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Formanden, Bent Haupt Jensen, bød velkommen til repræsentantskabsmødet
og præsenterede Organisationsbestyrelsens medlemmer.
Käthe Pedersen var desværre fraværende på grund af helbredsproblemer,
hvilket også er årsagen til, at hun ikke genopstiller til Organisationsbestyrelsen.
Han bød specielt velkommen til de nye afdelinger fra Skovlundepark, som vi
fusionerede med ved årsskiftet. Vi er glade og stolte over, at I valgte os og ser
frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Ad dagsordenens punkt 1.
Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen indstillede næstformand Jørn Nielsen, afdeling 47,
som dirigent.
Der fremkom ikke andre forslag, og Repræsentantskabet valgte enstemmigt
Jørn Nielsen som dirigent.
Dirigenten, Jørn Nielsen, takkede for valget og konstaterede, at Repræsentantskabet var lovligt indkaldt, hvorefter han gennemgik dagsordenen.
Kirsten Holm, afdeling 17, fik ordet for en bemærkning til dagsordenen. Hun
oplyste, at afdeling 17 havde forsøgt at aflevere et ændringsforslag til punkt 5
f, men at dette var blevet afvist af dirigenten.
Dirigenten oplyste, at forslaget fra afdeling 17 gik ud på, at det skulle være
Repræsentantskabet, der skulle godkende standardforretningsordenen. Da
dette ikke er et ændringsforslag, men en nedstemning af det fremlagte forslag
kan dette ske ved at stemme nej til forslaget.
Dirigenten oplyste, at der kl. 19.10 var mødt 107 deltagere mod 187 mulige.
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Ad dagsordenens punkt 2.
2 medlemmer til Repræsentantskabets stemmeudvalg
Dirigenten oplyste, at Lars Christensen, afdeling 21, afgår efter tur og modtager genvalg.
Lars Nehm, afdeling 45 og Ole Christensen, afdeling 47, var ikke til stede,
hvorfor Jørn Nielsen varetog optælling af stemmer sammen med Lars Christensen og Inge Vilhof.
Der kom ikke yderligere kandidater.
Repræsentantskabet genvalgte enstemmigt Lars Christensen som medlem af
Repræsentantskabets stemmeudvalg.
Stemmeudvalget består herefter af:
Lars Christensen, afdeling 21 (på valg i 2015)
Leif Nehm, afdeling 45 (på valg i 2014)
Ole Christensen, afdeling 47 (på valg i 2014)

Ad dagsordenens punkt 3.
Organisationsbestyrelsens årsberetning
Formanden fik ordet for afgivelse af beretning.
Formanden berørte følgende emner:


Landspolitisk status
Boligpolitikken er kommet i fokus og er blevet en del af regeringens
vækststrategi. Der er et nyt boligforlig snart hvert halve år, og frem til 2016
renoveres for 29 mia.kr. i den almene sektor. Dette er et historisk højt beløb, og det er glædeligt at den nye boligpolitik bygger på brede forlig på
Christiansborg, ikke mindst fordi den almene sektor ikke længere er et
ideologisk brydningsfelt mellem for og imod de almene boliger.
Selv den borgerlige regering har forstået, at den almene boligmasse er
med til at skabe gode boliger.
Det er dog uforståeligt, at det er nødvendigt at tale boligmassen ned med
ghettostemplet. Det ser ud til, at alene AAB’s afdeling 49 får påskriften
ghetto, hvilket afdelingen formentlig ikke er enige i.



Pres på ventelisten
København står over for en rivende udvikling. Byen vokser med 1.200
mennesker hver måned. Det giver en årlig tilvækst på over 14.000 borgere. Dette gør, at vores ventelister er under et enormt pres. Flere forsøger
at omgå ventelisten med ulovlige fremlejer, proforma-bytter m.v. Administration og afdelingsbestyrelser kæmper mod dette snyd. Vi skal altid kunne forsvare, at vi lejer vores boliger ud efter reglerne.
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Kommunerne bør være med til at løse problemet, fx ved kopi af fremlejekontrakt før man godkender en tilmelding i Folkeregisteret. Det sker allerede i Ballerup Kommune, og vi ser det gerne bredt ud til alle vore kommuner. Dette bliver et tema på årets dialogmøder med kommunerne, tilsvarende sidste år.


Nybyggeri
Københavns Kommune har den principielle holdning, at 20% af alt nybyggeri i Københavns kommune skal være alment. AAB ønsker at være med
til at sætte aftryk på udviklingen. Der skal ikke kun bygges luksusboliger
ved havnefronten. Der skal også bygges almene boliger.
Vi ønsker en grøn by og plads til udeliv i vores boligområder.
Vi ser gerne, at vores udbud af rækkehuse bliver øget, da det er en mangel i vores boligudbud.
Organisationsbestyrelsen vil arbejde for, at AAB videreudvikler nye industrialiserede byggemetoder, der kan bringe huslejen på nybyggeri ned,
dog uden at gå på kompromis med kvaliteten, ligesom der også skal fokus
på byggeriets driftsudgifter.



Energi
Organisationsbestyrelsen har netop været i Darmstadt for at se på passivhusbyggeri.
I bygningsreglementet er der defineret 3 energiklasser for nye bygninger,
standardklasse 2010 og 2 lavenergiklasser 2015 og 2020. De 2 store helhedsplaner i afdeling 40 og 50 kan dog kun få Landsbyggefondstilskud efter 2010-standard, hvilket er tankevækkende. Det kan måske skyldes renovering af en boligblok op til 2020-standard i Langkærparken i Århus, der
kostede 38 mio.kr. for 22 boliger – eller over 1,7 mio.kr. pr. bolig.
Vores nybyggeri i Stenløse og Farum er til energistandard 2015, men om
få år skal vi leve op til 2020 standard.
Energi er og bliver et fokusområde.
I den store renoveringssag i afdeling 50 har vi derfor haft specialister i
passivhustanken til at optimere projektet. Det gav mulighed indenfor rammerne af den bestående økonomi at foretage en betydelig energioptimering.
AAB skal også bidrage til den politiske ambition om at gøre København
CO2-neutral. Der arbejdes derfor med at udnytte solenergi til anskaffelse
af billig og CO2-neutral energi.
I afdeling 54 i Ballerup planlægges solceller på tagene i forbindelse med
udskiftning af tagene. Ligeledes støtter AAB et forsøg med solpaneler i af-
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deling 51 i Høje Taastrup. Dette er blot få eksempler på hvordan AAB arbejder på energioptimering.


