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Referat fra bestyrelsesmødet den 24. oktober 2016

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde m.v.
Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskreven.

Pkt. 2

Revisionsprotokol
Der forelå ingen revisionsprotokol

Pkt. 3

Fremtiden for Vejen Boligforening
PS fremlagde et oplæg på mødet vedrørende forhold der
påvirker fremtiden for Vejen Boligforening. Dette oplæg
fremsendes til bestyrelsen.
Bestyrelsen diskuterede hvordan man skal forholde sig til
Vejen Kommunes ønske om at Boligforeningerne fremsender
projektforslag vedrørende nybygninger.
Holding til udvikling af det sociale liv i afdelingerne.
Fokus på hvordan flere deltager i beboerdemokratiet.
Fokus på fællesområderne/grønne områder.

Pkt. 4

Direktionsrapport nr. 2
Den fremsendte direktionsrapport blev gennemgået på mødet.
Økonomien i hovedforeningen holder sig indenfor budgettet.

Side 744/16
Afkastet på kapitalen ligger pr. 30. september på 1,79 %. Der er budgetteret
med en forrentning på 0 %. Det er dog vanskeligt at få en positiv forrentning
i øjeblikket.
Afdeling 17 & 18 & 19 er indkaldt til afdelingsmøde med henblik på en
sammenlægning. Landsbyggefonden anbefaler at afdelingerne sammen
lægges for at få en så effektiv renoveringsstøtte så muligt.
Vejen Kommune ønskede ikke at arbejde videre med vores forslag om opførsel
af flygtningeboliger.

Pkt. 8

Eventuelt:
Bestyrelsen synes at det var et godt kursus vedrørende arbejdet i afdelings
bestyrelsen.
Boligpolitikken blev godkendt af byrådet i Vejen. Vores høringssvar har
ændret minimalt på boligpolitikken.
Bygningen, der kan anvendes til fælleshus, på Lærkevej er stadig til salg.
Der arbejdes videre med et brev til BL vedrørende BL´s håndteringen af
rådgivningsopgaver.

Næste møde afholdes den 28. november 2016 kl. 16.45
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