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Mødested:  Vesterbro 23 
Mødetidspunkt: Mandag den 7. marts 2016 kl. 17.00 – 20.00 
 

 
1. Videoovervågning 

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
Beskrivelse: Driften har udarbejdet et forslag til politik og retningslinjer for 
videoovervågning, som skal gennemgås. Forslaget udsendes før mødet. Jan 
Kristensen deltager i mødet. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes. 
 

3. Godkendelse af referat 
 Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 

Beskrivelse: Referat fra mødet onsdag den 18. januar 2016 skal godkendes. 
 

4. Orientering fra formand og udvalg m.v. 
 Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
 Beskrivelse: 

a) Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen 
b) Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde 
c) Nyt fra kredsrepræsentantskabet 
d) Nyt fra direktøren, herunder direktionsrapport 

 

5. Repræsentantskabsmødet den 29. februar 2016 
Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
Opfølgning og evaluering af temamødet i Repræsentantskabet den 29. februar 
2016. 
 

6. Afdelingsmøder 2016 
Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
En kort opsummering af status på koordinering af afdelingsmøderne i 2016. 
Planlægning af eventuelt manglende dirigenter og repræsentanter fra 
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Organisationsbestyrelsen. En kalender med allerede planlagte afdelingsmøder 
udsendes før mødet. 
 

7. Profilering og visuel identitet 
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Opsummering af status på arbejdet med Cykel Rep Dagene den 14. og 
15. maj 2016, og præsentation af forslag og tilbud på bannere fra Fedder+Okkels.  

 

8. Vision og strategi 
Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
Beskrivelse: Opsummering af status på arbejdet efter temarepræsentantskabs-
mødet.  
 

9. Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og 
Kommunen 
Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
Beskrivelse: Vores målsætning er, at vi gerne vil styrke netværk og samarbejde 
med andre boligorganisationer og Kommunen. Forslag til handlinger på kort og lang 
sigt. 
 

10. Bestyrelsesevaluering 

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
Beskrivelse: Vedlagt er et oplæg til debat om evaluering af bestyrelsen, arbejdet og 
rammerne, herunder bl.a. bestyrelsens størrelse og sammensætning, 
bestyrelsesmøder, bestyrelsens virke og andre forhold i tilknytning hertil. Brug 
skemaet som en huskeliste til debatten. Materiale er vedlagt. 

 
11. Tilskud og lån fra Dispositionsfonden 

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
Beskrivelse: Godkendelse af lån til helhedsplaner og tilskud til tab ved fraflytninger 
og lejeledighed i forbindelse med regnskabet for 2015. Listen er vedlagt. 
 

12. Dato for næste møde 

Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
 Beskrivelse: Næste møde er mandag den 11. april 2016. 

 

13. Punkter til kommende møder 
Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
Beskrivelse: Foreslåede punkter til kommende møder: 
Profilering og visuel identitet - løbende punkt 
Vision og strategi for Vivabolig 2016 - 2020 – løbende punkt 

  

14. Eventuelt 
 Ansvarlig: Frede Skrubbeltrang 
 Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes 

 