Fremtidssikring
Organisationsbestyrelsen har vedtaget en årsplan for 2013, hvor der er fokus på fremtidssikring af vores boliger og vores forening.
Fremtidssikring drejer sig først og fremmest om at sikre vores fælles AABarv. Det er fremtidssikring af vores bygninger, vores særlige variant af det
udvidede beboerdemokrati, men også at vi sikrer vores bygninger og skaber den fornødne tryghed.



Fremtidssikringspolitik - bygninger
På sidste repræsentantskabsmøde blev der vedtaget en ambitiøs politik
for fremtidssikring af AAB’s boliger. Formanden glædede sig over den store opbakning, og mente, at det har lagt et godt fundament for fremtidssikringen. Fra foreningens side skal der stilles krav til de fremtidssikringsprojekter, der gennemføres. Foreningen skal sikre, at fremtidens beboere
vælger AAB. Administrationen arbejder på at omsætte politikken til konkret
handling.
Organisationsbestyrelsen har besluttet at afsætte 12 mio.kr. af dispositionsfonden til en tilstandsregistrering af samtlige bygningsdele i alle afdelinger. Det er en stor opgave, hvorfor opgaven udbydes til eksterne leverandører, men det er administrationens opgave at følge op på registreringerne og drøfte med afdelingsbestyrelserne, hvordan DV-planen ajourføres på baggrund af registreringerne.
Bygningsregistreringerne forventes igangsat til efteråret.



Fremtidssikring - Det decentrale koncept
Den anden del af fremtidssikringen gælder vores særlige decentrale og
udvidede beboerdemokrati. Organisationsbestyrelsen arbejder med forslag
til nye driftsmodeller. Vores koncept er ikke en given ting. Det er i fokus
hos tilsynet.
En afdeling har i samarbejde med LLO klaget til tilsynet over, om dele af
vores koncept er forsvarligt.
Med jævne mellemrum opleves dårligt fungerende afdelinger og grelle tilfælde af svindel i afdelingerne. Vi kan hverken tåle eller leve med disse
sager.
Afdelingsbestyrelserne udfordres på mange måder. Vi skal være effektive
og arbejde som professionelt ansatte. Det stiller store krav til vores kompetencer, hvorfor vi skal sikre at afdelingerne er klædt på hertil. Vi skal sikre
overholdelse af lovgivningen.
Det er kun 50% af afdelingerne, der har foretaget sig noget vedrørende
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energimærkning. Energimærkning er et lovkrav og det haster. Det er jeres
ansvar.
Grontmij har tilsyneladende undervurderet opgaven, og der vil i løbet af
sommeren komme en beklagelse fra firmaet over forløbet. Hvis man er i
tvivl om man har en aftale, kan man kontakte administrationen.
Det er planen til repræsentantskabsmødet i november at fremlægge forslag til nye driftskoncepter, der kan være med til at fremtidssikre det decentrale og udvidede beboerdemokrati.


Fremtidssikring – tryghed/værne om værdier
Endelig handler fremtidssikring om at værne om de fælles AAB-værdier
gennem sikring af vore bygninger, og dermed skabe den fornødne tryghed.
Skybruddet i 2011 ramte os hårdt. I 2011 havde vi forsikringsskader for
over 80 mio.kr., hvilket i 2012 er faldet til 16 mio.kr. Forsikringspræmierne
er kun gået op, og vi er i dialog med Alka herom. Vi er i samarbejde med
Willis i gang med en Tryghedsgennemgang i alle afdelinger. Tilbuddet er
frivilligt, og der er pt. 5 afdelinger, der har tilmeldt sig. Tryghedsgennemgangen skal give afdelingerne et billede af, hvilke tiltag, der kan medvirke
til at forbedre trygheden og minimere risikoen for hærværk, brand, oversvømmelse mv.
Bandekonflikten har i den seneste tid medført, at flere boligområder har
været skueplads for skyderier og hashhandel. Særligt hårdt ramt har afdeling 106 – Blokhaven i Skovlunde været, hvor der blev solgt hash fra en
stuelejlighed. I samarbejde med politiet og kommunen er lejemålet opsagt.
Det er nødvendigt med hjælp fra myndighedernes side i den slags sager.



De store helhedsplaner
I 2012 er vedtaget flere store helhedsplaner, hvor beboerne i betydeligt
omfang skal bidrage økonomisk for at få løftet deres boligområde. I afdeling 1, 5, 40, 50, 60 og 61 er der med støtte fra Landsbyggefonden igangsat ambitiøse og visionære moderniseringer.
Vi skal lære af erfaringerne fra de allerede gennemførte helhedsplaner. I
afdeling 45 er det kørt igennem på en god måde og med udbredt beboertilfredshed, men det skal undersøges, hvorfor man i afdeling 28/30 er rendt
ind i så mange problemer. Der vil derfor blive iværksat erfaringsudveksling
på flere fronter, hvor vi håber, at de berørte afdelinger vil stille deres erfaringer til rådighed.



Sikker og effektiv drift
Organisationsbestyrelsen har vedtaget en finansiel styringspolitik, der beskriver ansvarlig anbringelse af vores midler. Der er ligeledes behov for en
langsigtet strategi for den fælles formue i dispositionsfond og arbejdskapital.
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En ny lov medfører, at dispositionsfonden fremover skal dække afdelingernes tab ved fraflytninger. Dette kan medføre en årlig udgift på over 10
mio.kr. Penge der skulle benyttes til at styrke vores fremtidssikring. Organisationsbestyrelsen vil undersøge problemstillingen nærmere og sandsynligvis komme med forslag til opkrævning af fælles bidrag til dækning af
udgiften.


