REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 19. januar 2021
Til stede:

Christian Mariegaard, Preben Karlson, Morten Kjær, Diana Jensen,
Bjarke Mortensen, Sofie Ehlern, Annie Axelsen, Martin Hersom Bien,
Maria Møller (1. suppleant) og Lotte Eskesen (referent)

Det var Sofie Ehlerns sidste bestyrelsesmøde, da hun pr. 1. februar 2021 flytter fra
Ringgården.
GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA 15. DECEMBER 2020
Protokollen blev taget til efterretning
BERETNING FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDE 5. JANUAR 2021
Protokollen blev taget til efterretning.
FORENINGENS ØKONOMI
Månedsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning.
Oversigten over trækningsretsmidlerne drøftes på kommende møde.
INFO FRA DIREKTØR
Covid-19
Der er stadig lukket for personlige henvendelser og administrationens medarbejdere
løser i store træk arbejdsopgaverne hjemmefra.
De kolleger som er nødsaget til at være fysisk på arbejde, udviser den størst mulige
forsigtighed – både i administrationsbygningen og på områdekontorerne, og alle
forsøger at indrette arbejdsdagen således, at der kan tages de fornødne hensyn.
Generelt er stemningen god og tingene kører på fornuftig vis.
Men der har desværre været et stigende antal beboerklager, hvilket sandsynligvis
hænger sammen med, at mange beboere opholder sig mere i boligen end normalt.
Ringgården har været til styringsdialogmøde hos Aarhus kommune.
Grundet de nye parkeringsregler i Aarhus midtby, har Ringgårdens afd. 4 på
Silkeborgvej været udfordret, da afdelingen ikke har egne P-pladser, og ikke har
været taget i betragtning, da kommunen oprettede nye P-zoner for området.
Efter at have været i dialog med kommunen er det aftalt, at P-zonen udvides, så afd.
4s beboere fremover får lige vilkår, som det er tilfældet for de omkringliggende
beboelsesejendomme. Afdelingsbestyrelsen er orienteret om dette.
BM er i fuld gang med indberetninger til det nye granskningssystem under
Landsbyggefonden.
Der er vedtaget en ny effektiviseringsaftale med fastsættelse af fælles mål for
besparelser i den almene sektor.
Hvad dette reelt kommer til at betyde for Ringgården, er ikke helt klart, men denne
gang vil opmærksomheden blive særligt rettet mod indkøbsaftaler og øgede
henlæggelser til vedligeholdelse; noget Ringgården i forvejen har fokus på.
Project Ready nærmer sig sin afslutning, så nu kan økonomien endeligt gøres op for
de byggesager, Ringgården har haft med som en del af projektet.
Der forventes et pænt overskud på de respektive regnskaber.
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Hybridbiler vinder mere og mere indpas i Danmark, og dette har bl.a. medført, at en
afdeling har rettet henvendelse til administrationen for at høre, hvorledes de skal
forholde sig, hvis en beboer trækker kabel fra boligen ud til sin bil på den offentlige Pplads.
Et kabel der går tværs over afdelingens fællesarealer, stier m.v., med risiko for
faldulykker for de som færdes på afdelingens stier og fællesarealer og samtidig en
hindring for, at ejendomsfunktionærerne sikkert kan udføre græsslåning,
vinterbekæmpelse m.v.
Administrationen er derfor ved at undersøge reglerne ift. arbejdsmiljø, husorden m.v.
Derudover skal det afklares, om boligerne er gearet til den ekstra belastning af
elnettet.
I forlængelse af ovennævnte er administrationen i fuld gang med at undersøge
vilkårene for etablering af ladestandere til el-biler i Ringgårdens mange afdelinger.
INFO FRA FORMAND
Maria Møller overtager Sofie Ehlerns udvalgsposter i bestyrelsen.
Da det pt. ikke er muligt at holde fysiske møder i beboerdemokratiet grundet de
forlængede Coronarestriktioner, blev det besluttet, at administrationen rådgiver
afdelingsbestyrelserne om, hvorledes de kan opretholde bestyrelsesarbejdet, så
længe forsamlingsforbuddet er gældende.
Der skal underskrives ny tegningsret, nu hvor der er ændret i bestyrelsens
sammensætning.
PERSONALESAGER
Pr. 1. februar 2021 starter der en ny medarbejder i sekretariat/kommunikation.
Ansættelsesprocessen med at finde en kandidat til en nyoprettet stilling som driftschef
er i fuld gang, og det er håbet, at vedkommende kan starte op omkring 1. marts.
Ligeledes skal der ansættes s to nye ejendomsfunktionærer, men indtil videre er
denne proces sat på standby grundet omstændighederne.
Der er ansat en ny ejendomsteknikerelev.
Lokalaftaler for ejendomsfunktionærer og AC’ere er nu forhandlet på plads.
