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Mødested:  Kayerødsgade 43 
Mødetidspunkt: Mandag den 15. maj 2017 kl. 17.00 – 20.00 
   
Gæster:   
 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 Ansvarlig: Pia Hornbæk 

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.  
 

2. Godkendelse af referat 
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Referat fra mødet den 10. april 2017 skal godkendes. 

 
3. Orientering fra formand og udvalg m.v. 

Ansvarlig: Pia Hornbæk 
 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 

 

4. Repræsentantskabsmøde 14. juni 2017 
Ansvarlig: Pia Hornbæk  
Beskrivelse: Indkaldelse og indhold på repræsentantskabsmødet, herunder indput 
til beretning m.v. 

 
5. Forslag til budget 2018 

Ansvarlig: Pia Hornbæk  
Beskrivelse: Vi har gennemgået budgetforslaget fra sidste møde og ændret lidt i 
forudsætningerne, lavet besparelser m.v. 
 

6. Kærby Hvilehjem 
Ansvarlig: Pia Hornbæk  
Beskrivelse: Vi skal godkende skema A – er vedlagt. 
Skal vi finde et nyt navn til afdelingen, skal den evt. sammenlægges med andre 
afdelinger? 
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7. Helhedsplan i afdeling 15 Store Tingbakke 
Ansvarlig: Steen Købsted 

Beskrivelse: Han vil gerne have en holdning til hvad vi kan gøre, og hvordan vi 
kommer videre, for han kan ikke se mange fremskridt. 

 
8. Grundskabelon for husordener 

Ansvarlig: Pia Hornbæk 

Beskrivelse: Vi præsenterer et udkast til en grundskabelon og taler om eventuelle 
input til færdiggørelsen.  
Vi har fået en forespørgsel på en generel holdning til begrebet servicedyr. Vi har en 
beboer der har en kat der bliver brugt som et servicedyr, vil vi i Vivabolig acceptere 
det eller er det kun servicehund der kan accepteres. Der findes ingen forudgående 
domme eller afgørelser og alle steder er det 
 

9. Vision og Strategi for Vivabolig 2016 - 2020 
Ansvarlig: Pia Hornbæk  
Beskrivelse: Opfølgning på strategi og målsætninger fra sidste møde. Herunder 
opfølgning på målsætninger.  

 

10. Dato for næste møde 

Ansvarlig: Pia Hornbæk  
 Beskrivelse: Næste møde er tirsdag den 13. juni 2017. 

 

11. Punkter til kommende møder 
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Foreslåede punkter til kommende møder 
- Profilering og visuel identitet - løbende punkt 
- Vision og strategi for Vivabolig 2016 - 2020 – løbende punkt 
- Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og   

Kommunen – løbende punkt 
- Strategisk helhedsplan – løbende punkt 
- Byggemanual – løbende punkt 
- Beboersammensætning – KÅS tal – beboerrådgiverne deltager 

 

12. Eventuelt 
 Ansvarlig: Pia Hornbæk  
 Beskrivelse: Alt kan diskuteres, intet kan besluttes. 