Effektivisering af drift
Sikring af værdier handler også om, at effektivisere og målrette afdelingernes drift.
Organisationsbestyrelsen har godkendt at AAB tilslutter sig en fælles indkøbsforening kaldet ”Alment Indkøb”. Dette er en indkøbsportal med rammeaftaler. Det er frivilligt at deltager og koster ikke AAB noget. Tilbudsloven og EU’s udbudsregler skal overholdes.



Administrationen
Der er fortsat stigende ønsker til ydelser fra administrationen. Organisationsbestyrelsen ønsker at driften løbende optimeres, uden at det går ud
over kvaliteten af servicen. Administrationen har indført Lean i Inkasso,
Regnskab, Team Jura og Kundeservice. Der arbejdes videre med fraflytningsområdet og afholdelse af medlemsmøder.
Administrationen arbejder systematisk med politikker, forretningsgange og
optimering af den daglige drift. Der er fokus på øget service, og den seneste kundetilfredshedsmåling har vist stor tilfredshed. Men der er fortsat udviklingspotentiale.
Senest har Organisationsbestyrelsen besluttet at anskaffe edb-løsningen
iSyn, der betyder, at fraflytningsprocessen kører fuldt elektronisk, fx vil selve synet, rekvisition af håndværkere, udfyldelse af rapport 1 og 3 og indflytningsrapporter foregå via en tablet eller en pc. Dette giver betydelige
fordele både i den centrale administration og i afdelingerne. Det tager imidlertid tid at indføre, så det bliver formentlig først i slutningen af 2014.

