kommune,  der skal udmøntes i dels en fremtidssikring  af de almene boliger  i kornmunen,  men  samtidig  også

nedbringelse  af antallet af boliger  i visse områder. Foreløbigt  er der i denne forbindelse  udarbejdet fælles

strategioplæg  dateret  den  30. august  2018.

Der  er for  øjeblikket  ikke  væsentlige  ud1ejningsudfordringer  i foreningen.  Derfor  er det ikke  aktuelt  at fjeme  boliger
inden for den nærmeste fremtid. Strategiplanen  følges løbende gennem møder mellem  kornmunens  almene
boligorganisationer  og kommunens  afdeling  for  tilsyn  med almene boliger.

Venteliste  og udlejning

Det koster  100 kr. at blive  medlem  og man skal være  15 år for  at blive  medlem.  Der vil  6n gang årligt  blive  opkrævet

et ajourføringsgebyr,  hvis betalingen  på trods af  6n påmindelse  ikke  bliver  betalt, vil  man miste sin  anciennitet.

Alle  der er medlem  af Løgurnkloster  Andelsboligforening  kan søge  en bolig.

Der  er i Løgumkloster  Andelsboligforening  indført  differentieret  ventelistegebyr.

Det koster  kr. 150,- pr. år hvis tilbud  kan fremsendes via e-mail  og kr. 300,- pr. år hvis tilbud  skal fremsendes med
quick  brev.

Opkrævning  for ajourføringsgebyr  og ventelistegebyr  vil  blive  opla'ævet 6n gang årligt.  Også her vil  man miste  sin
ancieru'iitet  og blive  slettet på ventelisten,  hvis ventelistegebyret  ikke  bliver  betalt.

Der  er i2021-2022  registreret  69 nye  medlernrner.
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Afdelingernes  midler  og den  frie  egenkapital  er blevet  forrentet  med  -8,85%  mod  -0,97%  i 2020/2021.

På udgift  siden  blev  følgende  kto.  frernhævet:

- Kto.  501 Bestyrelsesvederlag  følger  lovgivningens  takster.

- Kto.  502  Mødeudgifter  og  kontingenter  har  udgifterne  været  tkr.  23 lavere  end  der  var  budgetteret  med.

At  disse  udgifter  har  været  lavere  skyldes  Corona,  og dette  har  man  i budgettet  ikke  kunne  forudse.

- Kto.  511 Personaleudgifter  har  vist  en  merudgift  på tkr.  76. Dette  skyldes  især  afløsning  ved  sygdomien

længere  periode.

- Kto.  513  Kontorholdsudgifter  passer  med  det  der  er budgetteret  med.

- Kto.  514  Kontor1okaleudgifter,  med  de stigende  energipriser  skal  der  forventes  at denne  vil  stige.

- Kto.  521 Revision,  her  har  vi  skiftet  revision,  og derfor  er denne  udgift  blevet  rnindre  end  budgetteret.

- Kto.  532  Renteudgifter,  dette  beløb  er de -8,85%  der  bliver  fordelt  ud  i afdelingerne.  Der  er kurstab  på ca.

3,046  tkr,  resten  er negative  renter  og gebyrer  til  banker.  Renterne  er nu  begyndt  at være  positive.

- Kto.  533  Afd.bidrag  til  disp.fond  dækker  udgiften  i forbindelse  med  gransla'iingen  der  er lavet  af

boligerne,  som  er sendt  til  landsbyggefonden.  Dette  er med  til  at give  en klarhed  over  afdelingernes  drift

og  vedligeholdelse.  Det  er også  her  tabet  ved  lejeledighed  dækkes.

Kto.  520  Periodens  resultat,  her  ses årsregnskabets  underskud  på kr.  172.103.

På indtægt  siden  og  i balancen  blev  følgende  kto.  frernhævet:

- Kto.  601 Administrationsbidrag,  dette  er hvad  afdelingerne  betaler  for  adrninistrationen.

