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215. Godkendelse af dagsorden 

 Sagsfremstilling: 
Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille 
forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på 
denne dagsorden. 
 
Indstilling: 

 At bestyrelsen godkender dagsorden 
 

Bilag vedlagt: 

 Dagsorden med bilag – fremsendt pr. e-mail den 27. august 2013 til 
bestyrelsen  

 
Referat/beslutning: 

 Formanden startede med at byde velkommen. 
 
 Herefter beklagede han at KMs indsendte punkt vedr. legionella ikke var på 
 dagsordenen. Punktet var sat i aktionsplanen til senere behandling af driftssager pga. 
 en overbelastet dagsorden. 
 Punktet tages med i denne dagsorden som tillægspunkt. 
 
 HBE omtalte, at KHA havde været i radioen og havde som bestyrelsesformand udtalt 
 sig på egne vegne om RandersBolig samt at den tidligere ledelse havde gjort sit 
 arbejde dårligt siden 2007. Han mente at KHA selv havde været en del af denne 
 proces på grund af han sad i bestyrelsen i den periode. 
 Repræsentantskabet skal have mulighed for selv at beslutte udmeldelse, her mente 
 han at KHA kunne påvirke nogle mennesker med sine udtalelser. 
 HBE slog fast at han ikke havde tillid til bestyrelsesformanden. 
 
 KHA Vi er i færd med at få lavet en analyse vedrørende udtrædelse af RandersBolig, 
 der er hyret ekspertise til dette. 
 Han mente han havde lov til at give udtryk for sin egen mening. 
 KHA slog fast at han ikke havde tillid til HBE. 
 
 TWA havde heller ikke tillid til bestyrelsesformanden. 
 Han ønskede et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med et punkt om tillid eller 
 mistillid til bestyrelsesformanden. 
 
 Herefter var der en længere diskussion om  

 retten til at udtale sig på egne vegne 

 medierne 

 tillid og mistillid 

 hvordan skal beslutningen fra repræsentantskabsmødet den 25. marts 2013 
fortolkes i forhold til den fremtidige proces. 

 hvad kommissoriet til professoren havde indeholdt og hvad det skulle have 
indeholdt 

 om der skulle have været tilbud fra administrationsselskaber med i analysen 
af omkostninger for Møllevænget & Storgaarden ved udtrædelse af 
RandersBolig 

 forholdet til RandersBolig samt til de øvrige boligforeninger i RandersBolig 

 hvordan man taler til hinanden i et samarbejde 

 manglende samarbejde  

 tavshedspligt 
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 Herefter var der skriftlig afstemning om der var mistillid til bestyrelsesformanden. 
 
 Ja 4 
 Nej  3 
 
 Resultatet var dermed mistillid til bestyrelsesformanden fra et flertal i bestyrelsen. 
 
 Det blev derfor besluttet hurtigst mulig at afholde et ekstraordinært 
 repræsentantskabsmøde torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 på restaurant 
 Skovbakken eller hotel Kongens Ege. 
. 
 Dagsordenspunktet skulle være om repræsentantskabet har tillid eller mistillid til 
 formanden for organisationsbestyrelsen. 

 Administrationen udsender indkaldelsen til repræsentantskabet. 
 
 Mødet blev herefter suspenderet kl. 19.20 til efter det ekstraordinære 
 repræsentantskabsmøde den 19. september 2013. 
 
 Resten af dagsordenen bortfalder. 

216. Godkendelse af referat 

 Sagsfremstilling: 
 Referat af møde i bestyrelsen tirsdag den 11. juni 2013 er udsendt til bestyrelsen 
 pr. e-mail den 20. juni 2013. 
 
 Der er indkommet nedenstående kommentarer til referatet. 
 
 Fra KM vedr. punkt 205b. og 211a. 
 P1 
 Vi besluttede, at mit fremsende forslag, til dagsorden, ang. viceværtordningen, skulle 
 behandles på det første kommende møde, d. 06-08-2013. 
 Det på grund af det fremskredne tidspunkt, på sidste bestyrelsesmøde. 
  