Formanden konstaterede afslutningsvis, at det bestemt ikke er kedeligt at være en del af AAB’s beboerdemokrati. Det giver spændende udfordringer og
mange gode oplevelser.
På Organisationsbestyrelsens vegne takkede formanden afdelingsbestyrelser
og ansatte for årets indsats, og ønskede alle en god ferie.
Arne Jensen, afdeling 54, var glad for at høre, at der er afsat 12 mio.kr. til registrering af AAB’s bygningsdele. Han spurgte, om der ansættes nogen til at
sikre, at det giver et godt resultat. Da der kun er 50%, der har tilmeldt sig
energimærkning, opfordrede han til at skrive til de resterende, så lovgivningen
kan overholdes.
Claus Cederholm, afdeling 111, bemærkede at sidste års forslag om at forsik-
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ringspræmien skulle gøres individuel i stedet for kollektiv, var ment som et
incitament til afdelingerne om at gå i gang med forebyggende tiltag. Han
spurgte, hvordan det går med bl.a. skybrudssikring i afdelingerne. Han var
forundret over, at kun 5 afdelinger har tilmeldt sig den frivillige tryghedsgennemgang. Han efterlyste i lighed med sidste år information om hvordan arbejdsskader anmeldes.
Formanden var enig i at tilstandsvurderingen har taget tid, men bemærkede at
Repræsentantskabet bad om en yderligere bearbejdning af fremtidssikringsprojektet. Han oplyste, at det er ekstern bistand, der skal stå for arbejdet med
tilstandsvurderinger. Hvis der opstår flaskehalse, vil det blive overvejet, hvordan det kan løses.
Administrationen udsendte den 29. april 2013 et cirkulære vedrørende den
lovpligtige indberetning af energimærker.
Formanden var glad for at blive gjort opmærksom på den manglende information om anmeldelse af arbejdsskader. Det er et ledelsesansvar, som skal
håndteres mellem den ansvarlige i afdelingen og en ansvarlig administrationen. Det ledelsesmæssige ansvar skal være forankret.
Formanden oplyste, at rigtig mange afdelinger har større eller mindre opgaver
i gang vedrørende skybrudssikring. Hvis ikke forsikringsudbyder kan stilles
tilfreds, må yderligere tiltag overvejes.
Gunvor Abrahamsen, afdeling 23, kvitterede for at der arbejdes på fremtidssikring af det decentrale koncept. Afdelingen får stor hjælp fra driftskoordinatoren, men han har meget travlt, så opgaverne kan være meget lang tid undervejs. Der er også et fint samarbejde med de øvrige afdelinger, men desværre
har Team Jura ikke kunnet hjælpe med at fastholde beslutningen om, at man
ikke må have husdyr i afdelingen. Team Jura har oplyst, at hvis ikke, der er
kommet klager, kan der ikke gøres noget. Hun spurgte, om det betyder, at alle
kan anskaffe sig husdyr, hvis bare der ikke er nogen, der klager.
Ole Heilmann, afdeling 28/30, takkede for en fyldig og udmærket beretning
med gode og igangværende initiativer, som han ser frem til at høre nærmere
om i den kommende tid. Han håbede, at energimærkningen snarest muligt
kommer på plads. Han opfordrede til at lære af afdeling 28/30’s erfaringer med
renovering, så andre ikke får det samme dårlige forløb.
Hanne Dahlerup, afdeling 86, takkede for beretningen. Hun var godt tilfreds
med, at der til Repræsentantskabsmødet i november vil foreligge et oplæg om
fremtidssikring af forvaltningskonceptet. Hun ønskede oplyst, hvad der gøres
for at undgå kommende bedragerisager. Hun oplyste, at det er afdeling 86,
der har klaget til tilsynsrådet, da afdelingen ikke mener, AAB har levet op til
sin tilsynspligt. Afdeling 86 har derfor søgt Organisationsbestyrelsen om økonomisk kompensation, hvilket der ventes svar på. Afdeling 86 har fået udført
energimærkning og kan anbefale det benyttede selskab.
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Hun ønskede oplyst, hvilke planer, der er for at minimere tab ved fraflytninger.
I forbindelse med, at afdeling 86 for 18 år siden fik byfornyet ejendommen,
blev effektafgiften i varmeregnskabet ikke ændret. Afdelingen har nu fået ændret effektafgiften, hvilket betyder nedsættelse af huslejen med 500 kr. om
året.
Formanden var enig i, at det er overraskende at man må holde hund selv om
afdelingen har besluttet, at man ikke må holde hund. Er udlægningen korrekt
må Organisationsbestyrelsen tage en drøftelse herom, og om nødvendigt må
spørgsmålet rejses politisk. Det vil i forbindelse med budgetbehandlingen blive
overvejet, om der er de nødvendige ressourcer til at hjælpe afdelingerne med
de bygningsmæssige tiltag..
Formanden var enig i at erfaringer fra de seneste handlingsplaner skal udnyttes i det fremtidige arbejde.
Han bad afdeling 86 lave en beskrivelse af nedsættelse af effektafgift i forbindelse med renoveringer, så det kan blive undersøgt nærmere.
Der har været 2 store bedragerisager, hvilket er beklageligt. Den forretningsgang for kassefunktion, revisionen omtaler i revisionsprotokollen, vedrører
administrationen, og har intet med disse at gøre. Økonomichefen har fokus på
afdelingernes økonomi. Ved mindste mistanke inddrages kassen og undersøgelser sættes i gang. Samtidig skal revisionen foretage stikprøvevise eftersyn.
Christian Høgsbro var enig i, at retstilstand på området for husdyr er stærkt
bekymrende. Han orienterede om en konkret sag, hvor et lejemål var søgt
ophævet på grund af ulovligt kattehold. Men sagen var blevet afvist af Vestre
landsret. Team Jura gør hvad de kan for at opretholde rimelig justits på området.
Han var glad for at afdeling 28/30 vil stå til rådighed for læring af byggesagen.
Også administrationen har fejlet med mange driftskoordinatorer ind over sagen, hvilket ikke har givet den fornødne kontinuitet.
For så vidt angår svindelsager, vil det blive drøftet, hvordan det sikres, at afdelingernes pengesagsgange strammes op. Der arbejdes på en webligt version,
så afregninger foregår elektronisk. Men kreativiteten er stor. Lignende sager
forekommer også i andre selskaber.
Formanden gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, hvad der købes i afdelingen. Ingen spørgsmål er dumme. Hvis der er
noget, der ser forkert ud, skal man tage kontakt til Økonomi herom.
Willy Jensen, afd. 27, spurgte hvad alternativet er, hvis vi ikke overholder regeringens påbud. Hvem ejer AAB. Hvad vil regeringen gøre, hvis vi alle går af.
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Claus Cederholm, afd. 111, bemærkede, at der i et 1 år gammelt referat er
blevet lovet orientering om anmeldelse af arbejdsskader. Han anbefalede, at
der skrives herom i førstkommende bestyrelsesnyt.
Boligministeren lovede på et tidspunkt at se på spørgsmålet om betaling af
restancer for kommunalt anviste beboere. Hvad er sket i den sag?
Han roste beretningen og Organisationsbestyrelsens arbejde.
Flemming Janner, afdeling 38, bemærkede, at det ikke kun er kat og hund, der
er problemer med, men at der også er store problemer med skimmelsvamp,
væggelus og sølvfisk. Team Jura har oplyst, at hvis en beboere selv opsætter
køkken, opvaskemaskine eller vaskemaskine, kan afdelingen ikke gøre noget
før de fraflytter.
Lean Bernhoff, afdeling 15, oplyste, at en henvendelse til administrationen fra
afdeling 15 vedrørende bedrageri var blevet afvist, da beløbende var for små.
Formanden bad afdeling 15 sende en mail herom, så sagen kan blive undersøgt.
Han bemærkede at det er en fordel at have BL, der er på forkant med udviklingen, så vi er klædt på når regeringen henvender sig. Det er vigtigt at argumenterne er i orden.
Hvis vi alle går af bliver det Boligselskabet AAB, der kan fusionere med andre.
Det blev oplyst, at boligministeren ikke har set på betaling af restancer for
kommunalt anviste.
Palle Madsen, afdeling 9, oplyste, at han havde deltaget i konference over den
danske model. Hele verden roser os, da der ikke er noget, der kan måle sig
hermed. Tak til jer for, at der sker noget i afdelingerne, uanset problemer.
Claus Cederholm, afdeling 111, oplyste, at det er dyrt at få udrykket klannere
og væggelus, idet der skulle sprøjte 3 gange, men den der havde klaget var
ikke hjemme 2. gang, hvorfor man måtte begynde forfra.
Formanden bemærkede, at det er afgørende at Team Jura træffer rigtige afgørelser i henhold til lovgivning og retspraksis. Hvis der er områder vi ønsker
ændret er det et politisk problem, der skal håndteres. Det kan juridisk afdeling
ikke klandres for.
Dirigenten oplyste, at der kl. 20.25 var 109 stemmeberettigede til stede. Der
blev herefter foretaget afstemning.
Dirigenten konstaterede, at Repræsentantskabet enstemmigt kunne godkende
Foreningens årsberetning og formandens mundtlige beretning.
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Ad dagsordenens punkt 4.
Årsregnskaber for AAB, afdelingerne og C.V. Bramsnæs’ Legat
Adm. direktør Christian Høgsbro fik ordet for gennemgang af
årets resulta, og vurderede det som tilfredsstillende. Han uddybede herefter
de væsentligste budgetafvigelser og gennemgik dispositionsfonden og arbejdskapitalen.
Vi er en non profit organisation, der hverken må have for stort overskud eller
underskud. Det skal balancere på indtægter og udgifter, hvilket stort set er
tilfældet.
Der har været en forrentning på 2,65%, hvilket er tilfredsstillende i forhold til
vores risikoprofil. Der har været et mindreforbrug på mødeudgifter, men et
merforbrug på ekstraordinære udgifter. På indtægtssiden har byggesagshonorarer været mindre end budgetteret.
Arbejdskapitalen er ikke så prangende, men svarer til 1.195 kr. pr. lejemålsenhed. Revisionen mener at denne bør styrkes.
Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen.
Der er dog særlige bemærkninger vedrørende besvigelsessag i afdeling 35,
afdeling 55, hvor Pihl & Søn har stævnet os for 270 mio.kr. samt afdeling 70,
der skyldes manglende tinglysning fra kommunens side.
Dirigenten oplyste, at der kl. 21.30 var 109 stemmeberettigede til stede. Der
blev herefter foretaget afstemning.
Stemmeudvalget konstaterede, at der var
107 stemmer for
0 stemmer imod
2 der undlod at stemme
Dirigenten konstaterede, at Repræsentantskabet kunne godkende Årsregnskaber for AAB, afdelingerne og C.V. Bramsnæs’ Legat.

