
Mødedato: Onsdag den 5. april2Ol7, kl. 19.00.
Antal deltagere: Repræsentanter 35 personer

Administration Direktør René Kjær Rasmussen {RKR)
Teamleder Økonomi & Regnskab Karen

Mortensen (KM)

Organ isationsbestyrelse Formand Grethe Rasmussen
Næstforma nd Paw And reassen
Poul Meisler
Karen Rod Jensen

John Sørensen

Jette Bisgaard

lnviterede Revisor (Ri) Kristian Stenholm Koch (KSK)

Arbejdernes Byggeforen i ng
Referat af ordinært repræsentantskabsmØde 2OL7

Dagsorden

1,. Valg af dirigent.

Poul Meisler blev valgt.

Dirígenten konstaterede, at mødet var rettidigt varslet iht. vedtægterne. Dagsordenen
blev godkendt.

Stemmeudvalg bestående af følgende blev nedsat:
lnga Salomonsen, afd. L3

Kirsten Nørskov, afd. L8

Mona Schwanda, afd. 04

2. Valg af referent.

Karen Mortensen (KM) blev valgt.

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest
forløbne år og fremlæggelse af forvaltningsrevisionen (beretning eftersendes i
WebZonen).

Formand for boligorganisationen, Grethe Rasmussen (GR) aflagde organisations-
bestyrelsens årsberetning. Beretningen er udsendt til repræsentantskabet forud for
mØdet.

GR orienterede om socialt arrangement for repræsentantskabet den L7. juni 2017, hvor
turen går til Aarhus. lnvitation fremsendes snarest.
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4.

5.

6.

GR orienterede om planlagt udvidelse af delebilsordning og afdelingernes mulighed for
deltagelse.

GR takkede for det gode samarbejde i såvel bestyrelse, repræsentantskab og
administration.

Direktør René Kjær Rasmussen (RKR) afklarede spørgsmåltil afdelingernes deltagelse i

delebilsordning.

Beretningen blev godkendt.

RKR fremlagde forvaltningsrevision for 20L6.

Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt
fremlæggelse af budget (regnskab med bilag vedlagtf.

Kristian Stenholm Kock (KSK), Statsautoriseret revisor ved Ri, fremlagde og
kom menterede boligorgan isationens årsregnskab.

KSK uddelte stor ros til administrationen for det regnskabsmæssige arbejde og
forretn in gsga n ge i Arbejdern es Byggeforen i n g.

KSK oplyste, at forvaltningsrevisionen ikke har givet anledning til bemærkninger

KSK oplyste, at regnskabet er retvisende og at det ikke har givet anledning til
bemærkninger i revisionsprotokollen.

Herefter blev regnskab og budget godkendt.

Godkendelse af nye normalvedtægter (markeringer med rØdt slettes og markeringer
med blåt t¡lføjesl.

RKR orienterede om årsagen til fremsendt ændringsforslag med nyt oplæg udarbejdet af
BL.

RKR afklarede spørgsmåltil S11 stk. L vedr. udpegning af medlemmer samt spørgsmåltil
515 stk. l- vedr. digital afstemning og mødedeltagelse.

De nye normalvedtægter blev godkendt ved håndsoprækning.

Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forslag skal være organisationsbestyrelsen
i hænde senest 2 uger før det ordinære møde.

lngen indkomne forslag

Effektivisering.
RKR gennemgik regeringens aftale med BL og KL om effektivisering af den almene sektor
frem til 2O2O.
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RKR redegjorde i den forbindelse for status i forhold til de større effektiviseringstiltag,
som er gennemført ved Arbejdernes Byggeforening siden 2007 samt nyt udviklingstiltag,
som bliver iværksat på driftsområdet med virkning pr. 1. januar 2OI8.

Præsentation - "Effektivisering" vedhæftet

RKR oplyste, at afdelingsbestyrelserne snarest muligt vil modtage nærmere information
om det nye udviklingstiltag, de 3 driftsområder og sammensætningen af afdelinger og
medarbejdere.

RKR afklarede spørgsmåltil ejendomsfunktionærernes ønske om underudvalg i

afdelingsbestyrelserne til ad hoc opgaver.