 P.2 
  Bestyrelsen besluttede at alle bestyrelsesmedlemmerne, skulle have en Tablet og at 
 Dennis Larsen, ville stå for denne opgave, vedr. indkøb. 
 Man kunne håbe, at den omtalte Tablet, kunne blive indkøbt, således, at man kunne 
 blive fortroligt med, den inden næste møde!. 
 
 
 
 
 Fra TWA  
  

 

130621 / TWA 

 
Indsigelse til indhold i referatet fra ordinært bestyrelsesmøde i 

MSbolig  
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tirsdag den 11. juni 2013 

 
Punkt 

 
Kommentarer 

 

211  

a. Formandens orientering 

 
Jeg genkender ikke følgende beslutninger: 
 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med sagen. 
 

RandersBoligs IT ansvarlig indhenter tilbud på IPADS.  

 

Det der efter min opfattelse blev besluttet var: 

 
Bestyrelsesmedlemmerne skal have en Tablet til 

rådighed ”NU”, da bestyrelsen står over for store 
udfordringer i de kommende måneder, hvor en Tablet 

kan bidrage til at lette dette arbejde. 
 

Endvidere blev det besluttet, at der skulle indkøbes en 
Tablet af mærket ”Lenovo”, da Dennis Larsen havde 

modtaget et meget attraktivt tilbud på denne Tablet og 
som samtidig var af meget høj kvalitet og som var 

forsynet med styresystemet Windows 8.  

 
   

 

 

  
 Fra KPO 
 Der er umiddelbart forskellige opfattelser af, hvad vi har hørt, der er blevet sagt på 
 mødet vedrørende dette punkt. (Derfor endnu mere vigtigt, at vi ført det rigtige til 
 referatet)  

 Jeg forstod det således, at Randers Boligs IT ansvarlige skulle indhente tilbud på 
 IPADS til hovedbestyrelsen, da DLA nævnte, at denne person allerede havde et godt 
 tilbud liggende på sit bord, man kunne gøre brug af.  

 Så vidt jeg forstod, blev det ikke besluttet, at de skulle være til rådighed "NU",men jeg 
 forstod på den samlede bestyrelse, at det var et ønske fra alle om at få tablets 
 indført, i stedet for det nuværende printerforbrug. 

 Alt i alt, et godt referat med et godt resumé af det samlede indhold med en 
 dagsorden på hele 20 sider.   

 Jeg vil gerne noteres for, at jeg gjorde indsigelse mod referaternes generelle ordlyd 
 sidste gang.  

 Pkt.198 udamortiserede lån = det er et meget flot ord, men kunne man skrive "at det 
 finansieres af lån, som beboerne afdrager over huslejen" - på godt dansk  ? 
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 Pkt.204 jeg erindrer ikke, at der på bestyrelsesmødet blev besluttet, at temaaftenen 
 ikke skal afholdes af en ekstern mødeleder. Er det noget de har besluttet i 
 formandsskabet efterfølgende...?  

 Pkt. 206 "rådgivningen har indtil nu kostet ca. 500.000 kr." erindrer ikke, at Kim 
 nævnte dette på mødet...? Hvis man tilskriver infonoter efterfølgende, bør 
 administrationen gøre opmærksom herpå. 

 

 Fra HBE 

 Har følgende spørgsmål til punkt 198 Referat/beslutning: HBO spurgte ind til 
 dispositionsfonden, hvem er HBO. 

 Dette er hvad min opfattelse er vedr. Tablets ”IPADS”, Møllevænget/Storgården 
 havde fået et godt tilbud på LENOVO som er IBM`s svar på ”APPLES  IPAD” og man 
 ville arbejde så hurtigt som muligt for at fremskaffe dem til os, dog tidligst til August. 