Ad dagsordenens punkt 5.
Indkomne forslag
a) Afdeling 28/30 m.fl. – Mulighed for indgåelse af sekretariatsaftale med
Lejernes Landsorganisation (LLO) eller anden lejerforening
Ole Heilmann, afd. 28/30 fremlagde forslaget på vegne af de 4 afdelinger.
Han orienterede om et par formelle fejl i forslaget. Afdeling 65 er ikke medforslagsstiller, men derimod afdeling 15. Afsnit 3 vedtagelse på en afdelings årsmøde skulle korrekt have været afdelingsmøde.
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Forslaget blev læst op.
Ole Heilmann, mente, at den holdning Organisationsbestyrelsen giver udtryk for stort set svarer til den holdning arbejdsgiverne havde, da man forhindrede arbejderne i at organisere sig. Arbejdstager bør have ret til at
melde sig ind i en fagforening. Vi i afdelingerne oplever, at der er langt fra
beboerne og afdelingsbestyrelse til administrationen. Bestyrelserne har
stort set ikke anden mulighed end at acceptere forslag fra administrationens side. Hvis ikke afdelingen er enig med administrationen, er det svært
at få sparring derfra. Det er uforståeligt at Organisationsbestyrelsen indtager det standpunkt, de gør. Det kan diskuteres om det er i overensstemmelse med reglerne. Ombudsmanden har tidligere konkluderet, at en
kommune ikke kunne beslutte dette. BL har tidligere udtalt, at man anbefaler at boligselskaberne ikke modsætter sig et sådan samarbejde.
Formanden var enig i at beboernes demokratiske rettigheder skal tages
alvorligt. Et medlemskab er op til det enkelte individ og ikke kollektivet. Tiden er løbet fra kollektive tvangsindlæggelser i foreninger. Det enkelte individ/den enkelte beboer skal selv tage stilling. I AAB har de fleste afdelinger valgt det decentrale koncept, hvor afdelingsbestyrelsen har ansvaret
og den direkte indflydelse på afdelingens drift. De fleste af de få klagesager udmunder af afdelingsbestyrelsers afgørelser. Der er ønske om centralt at træffe de rigtige afgørelser. Den juridiske afdeling er blevet styrket
med henblik på at få de rigtige afgørelser. Mange sager startes af afdelingsbestyrelsen. I afdeling 28/30 var under 10% af beboerne til stede på
afdelingsmødet, hvor man skulle træffe beslutning om indmeldelse i LLO,
hvilket koster 99.000 kr. om året. Afdelingen har haft meget få klagesager,
hvorfor det virker som en unødig høj udgift.
Det er de enkelte afdelingsbestyrelser, der har fået uddelegeret driftsansvaret. Rådgivning og administration skal og kan kun ydes af boligforeningen.
Det er bekymrende, hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem føler behov for
vejledning fra LLO. Hvis man mener rådgivningen er utilstrækkelig, er man
velkommen til at rette henvendelse til direktionen eller Organisationsbestyrelsen. Det er Repræsentantskabet, der i sidste ende beslutter, om der er
behov for oprustning af støtten til afdelingsbestyrelserne.
Formanden oplyste, at den samlede Organisationsbestyrelse indstiller, at
der stemmes nej til forslaget.
Hanne Dahlerup, afdeling 86, oplyste, at afdelingen er medforslagsstillere
på trods af, at den har en organisationsaftale med LLO. Da beslutning om
indmeldelse blev truffet var der et medlem fra Organisationsbestyrelsen til
stede. BL er også en organisation med klare politiske synspunkter. Kan ikke se forskellen på BL og LLO.
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Hun spurgte, om det man er bange for er et konkret og positivt modspil?
Lad det være afdelingerne, der bestemmer, hvilke organisationer man ønsker at være medlem af.
Peter Jepsen, afdeling 17, kunne tilslutte sig forslaget. Han var uforstående overfor, at afdelingerne skal rette sig efter Organisationsbestyrelsens
og direktionens beslutninger.
Gunvor Abrahamsen, afdeling 23, mente, at det er et grotesk forslag. Enhver lejer i AAB kan organisere sig i lejernes LLO. AAB har et fantastisk
decentralt demokrati. Hvis afdeling 17 er så utilfredse med de beslutninger, der træffes, må man stille op til Organisationsbestyrelsen. Der er alene argumenteret for form, men ikke indhold.
Ole Heilmann, afdeling 28/30, oplyste, at nogle bestyrelser føler behov for
sparring, der skal ligge ud over den sparring, der kan fås i AAB. AAB er en
af de få almene boligorganisationer, der fortsat modsætter sig dette. Han
var fuldstændig uforstående for Organisationsbestyrelsens standpunkt.
Formanden bemærkede, at der også er andre foreninger, der er imod en
kollektiv indmeldelse i LLO.
Han spurgte, om afdelingsbestyrelse bliver parlamentarisk, hvis aftalen
indgås, eller man ikke ser nogen problemer heri.
Merete Monberg, afdeling 15, oplyste, at afdelingen gennem mange år har
haft en bestyrelse, hvor man ikke kunne få forslag igennem. Afdelingen føler ikke, at den får den hjælp der er brug for. I forbindelse med Gårdprojekt
blev opkrævning foretaget før det var færdigt. Bestyrelsen rettede henvendelse til AAB, der sagde det må man godt, hvilket ikke er tilfældet. LLO
medvirkede til en hurtig løsning af problem med budget til gavn for afdeling
og administration. Det er ønskeligt at sikre at også den enkelte beboer kan
få vejledning, hvis de har problem med afdelingsbestyrelsen. Se det som
et fortsat samarbejde, der gør at administrationen bliver bedre, så det ikke
vil være nødvendigt med uvildig rådgivning.
Arne Jensen, afdeling 54, mente det var et uhørt forslag. Han var af den
opfattelse, at man ikke kan tvinge en beboer til medlemskab af LLO. Hvis
der er problemer med administrationen må man rette henvendelse til Organisationsbestyrelsen. Han anbefalede at stemme nej til forslaget. Det er
Organisationsbestyrelsen, der har det egentligt overordnede ansvar for at
lovgivning mv. overholdes.
Palle Madsen, bemærkede, at LLO gør et godt arbejde i den private boligsektor. Han kunne dog ikke se, hvordan det komme ind hos AAB, hvor vi
har beboerdemokrati. Hvis nogle afdelinger har problemer, må der gøres
noget for at få det rettet. Organisationsbestyrelsen vil gerne gå i dialog
herom.
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Henrik Denker, afdeling 27, var af den opfattelse, at det handler om sparring og samarbejde. Det bygger på tillid og kommer ikke af sig selv. Afdelingen får altid svar. Man KAN snakke sammen. Han kunne ikke stemme
for forslaget.
Jette Nielsen, afdeling 23, opfordre til at stemme imod forslaget. LLO kan
blive afdelingsbestyrelsens modspillere ved problem med en lejer.
Ole Heilmann, afdeling 28/30, bemærkede, at det ikke altid er afdelingsbestyrelsen, der har ret ved problem med en lejer. Man ønsker at give lejeren
mulighed for rådgivning og LLO kæmper ikke kun imod. De arbejder også
glimrende på det politiske område. Beklageligt at LLO regnes som modstander. Han så ikke umiddelbart et problem med medlemskab i LLO og
samtidig bevare en bestyrelse, men spørgsmålet har ikke været drøftet.
Gunvor Abrahamsen, afdeling 23, bemærkede, at hvis man gennem mange år har problem med at komme gennem hos en bestyrelse, må man
vælge en anden bestyrelse. Det er udemokratisk hvis man mener at administrationen eller LLO skal gribe ind overfor en bestyrelse. LLO er ikke
medspiller, som vi sammen skal kæmpe for rettigheder med.
