
Organisationsbestyrelsesmøde nr. 241

Mødeinfo
 

Lokation Mødelokale 1, Nygårdsvej 37

Dato 27. oktober 2022 Kl. 16:00

Deltagere
Org. Ungdomsbo Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo
Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo

Fremmødte
Claus-Peter Aanum Henning Rømer Radoor Aydrus Ahmed Søren Laustsen Inger
Tingberg Helle Ryvig Peter Weilkiens Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Bettina W.
Spaanheden, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo

Referat
 

1. Godkendelse af referat nr. 240 af 1.september 2022

2. Revisionsprotokollat side 845

3. Indkomne beslutningspunkter
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c. Godkendelse af mødedatoer i beboerdemokratiet foråret 2023
d. Godkendelse af kuvertpris for repræsentantskabsfest
e. Godkendelse af tilskud til forplejning på Driftens dag d. 6. oktober
f. Beslutning om varmepumper etableret under kollektiv råderet i 17 lejemål i afd. 56, Lodsvej-Lærkevej

4. Indkomne debatpunkter

a. Erhverv på adressen i Ungdomsbos afdelinger
5. Byggeteknisk afdeling

a. Helhedsplan afd. 8, 13, 14,18
b. Helhedsplan afd. 26 - Reguleringskonto opgjort

6. Drift

a. Ansøgning om udbetaling af målrettet varmecheck
b. Seneste nyt fra effektiviseringsrådet for regnskab 2020/2021
c. Status Afvigelser - vandregnskab afd. 56, Lodsvej - lærkevej
d. Opfølgning på Temadag d. 6 oktober 2022 om Biodiversitet
e. Granskning opdatering
f. NTI - implementering af driftsopgaver i afdelinger.
g. E-syn og tidssvarende bolig.
h. Orientering om "tidssvarende bolig" afd. 20- Torvegade

7. Kundeservice

a. Tomgang
b. Fleksibel udlejning
c. Venteliste
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8. Økonomi

a. Afkastrapport
9. Indkomne orienteringspunkter

a. Inkassosager, husleje sendt til advokat 2021/22
b. MooodStories arbejdsmiljø, Trivsel Digital værktøj

10. Udvalg

a. Nyt fra Redaktionsudvalget
b. Nyt fra Fritidsudvalget
c. Nyt fra Målsætningsudvalget
d. Nyt fra Byggeudvalget
e. Nyt fra Styregruppen Krydset

11. Afdelinger

a. Afd. 92 Ansøgning om ændring af alderskriterie, godkendt
b. Afd. 9 - Helhedsplan - drøfte.

12. Personale

a. Nyt fra Arbejdsmiløjudvalget
b. Nyt fra Virksomhedsnævnet
c. HR

13. Bydelsprojekt 3i1

14. FU samarbejdet

15. Eventuelt

16. Planlagte mødedatoer

a. Næste organisationsbestyrelsesmøde
b. FU (CPA, HRR, FAC)
c. Styringsdialogmøde
d. 3i1 (CPA, HRR, FAC)
e. Den politiske følgegruppe
f. Målsætningsudvalgsmøde (CPA, HRR, HR, AEO, BWS, FAC, EB)
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Referat

1. Godkendelse af referat nr. 240 af 1.september 2022
Punktet er: Godkendt

2. Revisionsprotokollat side 845
Punktet er: Behandlet

Blev fremvist

3. Indkomne beslutningspunkter
a. Godkendelse af regnskab for Ungdomsbos 75 års jubilæum

Vedhæftet regnskab for jubilæet, hvor der i alt var udgifter for kr. 476.443,98. Udgifterne dækkes ved tilskud fra
arbejdskapitalen.