  
Indstilling: 

 at bestyrelsen godkender referatet 

 at bestyrelsen underskriver det godkendte referat 
 
Bilag vedlagt: 

 Ingen 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

217. Revisionsprotokol 

Sagsfremstilling: 

Revisionsprotokol medbringes til mødet og fremlægges til orientering. 

Administrationen har til Randers Kommunen fremsendt skema C for ombygning og 
renovering af afdeling 56 samt revisors påtegning af og protokollatet for 
byggeregnskabet. 

Indstilling: 

 At bestyrelsen gennemser side 371-377 i revisionsprotokollatet samt 
underskriver dette. 

Bilag vedlagt: 

 Ingen 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
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218. Likviditetsstatus og budgetkontrol Møllevænget & Storgaarden 

 Sagsfremstilling: 
Det er tidligere aftalt, at udviklingen i boligforeningens likviditet skulle følges tæt. 
Kontorchef Dennis Larsen orienterer om den aktuelle likviditetsstatus. 
 
Desuden gennemgås budgetkontrol pr. 26. august 2013 med afvigelser. 

 
 Indstilling: 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  
 
Bilag vedlagt: 

 Likviditetsoversigt for Møllevænget & Storgaarden 

 Budgetkontrol med afvigelser pr. 26. august 2013 

 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

219. Styringsdialog med Randers Kommune 

 Sagsfremstilling: 
 Der er aftalt styringsdialogmøde med Randers Kommune den 3. december kl. 09.00. 
 Fristen for indsendelse af styringsdialogskemaer for regnskabsåret 2011/2012 er den 
 1. oktober 2013. 
 
 Styringsdialogskemaerne for de enkelte afdelinger, er sendt til de respektive 
 afdelinger, der var frist for at aflevere skemaerne retur den 9. august 2013. Der er til 
 dato kommet skemaer retur fra 30 afdelinger. 
 
 Det er organisationsbestyrelsen der har ansvar for at udfylde skemaet for 
 organisationen. 
 Forslag til besvarelse af skemaet medbringes på mødet.  
 
 Indstilling: 

 At bestyrelsen drøfter styringsdialogskemaet og udfylder det 

 At bestyrelsen tager orienteringen om afdelingernes styringsdialog til 
efterretning 

 
Bilag vedlagt: 

 Ingen 

 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 
 

 

 

 



 

 
 Referat bestyrelsesmøde MSBolig – 03.09.2013  side 9 

220. Driftscentrene 

 Sagsfremstilling: 
 Der har været rundtur for bestyrelsen i driftscentrene den 5. august 2013. 
 Bestyrelsen drøftede driftsstrukturen i Møllevænget & Storgaarden. 
 
 Det aftaltes at der arbejdes videre med en driftsstruktur på 4 driftscentre. 
 
 Indstilling: 

 At bestyrelsen bekræfter at der arbejdes videre med 4 driftscentre 
 
Bilag vedlagt: 

 Ingen 

 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

221. Forslag til markedsføring i driftscentrene 

 Sagsfremstilling: 

 Administrationen har haft kontakt til det selskab der lavede præsentationsfilmen af 
 boligforeningerne til Randers Messen. Dette for at få et tilbud på at lave en film til 
 brug for markedsføring af driftscentrene. 
 
 Selskabet har set på driftscentrene og fremkommer med forslag til markedsføring af 
 disse. 
 
 Der forventes et skriftligt tilbud inden mødet, dette eftersendes dagsordenen. 

 Indstilling: 

 At bestyrelsen beslutter om de vil tage imod tilbuddet om film til 
markedsføring af driftscentrene 

 
Bilag vedlagt: 

 Ingen 

 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

222. Analyse af omkostninger for MSBolig ved udtrædelse af RandersBolig 

 Sagsfremstilling: 
 Siden sidste møde har der været afholdt møder i formandskabet, hvor indholdet i 
 analysen af omkostningerne for MSBolig ved udtrædelse af RandersBolig, samt 
 hvem der skal udarbejde denne, er fundet. 
 