David Jennow, afdeling 73, ønskede at arbejde for at styrke os selv indefra. Han oplyste, at man ikke har lov til kollektivt medlemskab af en fagforening. Han opfordrede til at benytte sig af friheden til at melde sig ind enkeltvis.
Merete Monberg, afdeling 15, bemærkede, at det kun er AAB og FSB, der
modsætter sig indgåelse af disse aftaler. Der er et ønske om at sikre beboernes rettigheder. Hun spurgte, om de kan rette henvendelse til Organisationsbestyrelsen ved et problem med bestyrelsen.
Formanden bemærkede, at Organisationsbestyrelsen ikke har noget imod
at det enkelte medlem melder sig ind i LLO, men man er imod en kollektiv
sekretariatsaftale. Han oplyste, at den enkelte beboer kan rette henvendelse til administrationen. Hvis det giver problemer, kan der rettes henvendelse til Organisationsbestyrelsen. Hvis der er utilfredshed med afdelingsbestyrelsen, eller der er forslag, man ikke kan komme igennem med,
må man vælte bestyrelsen.
Lean Bernhoff, afdeling 15, bemærkede, at der er mange andre kollektive
aftaler. Han var enig i at man kan stemme en ny bestyrelse ind, men at det
ikke altid er lige nemt.
Dirigenten oplyste, at der kl. 21.45 var 104 stemmeberettigede til stede.
Der blev herefter foretaget afstemning.
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Stemmeudvalget oplyste, at der var:
13 stemmer for
79 stemmer imod
9 blanke stemmer
3 ugyldige stemmer
Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var nedstemt.
b) Afdeling 11 – Forslag om, at samtlige Boligforeningen AAB’s engagementer i/med Danske Bank overflyttes til anden bank
Ilse Nørgård, afdeling 11, oplyste, at bankens profil efter afdelingsbestyrelse opfattelse ikke stemmer overens med AAB’s profil. Bankens beslutning
om gebyr også på små konti, fx NemKonto, får indflydelse for de, der modtager sociale ydelser, da disse udbetales gennem NemKonto. Afdelingen
opfordrer til at finde en anden bank.
Hun spurgte, om boligforeningens bankengagement bliver sent i udbud,
samt om valget af bankforbindelse sker ud fra et økonomisk eller socialt
synspunkt.
Formanden var enig i, at Danske Bank ikke har været smarte i forbindelse
med deres omlægning. Han var af den opfattelse, at andre banker vil følge
efter. Danske Bank skiller sig ikke meget ud for gennemsnitsfamilien. Organisationsbestyrelsen har besluttet alene at entrere med systemisk vigtige banker med skærpede krav. Vi vil gå i udbud med vores bankforretning
i løbet af efteråret. Afdeling 11 har peget på et spændende forbrugerpolitisk problem. Hvis forslaget vedtages, må vi se på lovgivningen omkring
udbud.
Han opfordrede afdeling 11 til at trække forslaget.
Ilse Nørgård, afdeling 11, ønskede ikke at trække forslaget.
Lean Bernhoff, afdeling 15, henstillede til Organisationsbestyrelsen i forbindelse med udbud af bankforretningen at medtage fornuftige forhold for
beboerne.
Lars Christensen, afdeling 21, opfordrede til at trække forslaget. Han var af
den opfattelse, at andre banker også vil indføre gebyrer. Vi skal have en
sund bankforretning, der gør det bedst for AAB, til gavn for huslejen. Det
er vigtigt at opgaven går i udbud.
Gunvor Abrahamsen, afdeling 23, bemærkede, at vi er nødt til at følge reglerne på området. Hun ville ønske det var muligt at stemme for forslaget.
Hun opfordrede til at trække forslaget.
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Ilse Nørgård, afdeling 11, trak herefter forslaget.
c) Afdeling 39 – Gaver fra forretnings- og samarbejdspartnere til administration og afdelinger konverteres til bidrag til velgørende organisationer, fx ”Læger uden grænser”
Gerd Strunge, afdeling 39, bemærkede, at mange virksomheder går ind for
at konvertere bidrag til velgørende organisationer.
Jette Kragh, afdeling 46, oplyste, at administrationen har et gavereglement, der giver lov til at modtage mindre gaver med henblik på at sikre
uafhængighed. Hvis man modtager en gave skal der rettes henvendelse til
chefen. Julegaver samles i sekretariatet og udloddes til personalet. Hun
anbefalede at stemme nej til forslaget.
Claus Cederholm, afdeling 111, havde respekt for de, der ønsker at yde
bidrag til velgørende organisationer, men han ønskede selv at bestemme,
hvortil bidrag ydes. Han havde svært ved at se, hvordan det udmøntes i
praksis. Han stemmer nej til forslaget.
Lars Christensen, afdeling 21, oplyste, at de har meddelt leverandørerne,
at de ikke ønsker at modtage gaver.
John Bøgh, afdeling 42, var af den opfattelse, at det er spild af repræsentantskabets tid at komme med sådanne forslag.
Gerd Strunge, afdeling 39, var af den opfattelse, at der godt kan udsendes
en meddelelse herom.
Forslaget blev sat til afstemning.
Der var 99 stemmer til rådighed.
Stemmeudvalget oplyste følgende stemmetal:
4 stemmer for
93 stemmer imod
2 undlod at stemme
Dirigenten konstaterede, at forslaget var nedstemt.
d) OB – Salg af Ruskær Vaskeri
Christian Høgsbro oplyste, at Agerkær varmecentral har en del ledige lokaler, hvorfor det foreslås at sælge vaskeriet til en læge og bygge nyt moderne vaskeri i Agerkær Varmecentral. Det indstilles at Ruskær Vaskeri
sælges. Provenu går til indretning af det nye vaskeri. Salgsprisen er ikke
endeligt forhandlet på plads.
Forslaget blev sat til afstemning.
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Der var 99 stemmer til rådighed.
Stemmeudvalget oplyste følgende stemmetal:
99 stemmer for
0 stemmer imod
0 undlod at stemme
Dirigenten konstaterede, at forslaget var godkendt.
e) OB – Afhændelse af Ellegårdens Varmecentral
Christian Høgsbro oplyste, at varmecentralen i dag fungerer som fordelercentral. Der vil være mulighed for besparelser ved indgåelse af en aftale
med Vestforbrænding om levering af varme.
Han oplyste, at der pt. pågår forhanling med Vestforbrænding om vilkårene, hvorfor det endnu ikke kan siges hvad provenuet vil blive. Administrationen ønsker bemyndigelse til at afhænde til højest bydende.
Der var 99 stemmer til rådighed.
Stemmeudvalget oplyste følgende stemmetal:
99 stemmer for
0 stemmer imod
0 undlod at stemme
Dirigenten konstaterede, at forslaget var godkendt.
f) OB – Bemyndigelse til at udarbejde Standardforretningsorden for
afdelingsbestyrelsen og for afdelingsmøder
Dirigenten oplyste, at Organisationsbestyrelsen ønsker bemyndigelse til
udarbejdelse af standardforretningsorden for afdelingsbestyrelserne tilsvarende standardforretningsorden for afdelingsmøder. Ved eventuelt fremtidige ændringer vil der blive udsendt et cirkulære. Forretningsorden vil fortsat kunne tilpasse den enkelte afdeling.
Der var 99 stemmer til rådighed
Stemmeudvalget oplyste følgende stemmetal:
96 stemmer for
2 stemmer imod
1 undlod at stemme
Dirigenten konstaterede, at forslaget var godkendt.
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g) OB – Fundats for kunstfonden
Christian Høgsbro bemærkede, at der primært er tale om konsekvensrettelser samt en tilføjelse om overførsel af 100.000 kr. til kapitalen i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum. Han oplyste, at Organisationsbestyrelsen vil arbejde på et nyt grundlag for udlodning fra kunstfonden.
99 stemmer til rådighed
Stemmeudvalget oplyste følgende stemmetal:
99 forslag for
0 imod
0 undlader at stemme
Dirigenten konstaterede, at forslaget var godkendt.