RKR orienterede om udfordringer forbundet med at opfylde alle behov og ønsker uden
omplacering af medarbejdere.
RKR opfordrede til at tage kontakt efter mødet for afklaring af spørgsmål til evt.
udfordringer.

Anna Lisa Pedersen, afd. 16 fremhævede de gode erfaringer, som vi har fra
organiseringen af driftsområdet på Lupinvej m.fl..

8. a. Valg af 3 medlemmer af organisationsbestyrelsen - valgperiode2OLT-2O!9.

På valg: Paw Andreassen (villig til genvalg)

Ulla Dinesen (villig til genvalg)

Jette Bisgaard (villig til genvalgf

Kandidater

Paw Andreassen, afd. 18

Jette Bisgaard, afd. 51
Ulla Dinesen, afd. 60

Alle blev genvalgt.

b. Valg af 2 suppleanter - valgperiode 2OL7-2OL8.

Kandidater:

Anna Lisa Pedersen, afd. L6 - modtog
Henrik Bech Nielsen, afd. 20 - modtog
Tina Pedersen, afd. 43 - modtog

L. suppleant: Tina Pedersen, afd. 43
2. suppleant: Henrik Bech Nielsen, afd. 20
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3. suppleant: Anna Lisa Pedersen, afd. 16

9. Valg af revisor.

Ri, tidligere Revisionsinstituttet blev genvalgt.

10. Eventuelt.

Der var ingen emner til behandling.

GR ønskede medlemmer og suppleanter tillykke med valget, takkede for et godt møde og

Ønskede alle en god sommer.

Silkeborg, den 6. april2OtT

û/wv trnh}^r"-
G e Rasmussen

Formand
Poul Meisler
Dirigent

ren Mortensen
nt
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R E P RÆSE NTANTS KABSM øDE 201.7

A

Effektivisering

Regeringen offentliggjorde den 1. juli 2016 den aftale som man
har indgået med BL - Danmarks Almene Boliger og med
kommunernes forening KL., som indeholder en målsætning om
effektivisering af den almene sektor på halvanden milliard i 2020
- set i forhold til regnskaberne for 20L4.

I en pressemeddelelse fra Udlændinge-, lntegrations- og
Boligministeriet hedder det blandt andet, at
effektiviseringsmålet er "et samlet mål for hele den almene
boligsektor".

Det er altså op til de enkelte boligorganisationer og afdelinger
selv at beslutte, hvordan effektiviser¡ngsgevinsterne bedst kan
hentes hjem: "Målet tvinger ikke den enkelte boligorganisation
til at nå et bestemt delmå1.

Afta le om effektiviser¡ ng

A
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Der er nemlig stor forskel på potentialet i de enkelte afdelinger.
Afdelingerne har stadig kompetencen til at lægge deres egne
budgetter, men regeringen og kommunerne vil hjælpe sektoren
til at lave de mest fordelagtige besparelser og de mest lovende
investeringer," som det udtrykkes i pressemeddelelsen fra
ministeriet.

Bfs formand, Palle Adamsen, udtrykte tilfredshed med aftalen:

"Vi har haft fokus på at effektivisere i mange år ved at fusionere
og udvikle nye værktøjer.

Derfor er det fint, at regeringen signalerer de samme ambitioner
for den almene sektor i Danmark.

BL
ÞANMARKS
ALI.lENE
BOLIGER

Afta le om effektiviseri ng

A

Vi er optimist¡ske med henblik på at indfri målet på halvanden
milliard i 2O20 pä baggrund i de erfaringer, vi har gjort os i de
senere år.

Og jeg ser det som noget positivt med et sådan måltal, for det er
en måde, hvorpå vi kan synliggøre vores arbejde med at give vores
beboere mest værdi for pengene i de almene boliger i Danmark."

Han understregede samtidig, at BL og de almene
boligorganisationer er parate til at gå konstruktivt ind i arbejdet
sammen med ministerier og kommuner:

"Vi håber, at vi kan regne med, at det politiske niveau vil bidrage til
processen med at forenkle reglerne og samtidig respektere det
beboerdemokrati, som er en hjørnesten i de almene boliger i

Danmark."

