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Referat fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2019

Pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde m.v.
Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Referatet bliver herefter lagt på hjemmesiden.

Pkt. 2

Orientering af Peter Skousen
Byggekreditten på 5.000 t.kr. i Bloksbjergparken blev
underskrevet.
Den endelige og afsluttende regning fra Martinsen blev godkendt.
Peter Skousen havde afholdt møde med MOOVE vedrørende
markedsførings af Vejen Boligforening. Bestyrelsen var positive
omkring øget markedsføring af Vejen Boligforening, så der arbejdes videre med dette.
Firmaet Bleau har præsenteret deres løsning til digital boligsøgning og ny opbygning af hjemmesiden for Peter Skousen. Der
skal arbejdes videre med en opdatering af hjemmesiden og øget
digitalisering af kommunikationen med kommende og nuværende
beboere. Bestyrelsen ønsker at det undersøges hvad andre boligforeninger bruger og et prisoverslag.
Ændringen af fortrinsretten til ledige boliger, således at hver anden bolig skal tilbydes nuværende lejere, blev behandlet. EG Bolig får rettet it-systemet til efter de nye regler.
Udskiftningen af maskiner, ændring i bemandingen og logbogen for
afdeling 25 – Ahorngade blev forelagt bestyrelsen.
Bestyrelsen godkendte den fremsendte styringsrapport for 2019.
Den fremsendes herefter til Vejen Kommune.
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Besigtigelsesturen til Østjylland med Kuben afholdes den 13. og 14.
September. Tilmelding den 19. juli. Torben ønsker at deltage.
BL afholder den 31. august til den 1. september konference for
organisationsbestyrelser. Sam Sørensen og Anne Jørgensen ønsker
at deltage.
Forvaltningskonferencen afholdes den 20. og 21. august og Peter
Skousen deltager.

Pkt.: 3

Orientering Byggeudvalget
Udviklingen af nye byggeprojekter i Vejen Kommune har lange udsigter da
byrådet først forventer at have økonomi i 2023. Det blev diskuteret om der var
andre muligheder for at skabe interesse hos byrådet for nye projekter fra Vejen
Boligforening.
Lokalrådet i Askov vil blive orienteret om tidshorisonten vedrørende projektet
om de 23 seniorboliger i Askov.
Byggeudvalget, Hardy Jessen og Peter Skousen afholder møde med Kuben
vedrørende udviklingen på de igangværende 3 projekter der behandles hos LBF.
Projektet i Nørregade 1 B kører planmæssigt. Skema B skal være indsendt
medio marts 2020.

Pkt. 4

Aktivitetsudvalget
Sam Sørensen orienterede om mødet i det nye aktivitetsudvalg. Det blev på
mødet besluttet at der skal laves en bygningsgennemgang.
Bygningsgennemgangen skal danne udgangspunkt for et renoveringsbudget.
Det blev også besluttet at holde et møde med arkitekt Dion Christensen
vedrørende indretning af et køkken og renovering af de øvrige lokaler.
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Udvalget forventer at holde næste møde medio august hvor der skal ligge et
prisoverslag på renovering og etablering af køkken.
Aktivitetshuset skal i anvendelse hurtigst muligt og senest til juleafslutning i
december.
Pkt. 5

Udvikling Vejen Boligforening
Bestyrelsen arbejder løbende videre med dette punkt.

Pkt. 6

Eventuelt
Der var overvejelser om at deltage i nogle af Cityforeningens arrangementer
som f.eks. Open by Night for at skabe noget synlighed omkring Vejen
Boligforening.

Næste møde den 15. august kl. 16.45
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