 Der er udarbejdet et kommissorium som er fremsendt til professor Hans Henrik 
 Edlund der udarbejder en rapport. Kommissoriet vedlægges. 
 
 RandersBolig udarbejder punktet vedr. økonomi. 
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 Dato og sted for repræsentantskabsmødet i november besluttes. Der er taget kontakt 
 til Kongens Ege som har ledig kapacitet onsdag den 27. november. 
 
 Indstilling: 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 At bestyrelsen finder dato og sted for repræsentantskabsmødet i november 
 
Bilag vedlagt: 

 Kommissorium 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

223. Valg af revisor 

 Sagsfremstilling: 
 På det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. marts i år blev det besluttet, at 
 boligforeningens og tilhørende afdelingers regnskaber fra og med regnskabsåret 
 2012/2013 skal revideres af anden revisor end for nuværende. 
 
 Organisationsbestyrelsen blev på samme møde bemyndiget til at forestå valg af 
 anden revisor. 
 
 Administrationen udarbejdede en specifikation som 3 indbudte revisionsselskaber 
 kunne afgive tilbud efter. Specifikationen blev godkendt af bestyrelsen den 11. juni i 
 år hvor det også blev godkendt at følgende revisionsselskaber blev bedt om afgivelse 
 af tilbud på revisionen: 
 

 Deloitte 

 BDO 

 PWC 
 

  
 Tilbuddene er vedlagt denne dagsorden som bilag.  
 
  
 
 Prismæssigt er to af tilbuddene tæt på hinanden økonomisk set, idet priserne inkl.
 moms for den faste del af ydelsen er: 
 

 Deloitte 235.000 kr. 

 BDO  212.500 kr. 

 PWC  340.000 kr. 
 
 Priser for ad hoc og tillægsydelser er angivet i tilbuddene og er relativt ensartede. 
 Alle tre tilbudsgivere må anses som kompetente indenfor almen bolig. 

 
 

 Indstilling: 

 At bestyrelsen drøfter valg af revisor og træffer beslutning om valg af samme.  
 



 

 
 Referat bestyrelsesmøde MSBolig – 03.09.2013  side 11 

 Bilag vedlagt: 

 Tilbud på revision modtaget fra Deloitte 

 Tilbud på revision modtaget fra BDO 

 Tilbud på revision modtaget fra PWC 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

224. Separat forvaltning – Status for låneoptag 

 Sagsfremstilling: 
Der har været afholdt dialogmøder den 20. og 21. august med de 22 afdelinger, hvor 
det er nødvendigt med låneomlægning til ekstern belåning. 
 
Der var en givtig dialog mellem afdelingerne og medarbejderne og alle 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer havde forståelse for problematikken og var 
interesserede i at få ryddet op og få overblik over lånene i deres afdelinger. 
 
19 afdelinger mødte frem, 2 afdelingsbestyrelser kom ikke, disse er efterfølgende 
kontaktet med orientering om lånekonverteringen og datoen for det ekstraordinære 
afdelingsmøde. 
 
Afdeling 48 har ikke en bestyrelse.  
Pr 1. oktober 2012 var der lånt kr. 111.801,43 af boligforeningen og kr. 4.767,57 i 
egne midler. 
 

 Indstilling: 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

 At bestyrelsen godkender lånekonverteringen for afdeling 48 samt at det 
ekstraordinære afdelingsmøde holdes den 1. oktober 2013. 

 At bestyrelsen fordeler de ekstraordinære afdelingsmøder 
 
Bilag vedlagt: 

 Oversigt over datoer for afholdelse af 22 ekstraordinære afdelingsmøder 

 Oversigt over lånebehov i 22 afdelinger 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

225. Bysekretariatet 

 a - Økonomistyring af Bysekretariatets aktivitetsforening  

 Et projekt under den boligsociale helhedsplan er udsat for mandatsvig.  