Afta le om effektiv¡ser¡ ng

A
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Parterne i aftalen forpligter sig til at bane vejen for
boligorgan isationerne:

Regeringen vil sikre at de regler, som almene boligorganisationer er
unðerlagt, understøtter gode rammer for en effektiv drift, herunder
rammer for god økonomistyring og egenkontrol. Regeringen vil
derfor etablere bedre redskaber i form af benchmarking, forenkling
af nøgletal og udmelding af tilsynstemaer til brug for
styringsd ialogen.

BL vil hjælpe boligorganisationerne med at etablere en tæt og
systemâtisk styring af gkonomien. Man vil også hjælpe dem med at
samarbejde om driften og bruge flere digitale løsninger.

KL vil understøtte, at kommunerne styrker deres fokus på
produktivitet og effektivitet i den årlige styringsdialog med hver
boligorganisation.

Afta le om effektiviser¡ng

A

;ñìã

Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforen ¡ ng

Arbejdernes Byggeforening har siden 2007 lØbende haft stor
fokus på at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektiv
samt god Økonomistyring til gavn for beboerne og i

konkurrenceøjemed.

Det gør, at vi i dag er langt fremme effektiviseringsmæssigt
indenfor sektoren og dermed står godt rustet
konkurrencemæssigt.

Dette gælder såvel boligorganisationen som boligafdelingerne.

A
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Effe ktiviseri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng
Af større tiltag kan nævnes:
. Større fornvelse i administrationen i 2008 som resulterede i en større

besparelse af administrationsbidraget
. Udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner
. Udbud af ekstern rådgivning
. Udbud afforsikringer
. lmplementering og udvikling af forvaltningsrevision jfr. gældende

lovþivning.
. Oplæg til gennemførelse af helhedsplansprojekter
. Markvandring sammen med afdelingsbestyrelserne
. Visions- og strategiprojekt/kultur og arbejdsglæde
. Udvikling af nye driftsområder (teams) med henblik på bedre udnyttelse

af ressourcer, kompetencer, mater¡el m.v.
. Digitalisering af AB's sagsarkiv som led i effektiviseringen af den

administrative sagsbehãndling.
. Digitalisering af afdelingernes tegningsmateriale (bygningstegninger).

A

t*l*'
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Effektiviser¡ ng - Arbejdernes Byggeforen¡ng
. Udbud af håndværkerydelser (maler, rengøring og gulvafslibning) i

forbindelse med fraflytning
. lmplementeringen af digitalt indflytningssyn, mangellister og

fraflytningssyn
. Etablering af fælles digitalt website og venteliste sammen med AAB

Silkeborg og Silkeborg Boligselskab
. Udvikling af nyt digitalt website for Arbejdernes Byggeforening
. Etablering af digital kommunikationsplatform for

organisationsbestyrelsen/repræsenta ntskabet/afdelingsbestyrelserne
med mulighed for tilgang fra tablets og smartphones

. Etablering af lT på driftskontorer

. Løbende digitalisering og optimering afinterne arbejdsprocesser

. Understøttelse af beboerdemokratiet

. Yde den gode service overfor afdelingsbestyrelserne, herunder tage hånd
om nye tiltag og ny udvikling

.l
.)
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Effekt¡vise ri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng

Afdelingens udgtfter
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Effektivise ri ng - Arbejdernes Byggeforening

Beàoemes ¡hdfrydelse

39*

û
Hq h¡rdu hge¡ idñtddre {lo!h!i.ñl}
Hèr h¡r du &g@.5ël hltÈl!

Omkosfn¡ngernes îord e llng

ã
¡ ftnfrg. q ¡d.. rñ

0
0

0
0
0

reJ00 12.0m

11¡t7

A

o
o
a
a

a
a
a
a
a
a
a

?22.W
1r0.800

8.¡m

æ¡.6Q
71_300

82æ

,17-7m
-39.S0

l@

23,100
71.300
8.700

1:r ¡dd36n* rd f oMdng, A{d¡he
¡23 Túvèdtaifn¡ñ96.

Et!ùôodlocru úd!ñêr
l2s Ydoßêr på &dùqsôcjdd m.Y.