Ad dagsordenens punkt 6.a.
Valg af næstformand for Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet
Dirigenten oplyste, at Jørn Nielsen, afdeling 47, afgår efter tur og modtager
genvalg. Han spurgte, om der var andre kandidater.
Der fremkom ikke yderligere kandidater.
Formanden konstaterede herefter, at Repræsentantskabet enstemmigt genvalgte Jørn Nielsen som næstformand for Organisationsbestyrelsen og Repræsentantskabet.

Ad dagsordenens punkt 6.b.
Valg af 4 medlemmer til Organisationsbestyrelsen
Dirigenten oplyste , at Käthe Pedersen, afdeling 55, Michael Bendixen, afdeling 7, Palle S. Madsen, afdeling 9 og Michael Bagge Kuehn, afdeling 77, afgår efter tur. Käthe Pedersen modtager ikke genvalg. De øvrige modtager
genvalg. Han spurgte, om der var andre kandidater.
Der fremkom følgende kandidater:
Helle Jønsson, afdeling 55
Hanne Dahlerup, afdeling 86
Der blev herefter foretaget afstemning.
Stemmeudvalget oplyste følgende stemmetal:
Michael Bendixen – 92 stemmer
Palle S. Madsen – 71 stemmer
Michael Bagge Kuehn – 77 stemmer
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Helle Jønsson – 86 stemmer
Hanne Dahlerup – 56 stemmer
Dirigenten konstaterede herefter at Michael Bendixen, Palle S. Madsen, Michael Bagge Kuehn og Helle Jønsson var valgt til Organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen består herefter af:
Bent Haupt Jensen, afdeling 50, formand (på valg i 2014)
Jørn Nielsen, afdeling 47, næstformand (på valg i 2015)
Jette Kragh, afdeling 46 (på valg i 2014)
Bjarne Lindqvist, afdeling 5 (på valg i 2014)
David Jennow, afdeling 73 (på valg i 2014).
Helle Jønsson, afdeling 55 (på valg i 2015)
Michael Bendixen, afdeling 7 (på valg i 2015)
Palle S. Madsen, afdeling 9 (på valg i 2015)
Michael Bagge Kuehn, afdeling 77 (på valg i 2015)

