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Almen Boligorganisation Aarhus, onsdag den 20. november 2019 kl. 1830 på Hotel Scandic Aarhus City,
Østergade 10, 8000 Aarhus C. (Der er adgang til mødesalen fra kl. 1800).
Materialet er udsendt mandag den 11. november 2019

Side:
Dagsorden for repræsentantskabsmødet

3

Forretningsorden for repræsentantskabsmødet - dagsord. pkt. 1

4

Fremlæggelse af budget for ALBOA for det kommende regnskabsår til orientering - dagsord. pkt. 4

5

Godkendelse af afdelingssammenlægning 24, 31 og 75, Søndervangen - dagsord. pkt. 5

6

Godkendelse af afdelingssammenlægning 54, 55 og 56, Bavnebakken - dagsord. pkt. 6

6

Salg af grund Kjærslund 1A -1B - dagsord. pkt. 7

6

Til notater

7

Bagsidesangen

8

Før mødet (1730 - 1830) vil der blive serveret et varmt måltid mad i restauranten.

Tilmelding:
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Viby, den 11.11. 2019

Til afdelingsbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af organisationsbestyrelsen i ALBOA
I forlængelse af indkaldelse til repræsentantskabsmøde i ALBOA
udsendes hermed endelig dagsorden for mødet:

Vi skal gøre opmærksom på
vedtægternes § 8 vedr. deltagelse i
repræsentantskabsmødet.

Onsdag den 20. november 2019, kl. 1830
Hotel Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C
(Der er adgang til mødesalen fra kl. 1800)

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

2.

Valg af dirigent

3.

Orientering fra organisationsbestyrelsen

4.

Fremlæggelse af budget for ALBOA for det kommende regnskabsår til orientering

5.

Godkendelse af afdelingssammenlægning 24, 31 og 75, Søndervangen

6.

Godkendelse af afdelingssammenlægning 54, 55 og 56, Bavnebakken

7.

Salg af grund Kjærslund 1A – 1B

8.

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til mødet

9.

Eventuelt

Bilag:
•
•
•
•
•
•

Jf. dagsordenens pkt. 1 - Forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Jf. dagsordenens pkt. 4 - Fremlæggelse af budget for ALBOA for det kommende år til orientering
Jf. dagsordenens pkt. 5 - Godkendelse af afdelingssammenlægning 24, 31 og 75, Søndervangen
Jf. dagsordenens pkt. 6 - Godkendelse af afdelingssammenlægning 54, 55 og 56, Bavnebakken
Jf. dagsordenens pkt. 7 - Salg af grund Kjærslund 1A - 1B
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Forretningsorden
FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDER

1. Repræsentantskabsmødet vælger 1 dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne
og denne forretningsorden overholdes.
2. Direktøren er ansvarlig for beslutningsreferat fra mødet.
3. Repræsentantskabet vælger et stemmeudvalg til at bistå dirigenten ved afstemninger.
Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.
4. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved henvendelse til dirigenten med
oplysning om navn, og den afdeling man kommer fra.
Taletiden er ubegrænset indtil dirigenten eller repræsentantskabsmødet måtte
fastsætte en begrænsning.
Såfremt en taler ikke holder sig til den foreliggende sag, kan dirigenten, efter
en påmindelse fratage vedkommende ordet.
Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes efter, at
debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
5. Ændringsforslag til de stillede forslag skal ske skriftligt til dirigenten i underskreven stand.
6. Dirigenten skal sørge for at alle afstemninger er behørige.
Dirigenten afgør om afstemninger skal ske skriftligt eller ved håndsoprækning
med en stemmeseddel i hånden.
Forlanger 1 repræsentantskabsmedlem skriftlig afstemning skal dette efterkommes såfremt 1/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer
herfor.
7. Ved valg af formand gælder, at såfremt der kun foreslås én kandidat til posten
betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Foreslås flere end 2 personer og opnår ingen af de foreslåede absolut flertal (mere end halvdelen af
de afgivne stemmer) foretages bundet omvalg mellem de to personer som har
opnået størst stemmetal.
8. Ved valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse kan der
maksimalt stemmes på det antal repræsentanter, der skal vælges. Afstemningen skal være skriftlig.
Stemmesedler, der indeholder flere navne eller navne på personer, som ikke er
bragt i forslag, er ugyldige.
Såfremt der kun foreslås det antal kandidater der skal vælges, betragtes disse
som valgt uden afstemning.
9. Uden for dagsordenen kan ingen få ordet undtagen for påtale, hvis dirigenten
misligholder forretningsordenen.
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DAGSORDENEN PKT.

