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Mødested:  Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg 
Mødetidspunkt: Mandag den 10. februar 2020 kl. 17.00 – 20.00 
   
Gæster:  Ingen  
  

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Ansvarlig: Pia Hornbæk 

Beskrivelse: Den udsendte dagsorden skal godkendes.  
 

2. Godkendelse af referat 
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Referater fra mødet den 11. november 2019 og 20. januar 2020 
skal godkendes. 
 

3. Bestyrelseskursus 7. – 8. februar 2020 
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Evaluering og læringspunkter til fremtidigt bestyrelsesarbejde. Skriv 
ned på dagene hvad I tænker vi kan arbejde mere med i 2020 og hvad I syntes vi 
har rimeligt godt fat i. 
 

4. Temamøde  
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Temaet til temamødet er affald og håndtering af det endeligt forslag til 
dagsorden og forslag er vedlagt. 
 

5. Tomgangsleje 
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: I for en status på hvordan det er gået i 2019 og hvordan det står til lige 
p.t. samt hvilke tiltag vi har foretaget og hvilke vi tænker at sætte i gang for at 
imødegå tab ved lejeledighed. 
 

6. Budget 2021 
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Vi er i gang med at lave budget for 2021 for Boligorganisationen og 
afdelingerne, i den forbindelse har vi behov for en tilkendegivelse af retningen. 
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7. Jubilæumsfest 6. juni 2020  
Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Afdeling 1,  foreslår at søge om økonomisk støtte til jubilæumsfesten 
hos leverandører, bank og kreditinstitutioner. 

 
8. Gennemgang og godkendelse af politikker 

Ansvarlig: Pia Hornbæk 
Beskrivelse: Vi skal gennemgå politikker og forretningsgange for drift og 
rengøringsafdelingen, dispositionsfonden, trækningsretten 
 

9. 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 
 

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


