Deltager:
Merete M. Petersen ( MMP)
Anette Knudsen ( AK )
Ditlev Weis ( DW )
Rene Bentzen (RB)
Peter Skousen ( PS )
Willy van Wijnen ( WW)
Revision
Henrik Esmann
Lise Volsholt

Side 768/18

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. marts 2018

Pkt. 1

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

Pkt. 2

Revisionsprotokol
Henrik Esmann gennemgik revisionsprotokollen udarbejdet i
forbindelse med årsregnskabet for 2017.
Revisionen orienterede bestyrelsen om hvilke forhold der var
fokus på i forbindelsen med revisionen. Revisionen havde ikke
givet anledning til bemærkninger.
Revisionen udtrykte ros til Vejen Boligforening for effektiv drift,
sparsommelighed og struktureret arbejdsgange.
Der blev aftalt mindre ændringer i den fremlagte revisionsprotokol. Revisionen fremsender den endelig revisionsprotokol
til underskrift den 2. maj.

Pkt. 3

Godkendelse af regnskabsmaterialet for 2017
Bestyrelsen gennemgik regnskabsmaterialet for 2017. Materialet er
ikke ændret i forhold til materialet fremlagt i 2016.
Materialet vil bliver fremsendt de enkelte afdelinger ca. 8 dage før
afdelingsmødet. Afdelingens regnskab vil blive godkendt på afdelings
møderne.
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Pkt. 4

Forslag til emner til beretning for 2017
De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal komme med forslag til emner som
skal indeholdes i beretningen for 2017. Beretningen skal foreligge i udkast
til bestyrelsesmødet den 2. maj.

Pkt. 5

Valg til BL repræsentantskab i 7. kreds.
Bestyrelsen besluttede ikke at deltage på valgmødet i 7. kreds.

Pkt. 6

Eventuelt:
Ditlev overtager 2 afdelingsmøder for Anette.
Der arbejdes med flere nyhedsbreve hvor der skal være mere fokus på
den gode historie. Medarbejder og afdelingsbestyrelserne skal fortælle om
de gode historier.
Udviklingsprojekter afventer strategiplan og Vejen Kommunens holdning.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 16. april 2018 kl. 16.45

_________________
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________________
Anette Knudsen

_________________
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________________
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_________________
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________________
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