132 Yd.be.v.d-dftBl.tb
133 AtoNhs 6fùndetukud
r3{
1{0

5



07-04-20L7

Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng
Vi har siden sommeren 2016 arbejdet på en videreudvikling og fornyelse af driftsområdet, hvor det
erfaringsmæssigt har vist sig, at vi har kunnet drage storefordele (kompetencem_æssigt,

ressouicemæss¡gt og økonomisk¡ af sammensætningen af større driftsteams og færre
driftsområder.

En udvikling der er fælles forståelse for ledelse og medarbejdere imellem'

Besparelserne viser sig i form af bedre udnyttelse af ressourcer, kompetencer, materiel, økonomiske
besparelser på konto LL5 og 116 m.v.

Den 13. oktober 2016 var ledelse og medarbejdere samlet til fælles informations- og
udviklingsmØde omkring driften.

Formålet var at informere og give fælles forståelse for hvordan vi vil forny og modernisere vores
organisation, arbejdsglæde,bmstillingsevne og ledelse, samt at inddrage driften i en udviklings- og
fornyelsesproces der iremadrettet kan sikre os en unik arbejdsplads og plads i den almene sektor.

A

Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforening
Forretningens sammenhæng og udviklingsevne

MenneskerForretn\ng

Orßã(i\5ãt¡on

Udviklingsmu\ighede 
r

lede\se

Strategt

A

6



07-04-20t7

Effektiv¡seri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng

Hvor er vi nu ?
Hvorstårvi ?
(ERKENDELSE)

oprr¡ÅluruocÄl
Er vi på vej...?

1

1

t\ ôerhen

U dviklingsp rocesse n

*"lfå',.:ili.;
Hvorfor vil vi det?
Hvad er formålet?

Hvad vil vi ?

Hvad ønsker vi?

Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforen¡ ng
Vores mission

Vi skaber rammerne for

.Det gode hjem

A
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Effe kt ¡vise ri n g - Arbejd e rn es Byggefo re n i ng

Vi udlever vores mission ved at efterleve disse
strategier - vi:
. Understøtter udviklingen af beboerdemokratiet

. Sikrer sund og ansvarlig Økonomi

. Tilstræber boliger til "alle" beboergrupper

' Udvikler vores kundeservice (kvalitet, ydelser m.v.)

. Sikrer en sund og ansvarlige vedligeholdelses standard (helhedsplan)

. Befordrer tryghed og sikkerhed

. Vi udvikler produktiv, effektiv og kvalitativ drift & serviceydelser

. Udvikler vores personlige /faglige kompetencer

. Holder fokus på vækst, udvikling & værdiskabelse

. Sikrer overholdelse af love/regler/aftaler A

Effektiviser¡ ng - Arbejdernes Byggeforen¡ ng
Hvad er vi rigtig gode til hos Arbejdernes
Byggeforen¡ng?

.omstillingsparathed - fleksible

.Faglig stolthed

.Tålmodighed

.Formidling

.Synliggørelse

.Gode til at lytte og tage beboere alvorligt

.Rådgive

.Skelne hvad der kræver en løsning fra os

.Planlægge og løse arbejdsopgaver

.Bruger mange ressourcer på

nyistandsættelse ved fraflytninger

.Beboerservice og samarbejde med
afdelingsbestyrelser

.At omsætte ord til handling

.Empati - indføling - indlevelse

.Godt humør

.At hjælpe hinanden

.Ressourceansvarlige / økonomi

A
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Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng

Hvad vil vi gerne have mere af i fremtiden?
. Beboerdemokrati = velfungerende afdelingsbestyrelser

. Mere information, kommunikation imellem administrat¡on og marken

. Wellness ogfri kaffe

. EL firmabiler

. Robotplæneklippere

. Miljømæssige t¡ltag

. Økonomisk frihedsramme

. lndflydelse

. Hurt¡g proces fra tanke (ide) til handling

. Underudvalg i afd. bestyrelser til ad hoc opgaver

. Rykkeafdelingsbestyrelserfor hurtigbehandlingafsager(evt.retningslinjer)

. Større økonomisk råderum (hvad og hvor meget må vi ?)

