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 HVALSØ BOLIGSELSKAB 
 

 
9. april 2015 

 
 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2015 kl. 18.00 i beboerhuset, Vangkildegård. 
 

Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina Hinrichsen,  
Jesper Stauning, Lena Monrad, Poul Christensen, Monika Busch. 
Poul Reynolds. 

 
1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 10. februar 2015. 

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden. 
 

 
2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 23. februar 2015. 

Referat er udsendt og uploadet til hjemmesiden. 
 

 
3. Budget 2015/2016. 

Budgetforslag medsendes som bilag til dagsorden. 
 
 

4. Tab ved lejeledighed. 
I seneste regnskabsår er der et tab ved lejeledighed på kr. 72.000. En stor del af dette beløb er der ikke 
rigtigt noget at gøre ved. 
Men en del af beløbet skyldes at carporte ikke bliver udlejet. I Laurbærhaven giver ledige carporte et 
tab på 17.500, som betales af dispositionsfonden. 
Skal der gøres noget ved det? 

 
 

5. Møde om evaluering af driften den 21. april 2015. 
Input fra afdelingerne i forhold til referat fra mødet med boligselskabet Sjælland den 21. januar 2015.  
Hvordan er opgaverne løst i den forløbne periode? 

 
 

6. Ansøgning fra Hvalsø 1. 
Den 18. december 2012 godkendte organisationsbestyrelsen administrationens indstilling om, at 
bevillige et midlertidigt lån til Hvalsø 1 på kr. 400.000 til at finansiere projekteringen af en 
renoveringsplan med støtteansøgning til Landsbyggefonden.  
 
Udarbejdelsen af en støtteansøgningen til Landsbyggefonden er blevet mere kompliceret og dermed 
dyrere end tidligere antaget, idet Landsbyggefonden har ændret krav til, hvad og hvordan, der skal 
dokumenteres.   
 
Byggeri indstiller, at bestyrelsen vedtager at forhøje det midlertidige lån på kr. 400.000 med yderligere 
kr. 250.000 så den samlede bevilling er i alt kr. 650.000. 
  
Beløbet er et maksimumbeløb til udarbejdelse af den endelige helhedsplan. I beløbet indgår udgifter til 
eksterne rådgivere. 
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Hvis helhedsplanen, mod forventning, ikke kan realiseres, skal Hvalsø 1 som udgangspunkt betale det 
bevilgede beløb tilbage til selskabet, hvis det er muligt. Alternativt må selskabet påregne et tab. 
 

 
7. Input til styringsdialog med Lejre kommune.  

Afdelingsbestyrelserne kan via nedenstående link besvare et spørgeskema til styringsdialog. 
 

https://bosj.dk/nyhedsoversigt/spoergeskema-til-hver-afdelingsbestyrelse/ 
 
Det skema selskabet skal besvare er vedlagt dagsorden. 

 
 

8. Tilbud til integrationsborgere 
Remisen er Åben Rådgivning, Lejre kommunes tilbud til integrationsborgere. Her kan man bl.a. 
medbringe skrivelser som man ikke forstår. Ved Åben Rådgivning er en arabisk tolk tilstede. 
  
Remisen ligger på Tølløsevej 10, i Hvalsø lige ved stationen (den gamle børnehave). 
Åbent hver torsdag fra kl. 11 til 18. Fra 11-15 afholdes individuelle samtaler med tolk og fra 15 til 18 kan 
man komme uden forudgående aftale. 
  

 
9. Revisionsprotokol. 

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013/2014, siderne 51-58, blev godkendt på bestyrelsesmødet den 
10. februar 2015. Der foreligger intet nyt. 

 
 

10. Bestyrelsens mødeplan. 
Planen blev godkendt på bestyrelsesmødet den 12. december 2014, men der er forslag til ændring. 

 22. juni kl. 18.00 i Laurbærhaven: Godkendelse af afdelingernes budgetter. 

 10. september kl. 18.00 i Granhaven. 

 3. oktober: Arrangement for afdelingsbestyrelserne. 

 23. og 24. oktober: Bestyrelseskonference. 

 11. december kl. 15.00: Bestyrelsesmøde. Sted ikke afklaret. 
 

 
11. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab. 

Opsigelsesstatistik for ultimo marts gennemgås på mødet. 
 
 

12. Meddelelser fra afdelingerne. 
 
 

13. Meddelelser fra formanden. 
Lena Monrad og Gitte Geertsen har afholdt møde med kommunen den 2. marts 2015 om integration 
og socialt udsatte mm. 

 
 

14. Meddelelser fra Lejre Kommune. 
Kommunen foreslår der afholdes møde om Styringsdialog den 28. april 2015.  
 
 

15. Meddelelser fra administrationen. 
 

 

https://bosj.dk/nyhedsoversigt/spoergeskema-til-hver-afdelingsbestyrelse/
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16. Næste møde. 
 

 
17. Eventuelt. 

 
 

Hvalsø Boligselskab 
 

Gitte Gertsen  Poul Reynolds 
Formand  / Forretningsfører 