NY VISION, STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR RINGGÅRDEN
Det er stadig uvist, hvornår det bliver muligt at inddrage afdelingsbestyrelserne i
processen, men det bliver gjort, så snart det er muligt.
Det samme gør sig gældende for processen med sammenlægning af afdelinger.
HELHEDSPLAN FOR AFD. 9B
Hovedforeningen finansierer via dispositionsfonden godt 8,5 mill. kr. til helhedsplanen
over de næste 20 år.
Landsbyggefonden giver driftsstøtte på kr. 724.000 pr. år i de første fire år, herefter
nedtrappes støtten gradvist med 9 kr. pr. m2 pr. år.
Ovenstående finansieringsplan blev godkendt.
Beslutningsprocessen er pt. sat i bero grundet nedlukningen og forsamlingsforbuddet.
Genoptages så snart det er muligt.
Man vil nedsætte et sagsbyggeudvalg bestående af repræsentanter fra administrationen,
organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen.
Morten Kjær blev udpeget som repræsentant fra organisationsbestyrelsen.
KOMMENDE BYGGESAGER
Det er forventeligt, at overtagelsen af grunden i Lystrup kommer til at tage noget tid, da
der er en del formalia, der først skal på plads.
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VIDEREGIVELSE AF BEBOERINFORMATION
Der var en længere snak om, hvorledes man løser de udfordringer, der kan opstå, hvis et
afdelingsbestyrelsesmedlem har flere kasketter på – altså både er medlem af bestyrelsen
og ansat af Ringgården til at udføre et hverv i afdelingen.
Det blev foreslået, at inspektøren for den pågældende afdeling er arbejdsgiver, så man
derved undgår situationer, hvor afdelingsbestyrelsen både er ”arbejdsgiver” og sagsbehandler.
Nogle var af den holdning, at det ikke er hensigtsmæssigt, at have flere kasketter på, da
det kan være vanskeligt at manøvrere i.
Men der var enighed om, at man i Ringgården bør kunne ansætte beboerdemokrater til
småjobs i afdelingerne, da det ofte er meget vanskeligt at finde kandidater til eksempelvis
udlejning af fælleslokaler, mindre rengøringsopgaver m.v.
Så det blev besluttet, at praksis fortsætter som nu, og det tages op igen, hvis der viser sig
et behov for en stramning af reglerne.
REVIDERING AF MØDEPLAN FOR 2021
Det blev besluttet, at Boligforeningsfesten den 10. april flyttes til en anden dato, da det er
meget tvivlsomt, at festen kan afvikles grundet Coronarestriktioner.
Ligeledes udskydes studieturen til 2022.
Det blev foreslået, at der i stedet arrangeres en light-studietur i Danmark.
BENCHMARK 2019
Benchmark rapporten blev gennemgået og taget til efterretning.
IGANGVÆRENDE BYGGESAGER:
Afd. 20, Renoveringssag
Der er opnået enighed med NCC om en udbedring af de ting, der var peget på i
byggeskadefondens rapport.
”Byparken” mellem de to afdelinger forventes afsluttet i foråret 2021.
Afd. 21, Renoveringssag
Renoveringen nærmer sig sin afslutning.
Der er udfordringer med at få udlejet ungdomsboligerne, og pt. står 18 boliger ledige.
Administrationen er ved at udarbejde forbrugsregnskaber for afdelingen.
Dette har vist sig at være en kompleks øvelse, specielt begrundet i der under
renoveringen blev tappet strøm fra lejlighederne til byggeriet; noget der skal tages højde
for ved udarbejdelsen af det enkeltes lejemåls forbrug.
Afd. 39, Søhesten
De første 24 lejligheder er nu klar til udlejning.
Der er god søgning til lejlighederne specielt de mindste boliger.
Da det pt. ikke er muligt at arrangere et Åbent Hus, er der lavet videopræsentation af
boligerne.
Direktøren har løbende været i dialog med Aarhus kommune for at finde en mindelig
løsning på parkeringssituationen.
For at få klarhed over vilkårene for sådanne aftaler, blev der taget kontakt til Boligstyrelsen, som oplyste, at kommunen i sådanne tilfælde har den fulde
beslutningskompetence til at fastsætte vilkår, praksis, pris m.v.
Dette betyder, at Ringgården kan disponere over 56 P-licenser, som kan lejes ud til
afdelingens beboere.
ORIENTERING FRA DIVERSE UDVALG:
Byggeudvalget:
Intet nyt.
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Udvalget vedr. ”Salen” Paludan-Müllers Vej:
Intet nyt.
Virksomhedsnævn og Arbejdsmiljøudvalg:
Intet nyt.
Arrangements- og uddannelsesudvalg:
Intet nyt.
EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSER:
Info fra BL kan ses på BLs hjemmeside www.bl.dk
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