. Holde position som nr. 1 i byen A

Effektiviser¡ ng - Arbejdernes Byggeforen¡ng
Gennemgang af de nye driftsrammer

Den overordnede orga nisering

- Hvad har vi lagt til grund for vores
beslutn inger?

A
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Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng

Hensigten med ny organisering

A. Fremtidssikring - udfordringer

B. Modernisering - succesfaktorer

C. Ensartethed - funktions- & jobbetingelser

D. Opfyldelse af medarbejderønsker

A
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Effektiviser¡ng - Arbejdernes Byggeforen ing
Fremtidssi kri ng - udford ri nger

Resuttat/
Succes

lndre udfordringer

. SamarbejdeBeboere

. YdelserLeverandører

LedelseBL - Trends

. AdministrationLovgivning

Andet

Trusler A

Ydre udfordringer

. Økonomi osv.

Styrker

10



Effe kt¡vise ri ng - Arbejdernes Byggeforen ing
Fremtidssikri ng - udford ri nger

. lnddragelse i den beboerdemokratiske
proces / digitalisering

. N.ybyggeri og nye projekter,
Renovering

. Ad ministrationsbidrag

. Basisboligen/ syn

' Ude arealer
. Økonomi
. Etc.

' Helhedsplanlægning

' Digital fremtidssikring

' - leverandører etc.

' Kommunesamarbejde

' Sammen lægningsproblematikker
. Husning af flygtninge
. Energiforbedringer

' Kontanthjælps-problematik
. Etc.

A
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Effe ktiviser¡ ng - Arbejdernes Byggeforen¡ ng
Modern isering - succesfa ktorer
Det succesrige teams succesområder er på baggrund af erfaringer fastlagt til at være:

.God ledelse - må1, planlægning og opfølgning

.God teamsammensætning

.Solide kompetencer og holdninger

.At vi "ser" tingene - kvalitet i arbejdet

.At teamet er selvstyrende gennem inddragelse og ansvarlighed

A
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Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng

Ensa rtethed - fu n ktions- & jobbetingelser

. Distrikter - arbejdsmængder

. Arbejdsforhold - krav og faciliteter

. Fælles mål for området

. Flere hænder for området

. Ensartedearbejdsprocesser

. Forbedret Team ånd & samarbejde

A

07-04-2017

Effektiviser¡ ng - Arbejdernes Byggeforen¡ng
Ensa rtethed - fu n kt¡ons- & jobbetingelser

. Flere el. større maskiner til rådighed

. Flere gode kolleger

. Hensyn til fleksibilitet i forhold til behov - interesser - sæsonudsving m.m

. Nye funktioner - ansættelsesvilkår (kontrakter)

. Mulighed for nye udfordringer

. Bedre overlap og planlægning af opgaver

. Vinter vedligehold, ferieplanlægning m.v.

A
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Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng

Opfyldelse af medarbej derØnsker
Hvilke muligheder / betænkeligheder ser du i ny organisering?

At vi lever op til Beboer @nsker

At vi udnytter kompetencer

Alsid¡ge opgaver

Teams ¡teamet

Orientering og medbestemmelse

Er 4 mere fremtidssikret

Er 3 bedst ved specialisering

Områdets arbejdsmængde?

Opfølgning og info om alternativer

@konomiske konsekvenser ved ombrydning - faciliteter - velfærd

Roller - specialkompetencer - alder A

07-o4-20r7

Effektiv¡se ri ng - Arbejdernes Byggeforen¡ ng
Gen nemga ng af de nye d riftsra m mer

Mål og kriterier for organisering og ledelse

- Hvordan ser vi den nye organisation?

A

L3



Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforening
Teamorganisering

Omrêdekontor,
Omradeledere.

Gruppe
koord¡nâtorer

A
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Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforening
Ny d riftsorga n iseri ng 20 17 -IB

A
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Effe kt ¡vise ri n g - Arbejd e rn es Byggefo re n i ng

Teamets organisering

ANLIEG BYGNINGER

A
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Effektiviseri ng - Arbejdernes Byggeforeni ng
Lederteamet - Teknik & Drift

JEM

Ja ne

PaulCla us

¿\
l/i
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