- Kto.  602  Gebyrer  er ventelistegebyr,  der  er fortsat  en god  søgg  på opnotering  i foreningen.  Derfor  er

gebyrer  ca. tkr.  9 højere  end  budgetteret.

- Kto.  603  Renteindtægter  i afdelingerne.

- Kto.  611 Ekstraordinære  indtægter,  tilskud  der  er givet  til  afdelingeme  til  renteudgifter,  lejeledighed  samt

granskning.

- Kto.  714  Lån  til  afdelinger  vedrører  udlån  i forbindelse  med  renovering.

- Kto.  731 Værdipapirer,  forskellen  er kurstabet.

- Kto.  803 Dispositionsfond,  tilskuddet  i afdelingerne.

- Kto.  805 Arbejdskapital,  er faldet  da underskuddet  er taget  herfra.

Afklaring:

Regnskabet  blev  godkendt.

Ad.  4. Fremlæggelse  af  budget  for  2023/24  til  orientering:

Budget  for  2023/24  blev  gennemgået  af  JMO  samrnen  med  regnskabet.

Administrationsbidrag  pr. afdeling  kr.  35.000  og pr.  1ejemålsenhed  kr.  5.000.

På udgift  siden  blev  følgende  kto.  Fremhævet:

- Kto  501 bestyre1sesveder1ag,  dette  er en sats der  er sat fra  Landbyggefonden.

- Kto.  502  vi  forventer  at vi  igen  kan  afholde  de normale  møder  efter  et par  år med  mere  eller  mindre

nedlula'iing.

- Kto  514  kontor1oka1eudgifter,  dette  er skønnet  ud  fra  hvad  der  tidligere  har  været  brugt,  og der  er lagt  en

stigning  ind  da der  forventes  en stigning  vedr.  energipriserne.

På indtægt  siden  blev  følgende  kto.  Frernhævet:

- Kto.  601 adrninistrationsbidrag.  Posten  udgør  det  beløb  der  opkræves  i afdelingeme  for  at drive

administration  med  de udgifter  der  indgår  i budgettet.
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Afklaring:

Budgettet  blev  taget  til  efterretning

Ad.  5. Indkomne  forslag:

Der  var  ikke  indkomrnet  forslag  til  behandling.

Ad.  6. Valg  af  formand:

På valg  var:  Jos Van  Stuivenberg,  som  blev  genvalgt.

Ad.  7. Valg  af  bestyrelsesmedlemmer:

På valg  var:  Andreas  Knudsen  og  Preben  Løsche  for  2 år, som  begge  blev  genvalg.

Afklaring:

Herefter  består  bestyrelsen  af:  Jos Van  Stuivenberg,  formand

Preben  Løsche

.Andreas  Knudsen

Inger  Møller

Per  Holm

Ad.  8. Valg  af  suppleanter:

Foreslået  og  valgt  blev:

Daniel  Van  Stuivenberg

Elin  Bløcher

valgt  2022

valgt  2022

valgt  2022

valgt  2021

valgt  2021

som  1. suppleant

som  2. suppleant

Ad.  9. Valg  af  revisor:

Bestyrelsen  havde  foreslået  revisionsfirma  BDO.

Afklaring:

BDO  er valgt.

Ad.  10.  Eventuelt:

JMO  orienterede  om, at lejemålene  på Nørregade  i Løgumgårde  som  havde  gas, nu er blevet  koblet  over  på

fjernvarmen.  Han  henviste  også  til  skrivelsen  der  er blevet  udsendt  vedr.  udluftning  og varme  i boligerne.

Dirigenten  takkede  for  god  ro og  mødedisciplin  og gav  ordet  til  formanden.

Herefter  takkede  formanden  for  frernmødet  og god  ro og orden  under  rnødet.
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Referent:

Birthe  Jensen

Løgumkl den  24. november  2022

7anMortensen, dirigent