 Formanden og kontorchefen redegør for møde med aktivitetsforeningen samt de 
 trufne foranstaltninger. 
  

Indstilling: 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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Bilag vedlagt: 

 Ingen 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

 

 b - Bysekretariatet – underskud i ”projekt Samvær i forening”, 2009  
 Baggrund: 
 Inden oprettelsen af Bysekretariatet, kørte boligforeningen et projekt i samarbejde 
 med Randers Kommune og med støtte fra Integrationsministeriet. 
 
 Projektet endte med et underskud på kr. 64.000, som den daværende ledelse 
 besluttede skulle overføres til bysekretariatets balance. 
 
 Som led i den økonomiske oprydning, har formandsskabet i MSBolig på møde den 
 17. juni 2013 godkendt, at hovedforeningen dækker boligforeningens halvdel af 
 underskuddet i samlingshuset. 
 Beløbet er kr. 32.155,29 og påføres som udgift i indeværende år. 
 Kommunens andel på kr. 32.155,29 er indbetalt til Møllevænget & Storgaarden den 
 20. juni 2013. 
   

Indstilling: 

 At bestyrelsen tiltræder formandskabets disposition 
 

Bilag vedlagt: 

 Ingen 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

226. Udlejningssituationen 

 Sagsfremstilling: 
Status for tomgangslejemål indberettet til landsbyggefonden vedrørende juli 2013.  
Vedrørende ungdomsboligerne i afdeling 69 er der sendt opslag ud til 

 uddannelsesinstitutionerne i Randers. De har alle meldt tilbage at de ville hænge 
 opslagene op.  

Der er et lejemål udlejet pr 1. august og et pr. 1. september. 
 
Lejetabene der dækkes af dispositionsfonden udgør for juli måned 2013 kr. 116.151. 
 
Der suppleres med en mundtlig redegørelse på mødet. 

 
 Indstilling: 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 

 
Bilag vedlagt: 

 Oversigt over tomgangslejemål i juli 2013, indberettet til landsbyggefonden 
den 08.08.2013 
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Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

227. Julegaver til afdelingsbestyrelserne og kalendere 

Sagsfremstilling: 
I lighed med tidligere år er det op til bestyrelsen at træffe beslutning om 
afdelingsbestyrelserne skal have julegave i år samt kalender og i så fald hvilke. 
 
Indstilling: 

 At bestyrelsen beslutter om afdelingsbestyrelserne skal have julegaver og 
hvilke 

 At bestyrelsen beslutter om der skal laves en kalender for Møllevænget & 
Storgaarden herunder beslutter indhold og design 

 
Bilag vedlagt: 

 Ingen  
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

228. Lokal aftale med ejendomsfunktionærerne 

Sagsfremstilling: 

Der er indgået ny lokalaftale med ejendomsfunktionærerne. Det er RandersBolig der 
har kompetencen til at indgå lokalaftaler med ejendomsfunktionærerne. 

 Bestyrelsen i RandersBolig har principgodkendt, at honorering af ekstraarbejde i 
forbindelse med glatførebekæmpelse honoreres med 50% afspadsering og 50% i 
løn. 

Det er frivilligt for medarbejderen, hvorvidt de ønsker at overarbejde skal 
udbetales eller om de ønsker at afspadsere. 

Herudover har bestyrelsen i RandersBolig sagt nej til generel frugtordning. 

 Den sociale tillidsrepræsentant. 

Ordningen med social tillidsrepræsentant blev indført for ca. 6 år siden. 

Da ordningen blev indført modtog selskabet et tilskud på kr. 150.000 pr. år fra 
Randers Kommune. For ca. 3 år siden bortfaldt dette tilskud. 

Den sociale tillidsrepræsentant modtager et jobtillæg på kr. 500,00 pr. måned for 
at fungerer som social tillidsrepræsentant for selskabets medarbejdere. 