Punktet er: Godkendt

b. Godkendelse af kollektiv råderet i afd. 46

Afd. 46 besluttede på det ordinære afdelingsmøde 23. marts, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udført
en køkkenrenovering under kollektiv råderet. Samtidig besluttede de også, at administrationen kan udføre
køkkenudskiftning ifm. fraflytning, hvis der skønnes at være behov herfor.
Max. renoveringsudgift på kr. 48.800 + gebyr kr. 800 vil give en lejestigning på kr. 368 pr. md. svarende til en stigning
på mellem 4,8% og 7,8% - afhængig af nuværende leje (boligstørrelse). Max. renoveringsudgift kan indekseres årligt ift.
udviklingen i byggeindekset.
Nuværende gns. leje pr. m²/år udgør p.t. kr. 921. Hvis alle lejere benytter sig af ordningen til max. investeringsramme, vil
den gns. leje pr. m²/år stige med kr. 55 til kr. 976.
Beløbet finansieres p.t. via lån af afdelingens egne midler.
Det forventes ikke, at der vil være problemer med genudlejning som følge af, at den enkelte lejer har benyttet
ordningen.

Såfremt organisationsbestyrelsen kan godkende ovenstående, vil ansøgning efterfølgende blive fremsendt til Esbjerg
Kommune til godkendelse.

Punktet er: Godkendt

c. Godkendelse af mødedatoer i beboerdemokratiet foråret 2023

Punktet er: Godkendt

Kalender med forslag til mødedatoer i beboerdemokratiet vedhæftet. Afdelingsmøder afholdes i uge 12/13 og 16/17
pga. påsken.

d. Godkendelse af kuvertpris for repræsentantskabsfest

Pris for repræsentantskabsfest pr. kuvert er steget med kr. 80 til nu kr. 696. Tilbud fra Esbjerg Konference vedlagt.

Punktet er: Godkendt

e. Godkendelse af tilskud til forplejning på Driftens dag d. 6. oktober
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Udgift til Lækkerbilen kr. 6.380 gives som tilskud fra arbejdskapital.

Punktet er: Godkendt

f. Beslutning om varmepumper etableret under kollektiv råderet i 17 lejemål i afd. 56, Lodsvej-
Lærkevej

Afdelingernes lejemål er opvarmet delvist med fjernvarme i 12 lejemål samt el-opvarmet i resterende 17 lejemål.

Høje energiudgifter gør, at lejemål opvarmes til et minimum. Der anvendes alternativ opvarmning. Samlet set er det
negativt for ejendommene når beboernes betalingsevne er presset. Etablering af suppleringsvarme af god kvalitet, kan
være et godt redskab for afdelingens beboere i håbet om at undgå andre type ovne.

Grundet stigende elpriser, arbejdes med forskellig beregningsmodeller til supplerende -eller alternativ
opvarmningskilde. se bilag.
Luft til luft varmepumpe er mest gunstig anlæg viser beregning og set i forhold til beboersammensætning og forhold
med ref. dertil.

Vil organisationsbestyrelse beslutte, at luft til luft varmepumpe kan etableres under kollektiv råderets ordning, der
finansieres i afdelingen mod forhøjet husleje til det pågældende lejemål.
BL.hotline vurderer ikke supplerende installationer som luft/luft varmekilder, egnet til kollektiv råderets ordninger, men
det er organisationsbestyrelsen der bestemmer overordnet set, om det kan godkendes, i flg. BL. hotline.

Som alternativ godkendelse, kan etablering ske under alm. råderet hos den enkelte lejer, men uden mulighed for
godtgørelse ved fraflytning. Etablering kræver egnet plads til placering af udedel. (Lignende ordning finder anvendelse
andre steder.)

Punktet er: Behandlet

Det blev besluttet ikke at godkende, at afdelingen kan benytte kollektiv råderet til varmepumper. I stedet kan benyttes
alm. råderet (uden godtgørelse, da det anses for en forandring). Dog godkendes, at der ikke er retableringspligt ved
fraflytning.

4. Indkomne debatpunkter
a. Erhverv på adressen i Ungdomsbos afdelinger

En lejer i afdeling 10 har oplyst, at de har fået registreret en virksomhed (haveservice firma) på adressen. Der er tale om
at der er påsat virksomhedsnavn på postkassen, at der anvendes magnetskiltning på privat bil (Kia ceed) når den
anvendes til erhverv. Magnetskilte fjernes fra bilen ved parkering på boligforeningens område. Der er ingen personlige
kundehenvendelser. Virksomheden på adressen er udelukkende postadresse og ikke til gene for naboer hverken i
forhold til kunder eller firmabil mm.

