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Dagsorden:

1.

Valg af dirigent

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10. april 2018

4.

Konstituering af bestyrelsen

5.

Godkendelse af budget 2019 for organisationen

6.

Godkendelse af budget 2019 for afdeling 5-418 og 5-420

7.

Mødekalender efterår 2018

8.

Næste møde

GAN
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REFERAT

REFERAT

DUAB

Ad 1 Valg af dirigent
Karina Heuer Bach (KHB) blev valgt som dirigent. Det blev med det samme slået fast at bestyrelsen ikke
var beslutningsdygtig, da der på dagen var indgået 3 afbud.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøde den 20. februar 2018
Referatet var i henhold til den vedtagne forretningsgang allerede udsendt, godkendt og underskrevet
digitalt af dirigent og referent.

Ad 4 Konstituering af bestyrelsen

Ad 5 Godkendelse af budget 2019 for boligorganisationen
Budgettet var inden mødet udsendt til bestyrelsen. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, blev det
besluttet at budgettet skulle udsendes sammen med referatet i forbindelse med godkendelse af referatet.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer har herefter 8 dage til at komme med kommentarer/spørgsmål til
budgettet eller forkaste det, hvis der ikke indkommer kommentarer der bevirker budgettet skal ændres,
vil budgettet for 2019 for boligorganisationen blive betragtet som godkendt.
Kommentarer spørgsmål bedes rettet til regnskabschef Jan Hansen på mail jha@ubsbolig.dk

Ad 6 Godkendelse af budget 2019 for afdeling 5-418 og 5-420
Budgetterne var inden mødet udsendt til bestyrelsen. Da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, blev det
besluttet at budgetterne skulle udsendes sammen med referatet i forbindelse med godkendelse af
referatet.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer har herefter 8 dage til at komme med kommentarer/spørgsmål til
budgetterne eller forkaste dem, hvis der ikke indkommer kommentarer der bevirker budgetterne skal
ændres, vil budgettet for 2019 for boligorganisationen blive betragtet som godkendt.
Kommentarer spørgsmål bedes rettet til regnskabschef Jan Hansen på mail jha@ubsbolig.dk

Ad 7 Mødekalender efterår 2018
Det blev besluttet, at planlægge til bestyrelsesmødet i efteråret og datoerne blev fastsat til henholdsvis
4. september 2018 kl. 17 og 6. december 2018 kl. 17:00 med efterfølgende julefrokost.

Ad 8 Næste møde
Næste møde er fastsat til den 4. september 2018 kl. 17:00 i UBSBOLIG A/S lokaler Jernbanegade 4, 4.
sal, 1608 København V.
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Punktet udgik, da bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

DUAB

Dato:

Dato:

_____________________

_____________________

Karina Heuer Bach

Gregers Andersen

Dirigent

Referent
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