Hvis ordningen skal fortsætte, bedes selskabets bestyrelse tage stilling til, 
hvorvidt udgiften til den sociale tillidsrepræsentant skal fordeles, så den afdeling, 
hvor den sociale tillidsrepræsentant arbejder, kan blive kompenseret for de timer 
og den lønudgift, der er forbundet med ordningen. 

 



 

 
 Referat bestyrelsesmøde MSBolig – 03.09.2013  side 14 

 Fordeling af udgifter til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og evt. 
medlemmer af VN, så den arbejdstid der bliver anvendt på tillidserhverv bliver 
fordelt i boligforeningen og ikke belastes den afdeling, hvor medarbejderne er 
ansat. 

  
 Indstilling: 

 At bestyrelsen beslutter fordelingen af udgifter til tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter og evt. medlemmer af VN. 

  
Bilag vedlagt: 

 Ingen 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

229. Afdelingssager til beslutning 

 a - Afdeling 57 Budgetoverskridelse 

Sagsfremstilling: 

I afdeling 57 har byggeriet haft en budgetoverskridelse på ca. 500.000 kr. grundet 
forsinket byggestart.  
Derudover er der ekstra udgifter til byggeskader på det oprindelige byggeri, ekstra 
myndighedskrav samt ekstra byggeledelse. 
 
Der arbejdes på at hente de sidste tal hjem for budgetoverskridelsen. Tallene 
forventes fremlagt på bestyrelsesmødet. 

Såfremt tallene foreligger medtages lånedokument på mødet til underskrift. 

Såfremt tallene ikke foreligger bedes bestyrelsen principgodkende budget-
overskridelsen samt bemyndige formandskabet til at godkende låneoptaget med en 
ramme på kr. 900.000. 
 
Indstilling: 

 At bestyrelsen med hjemmel i § 41, stk 4 og 7 i driftsbekendtgørelsen 
bevilliger et dispositionsfonds lån fra dispositionsfonden til afdrag over 50 år.  
Lånet gøres rente og afdragsfrit det 1. år.  
Derefter pålægges lånet en rente på 5% p.a.. 

Bilag vedlagt: 

 Revideret byggebudget for afdeling 57 af 07.08.2013 
 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
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230. Orienteringer 

a – Formandens orientering 
Sagsfremstilling: 

Formanden orienterer om sidste nyt. 

Indstilling: 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 

Bilag vedlagt: 

 Ingen 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

b – Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Sagsfremstilling: 

Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse. 

Indstilling: 

 At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning 
 

Bilag vedlagt: 

 Ingen 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

c – Nyt fra administrationen 
Sagsfremstilling 

Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen. 

Randers Kommune indfører fra 1. januar 2014 en viceværtordning for farligt affald. 

Indstilling: 

 At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
 

Bilag vedlagt: 

 Brochure fra Randers Kommune ”Viceværtordning for farligt affald”  
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
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231. Aktionsplan 

 Sagsfremstilling: 
 Forslag fra bestyrelsen om konkrete sager til beslutning samt spørgsmål der kræver 
 udredninger foreslås fastsat og prioriteret ved hjælp af dette redskab. 

Aktionsplan medbringes og omdeles på mødet. 
 
 Indstilling: 

 Det indstilles at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen 
 

Bilag vedlagt: 

 Ingen 
 

Referat/beslutning: 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 
 

 

232. Fremtidig mødeoversigt 
 Ændringsforslag: 

  

 
Forslag til fremtidige bestyrelsesmøder: 

Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Ordinært bestyrelsesmøde  
 

Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 17.00 
 

Ordinært bestyrelsesmøde 
med revisor 

 
 

 
Forslag til fremtidige Repræsentantskabsmøder: 

 
Onsdag den 27. november 2013 

Ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde 

 
Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17.30 

Ordinært 
repræsentantskabsmøde 

 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 

 

233. Eventuelt 
 

Punktet blev ikke behandlet grundet suspension af bestyrelsen. 
 

 
 