1

DAGSORDENEN PKT.

4

budget 2020
BILAG TIL DAGSORDENEN PKT. 4
XX

Fremlæggelse af budget for ALBOA for det kommende regnskabsår til orientering

Organisationsbestyrelsen godkendte på organisationsbestyrelsesmødet i juni 2019
endeligt budgettet for 2020. Budgettet er identisk med det oplæg, som blev fremlagt
på repræsentantskabsmødet i maj 2019.
Loven forskriver, at man skal budgettere så kostægte som muligt.

Oversigt over administrationsomkostninger:

Bruttoadministrationsudgifter

(konto 530)

- Andet støttet boligbyggeri
- Sideaktivitets-afdelinger

38.254.000		

38.687.000

(konto 601.2)

436.000		

519.000

(konto 601.3)

5.000		

5.000

3.414.000		

3.501.000

(konto 605/606) 2.079.000		

2.079.000

- Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602)
- Byggesagshonorar

Budget		 Budget
2019			
2020

Nettoadministrationsudgift vedr. egne
afdelinger i drift i alt 		
Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger
i drift pr. lejemålsenhed		

32.320.000		 32.583.000

4.250		

4.300
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DAGSORDENEN PKT.

Afdelingssammenlægning
afdeling 24, 31 og 75
BILAG TIL DAGSORDENEN PKT. 5
Afdelingsbestyrelserne for afdeling 24 og 31 og organisationsbestyrelsen på vegne
afdeling 75 fremlagde forslag om sammenlægning af de tre afdelinger på et fælles
ekstraordinært afdelingsmøde for de tre afdelinger den 26. august 2019.
Sammenlægningen blev af alle afdelinger vedtaget på mødet.
I henhold til ALBOAs vedtægter § 5, stk. 3 skal repræsentantskabet godkende afdelingssammenlægningen.

Afdelingssammenlægning
afdeling 54, 55 og 56
BILAG TIL DAGSORDENEN PKT. 6
Sammenlægningen omfatter ALBOAs tre Bavnebakken-afdelinger i Kolt:
 Afdeling 54: Bavnebakken.
 Afdeling 55: Bavnebakken/ældreboliger.
 Afdeling 56: Bavnebakken /bofællesskab.
Den overordnede begrundelse for at sammenlægge afdelingerne er, at der er tale om én
sammenhængende bebyggelse, som allerede har en lang række samarbejder og fælles
driftsområder.
Forslaget om sammenlægning blev vedtaget på ordinære afdelingsmøder i de tre afdelinger den 5. september 2019.
I henhold til ALBOAs vedtægter § 5, stk. 3 skal repræsentantskabet godkende afdelingssammenlægningen.

Salg af grund
Kjærslund 1A – 1B
BILAG TIL DAGSORDENEN PKT. 7
Sagen forelægges i repræsentantskabsmødet, fordi det er en salgssag.
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TIL NOTATER
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Bagsidesangen

Spurven sidder stum bag kvist
Tekst: Jeppe Aakjær // Melodi:Thorvald Aagaard
1.) Spurven sidder stum bag kvist;
såmænd, om ej det fyger
Kålgårdspilen piber trist
for nordenblæstens byger
Lul-lul! rokken går
støt i moders stue,
og jo mere vinden slår,
des mer får arnen lue.

3.) Mor kan næppe se sit spind
og næppe tråden mage;
hej, da bæres lyset ind
og stilles i sin stage.
Lul-lul! rokken går
tenens rappe vinge
over fyrrebjælken sår
en skok af skyggeringe.

2.) Far har røgtet kvæget ind
med halmen tættet karmen,
gnedet grisens blanke skind
at den må holde varmen
Lul-lul! rokken går
Far mod stuen stiler,
mor en bugt på tråden slår
ser op på far og smiler.

4.) Far ta´r ned så tung en bog
med Gud han hvisker sammen,
famler lidt ved spændets krog
og lukker med et : Amen!
Lul-lul! rokken går
ensomheden synger,
mulmet tæt om taget står
og sneen går i dynger.

5.) Her ved moders gamle rok
hun lærte mig at stave.
synge om "den hvide flok"
og "al hans nådegave"
Lul-lul! rokken står!
Med dens nyn og sange
vemodsfuldt mod hjertet går,
når kvældene bli´r lange.