Som udgangspunkt må en lejer af et boliglejemål alene anvende lejemålet til beboelse, jf. lov om leje af almene boliger
§ 79, og overtrædelse heraf kan medføre ophævelse af lejemålet, jf. lov om leje af almene boliger § 90, stk. 1, nr. 2.

Ifølge BL bliver boligorganisationen nødt til at anlægge en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde ud fra retspraksis
som er kortfattet, men rimelig liberal.
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Det er klart, at man ikke må etablere deciderede industrivirksomhe¬der eller lign. i boligen, men på den anden side kan
der være typer af erhverv, som udelukkende foregår inde i boligen uden at påvirke forholdene udenfor, og som
beboeren lovligt kan afvikle.

Retspraksis har taget stilling til følgende situationer:
- Udlejer kunne ikke opsige en lejer, der drev lotterikollektion fra lejligheden (U 1950.222)
- Udlejer kunne ikke opsige en lejer, der havde 5 børn i dagpleje i lejligheden (U1973.19¬7)
- Udlejer skulle ikke acceptere fremleje af værelser på ”dag til dag”-basis (U 2004.2583)
- Fremleje via Airbnb (GD 2016.63)
Med baggrund i retspraksis og i øvrigt, kan følgende retningslinjer indgå ved beslutning om, hvorvidt
boligorganisationen vil tillade registrering af erhverv på en almen lejers adresse:
• At der ikke sker kundehenvendelser til boligen.
• At aktiviteterne ikke må medfører gener for boligen, ved etagebebyggelser ejendommens beboere og ej heller slid på
bolig eller etageejendom.
• At der ikke foretages reklametiltag i form af skiltning på ejendommen eller lign.
• At Lejemålet i øvrigt i det væsentligste skal anvendes som bolig, og et eller flere rum må således ikke indrettes alene
med henblik på at udføre de omhandlende aktiviteter.

Punktet er: Behandlet

Emnet blev debatteret, og bestyrelsens beslutning blev, at det ikke skal være tilladt at registrere erhverv (CVR) på
Ungdomsbos boliglejemål. Boliglejemål må alene anvendes til beboelse.

5. Byggeteknisk afdeling
a. Helhedsplan afd. 8, 13, 14,18

Status på helhedsplan Stengårdsvej

Punktet er: Taget til efterretning

Status på helhedsplanen blev fremlagt.
Byggeregnskab er ved at blive klargjort til revisor.

b. Helhedsplan afd. 26 - Reguleringskonto opgjort

Saldo 3.571 t. kr. ansøgt og bevilliget hvor der er givet tilsagn til
1.613 t. kr. til dækning af støttede arbejder i forbindelse med den fysiske genopretning samt. ( Afløb i krybekælder,
varmevekslere, belægning og tilretning af udv. kloakanlæg)
1.958 t. kr. til aftrapning af driftsstøtte.

Punktet er: Taget til efterretning

6. Drift
a. Ansøgning om udbetaling af målrettet varmecheck

BL har været i dialog med Energistyrelsen omkring de almene beboeres mulighed for at ansøge om varmechecken.
BL har udtrykt bekymring over, at udbetalingen først kan ske i 2023 og tilbudt at stille data om de almene boligers
opvarmningsmiddel til rådighed.

BL orienterede i BL informerer nr. 2622 om, at borgere som på grund af en registerfejl ikke har modtaget
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varmechecken, først vil få mulighed for at ansøge om udbetaling i 2023 – og om at BL havde kontaktet Energistyrelsen
for at bidrage til at finde en hurtigere løsning.

Ungdomsbo har ikke fejl i BBR registrering hvorfor ingen lejere bør have behov for at ansøge ekstraordinært. ( Afd. 56
& 39) .