Ad dagsordenens punkt 6.c.
Valg af 2 medlemmer til Økonomi- og Forvaltningsudvalget
Dirigenten oplyste, at Jørgen Grønstrup, afdeling 115 og Annita Leth, afdeling
43, afgår efter tur. Annita Leth modtager genvalg. Han spurgte, om der var
andre kandidater.
Der fremkom følgende kandidat:
Hanne Dahlerup, afdeling 86
Dirigenten konstaterede herefter, at Repræsentantskabet enstemmigt genvalgte Annita Leth. Endvidere valgte Repræsentantskabet Hanne Dahlerup for
det kommende år.
Repræsentantskabets medlemmer i Økonomi- og Forvaltningsudvalget er:
Inger Rasmussen, afdeling 87 (på valg i 2014)
Thomas Borg, afdeling 20 (på valg i 2014)
Annita Leth, afdeling 43 (på valg i 2015)
Hanne Dahlerup, afdeling 86 (på valg i 2015)

Ad dagsordenens punkt 6.d.
Valg af 2 medlemmer til Bygge- og Projektudvalget
Dirigenten oplyste, at Steen Kevings, afdeling 53 og Erik Ebert, afdeling 112,
afgår efter tur og modtager genvalg. Han spurgte, om der var andre kandidater.
Der fremkom ikke yderligere kandidater.
Dirigenten konstaterede herefter, at Repræsentantskabet enstemmigt genvalgte Steen Kevings, afdeling 53 og Erik Ebert, afdeling 112.
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Repræsentantskabets medlemmer i Bygge- og Projektudvalget er herefter:
Anna Hansen, afdeling 11 (på valg i 2014)
Leif Janhede, afdeling 37 (på valg i 2014)
Steen Kevings, afdeling 53 (på valg i 2015)
Erik Ebert, afdeling 112 (på valg i 2015)

Ad dagsordenens punkt 6.e.
Valg af 2 medlemmer til Boligudvalget
Dirigenten oplyste, at Gerda Bilde, afdeling 40 og Leif Janhede, afdeling 37,
afgår efter tur og modtager genvalg. Han spurgte, om der var andre kandidater.
Der fremkom ikke yderligere kandidater.
Dirigenten konstaterede herefter, at Repræsentantskabet enstemmigt genvalgte Gerda Bilde, afdeling 40 og Leif Janhede, afdeling 37.
Repræsentantskabets medlemmer i Boligudvalget er herefter:
Jørgen Nydahl, afdeling 54 (på valg i 2014)
Hanne Dahlerup, afdeling 86 (på valg i 2014)
Winnie Hansen, afdeling 113 (på valg i 2014)
Gerda Bilde, afdeling 40 (på valg i 2015)
Leif Janhede, afdeling 37 (på valg i 2015)

Ad dagsordenens punkt 6.f.
Valg af 2 medlemmer til Uddannelsesudvalget
Dirigenten oplyste, at Erik Jensen, afdeling 32 og Carsten Bo Jespersen, afdeling 32, afgår efter tur. Carsten Bo Jespersen modtager ikke genvalg. Han
spurgte, om der var kandidater.
Der fremkom følgende kandidat:
Bilal Corap, afdeling 55
Der fremkom ikke yderligere kandidater.
Dirigenten konstaterede herefter, at Erik Jensen og Bilal Corap, var valgt til
Uddannelsesudvalget
Repræsentantskabets medlemmer i Uddannelsesudvalget er herefter:
Allan Lund, afdeling 38 (på valg i 2014)
Helle Jønsson, afdeling 55 (på valg i 2014)
Erik Jensen, afdeling 32 (på valg i 2015)
Bilal Corap, afdeling 55 (på valg i 2015)
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Ad dagsordenens punkt 7.
Valg af revisor
Dirigenten gav ordet til direktøren.
Indstillingen medvirker stort set til en halvering af den årlige revisionsydelse.
Direktøren oplyste, at Organisationsbestyrelsen indstiller, at vælge PWC.
Dirigenten oplyste, at der kl. 23.10 var 90 stemmeberettigede.
Dirigenten konstaterede herefter, at Repræsentantskabet enstemmigt godkendte forslaget.

Ad dagsordenens punkt 8.
Eventuelt
Dirigenten spurgte, om der var nogen bemærkninger under eventuelt.
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. Han gav ordet til
formanden for afsluttende bemærkninger.
Formanden ønskede tillykke til de nyvalgte. Endvidere takkede han Käthe Pedersen for, at hun på fortrinlig vis har varetaget arbejdet i Organisationsbestyrelsen.
Formanden ønskede herefter alle god sommer. Håber alle får ladet op og
kommer tilbage med ny energi til et nyt travlt foreningsår.

Den 11. juli 2013

Jørn Nielsen, dirigent

Bent Haupt Jensen, Formand