Punktet er: Taget til efterretning

b. Seneste nyt fra effektiviseringsrådet for regnskab 2020/2021

Seneste nyt fra effektiviseringsrådet for regnskab 2020/2021, se bilag Rapporten viser udgiftsfordeling, effektivitetstal
og generel udvikling i effektivitet for afdelinger. Enkelet afdelinger stiger og falder i effektivitet, både som følge af
driftsanliggender ved helhedsplaner der indvirker på drift, forsikrings anliggende ved overgang til ny forsikringsselskab
samt placering af selvrisiko og endelig udsving på energiområde som følge af elevator tilkomst og øget ventilation mv.
og sluttelig indvirker "tidssvarende boliger" med øget krav til servicering af boligen, hvor udgifter til udskiftning kontra
servicering, øger udgifts niveauet, som det var ventet.

Punktet er: Taget til efterretning

c. Status Afvigelser - vandregnskab afd. 56, Lodsvej - lærkevej

Fanø vandværk har forbytte vandmåler installationer i 2021 i afd. 56 Lodsvej lærkevej. Værket har siden 2021 fastholdt
at der var tale om internt forbrug eller lækage, men det viste sig ikke at holde stik. Nyt vandregnskab forestående - sent
på året

Punktet er: Taget til efterretning

d. Opfølgning på Temadag d. 6 oktober 2022 om Biodiversitet

Dagsordenspunkt til formandsmøde. Strategi for Biodiversitet i afdelingen. Kort drøftelse om strategi og punkter fra
drøftelse med afdeling, når vi forbereder afdelinger til emnet på formandsmøde.

Punktet er: Taget til efterretning

e. Granskning opdatering

I 2020 iværksatte Landsbyggefonden en proces med en samlet ekstern granskning af den almene bygningsmasse. Som
det fremgår i bilag, er tidsramme skredet gevaldigt.
Vi har endnu ikke hørt hvilke konsulentfirmaer der har vundet granskning i afdelinger og tænker at vi indgår i sidste del
af granskningsrapporter for 2023. Til gengæld har rapporter måske en bedre kvalitet. Mere fremgår i bilag.

Punktet er: Taget til efterretning

f. NTI - implementering af driftsopgaver i afdelinger.

Implementering af driftsopgaver i afdelingerne er en større opgave med tilpasning af små 4000 opgaver i afdelinger,
der skal tilrettes med mandskab og tid. Da tilretning foregår sammen med daglige opgaver i drift, forventes opgaven
ikke løst før primo 2023.

Punktet er: Taget til efterretning
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g. E-syn og tidssvarende bolig.

Der arbejdes med "tidssvarende boliger" ved drift og fraflyttesyn, som en konsekvens af øget krav til kvalitet
desangående.
Lejemål med tomgang, søges øget i kvalitet hvor det er muligt, for om muligt at reducere tomgang, -tiltrække anden
klientel.

Tidssvarende budget under udarbejdelse, til vurdering af økonomisk konsekvens / påvirkning / omfang for afdelinger.

Afklaring søges hurtigst, da synsinspektører er i vildrede, om kvalitet de kan tillade sig at tilgå, efter krav om øget
kvalitet i lejemål og pris.
Grå og sorte fodlister overgår til hvid nuance.
Der ses på om blændgulve skal bestå i afdelinger der har vedtaget dette, eller der etableres nye gulve i lejemål.
Listelofter udskiftes / malerbehandles.
Stikkontakter, lamper og sanitet etc. skiftes hyppigere.
Døre og fodlister skiftes evt. i stedet for omfinering eller malerbehandl. .(Nutidens maling flyder ikke sammen til glatte
overflader, men efterlader fede stribede lag. Det afstedkommer i sig selv, en hyppigere udskiftning af emner. )
Hvor der tidligere blev taget hensyn til pris, kvalitet, beboersammensætning og relateret til forkert brug og mislighold
samt skadesudbedring efterfølgende, og hvor kvalitet muligvis var lidt lavere på materialer mod minder udgift, går vi nu
mere efter høj kvalitet i materiale og udførelse, og jagten på den gode lejer.
Øget udgift må forventes fremover, hvor afdelingens andel af slid ælde også påvirkes.

Ledelsesmæssigt stilles øgede krav til udførelse af planlagt periodisk vedligehold, hvor den normale
håndværksmæssige kvalitet, løftes til ny standard i beskrivelse og tilsyn.
Tid og økonomi kan blive påvirket.

Øgede priser presser kvalitet af f.eks. køkkenrenoveringer.
Der er ikke plads til lækkert tilbehør, skuffer mv., hvilket modvirker forventninger til øget kvalitet. Vi ser på udviklingen,
indkøb og mulighed for prisregulering.

Ovennævnte indgår i den samlede snak om muligheder for øget kvalitet og tidssvarende bolig.

Punktet er: Taget til efterretning

h. Orientering om "tidssvarende bolig" afd. 20- Torvegade

Orientering om lejemål etableret med nyt køkken under kollektiv råderet.
Øget udgift til opgradering af lejemål med installationer, ekstra skabe, garderobeskabe, ny gulvbelægning mv, beløber
sig til 41 t. kr.
Der ansøges om tilskud til udgift i dispositionsfond på kommende møde, når endelig udgift er kendt. Da ejendommen
er ved at genopbygge sine reserver, ved seneste renoveringsarbejder.

Punktet er: Taget til efterretning

7. Kundeservice
a. Tomgang

Løbende en del tomgange på Stengårdsvej og i afd. 17 Hedelundvej, dog en enkelt på Stenkrogen. Derudover 1
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tomgang afd. 6 og 21, som begge er genudlejet.

Tomgang i afd. 35 skyldes opsigelse indsendt rettidigt og korrekt via intra, Dog er opsigelsen af uforklarlige årsager
blevet afsluttet med statussen lukket uden den er blevet sagsbehandlet. Dette opdages ifm. telefonisk kontakt til lejer
ved huslejerykker, hvor lejer oplyser at være flyttet til d. 1/9-22 og nøglerne er på køkkenbordet i boligen. Boligen er
udlejet ved første tilbud til indflytning d. 1/11-22.

Punktet er: Taget til efterretning

b. Fleksibel udlejning

9 indflytninger siden sidste møde i afd. 6 (2 stk.) 10 (1 stk.) 21 (1 stk.) 29 (1 stk.) og 64 (4 stk.). 1 pga. job, 4 pga. sociale
kriterier og 4 pga. eliteidrætsudøvere.

Punktet er: Taget til efterretning

c. Venteliste

9.422 på ventelisten i Ungdomsbo heraf 2.008 aktive boligsøgende, dog mangler der endelig oprydning af medlemmer
på venteliste til studieboliger, hvilket vil påvirke tallene. Gitte har igangværende dialog vedr. denne oprydning. Af de
aktive boligsøgende er 338 intern flytter. Der er flest søgende til afd. 29, 24 (Kystvænget) og afd. 21. Der er 290 aktive
boligsøgende til Fanø, 97 medlemmer i aldersgruppen 25-49 år og 95 medlemmer i aldersgruppen 50-64 år. Der er
størst søgning til 3-rums boliger, 1.146 medlemmer efterfulgt af 2-rums boliger 773 medlemmer. På Kystvænget er der
435 boligsøgende til 3-rums og 69 boligsøgende til 4-rums.

Punktet er: Taget til efterretning

8. Økonomi
a. Afkastrapport

Kraftige renteforhøjelser i september resulterede i, at det danske obligationsmarked blev hårdt ramt, og det gik især ud
over de lange konverterbare obligationer.
Det betød, at Sydbank kom ud af året med et negativt afkast på -8,35%, mens Nordea endte på -7,44% og derfor endte
afkastet for regnskabsåret med et gns. tab på -7,98%.
Vi kan dog heldigvis glæde os over, at vi iht. de nye bogføringsregler for kursregulering forhåbentlig får mulighed for at
indhente noget af det tabte de kommende år.

Punktet er: Taget til efterretning

9. Indkomne orienteringspunkter
a. Inkassosager, husleje sendt til advokat 2021/22

I 2021/22 er der sendt 42 sager til advokat, 25 sager har stået til udsættelse hvoraf 11 udsættelser er effektueret.
Derudover har 8 betalt huslejen, 1 har opsagt sit lejemål og 5 har rømmet sin bolig, disse har undgået udsættelse.

Punktet er: Taget til efterretning

b. MooodStories arbejdsmiljø, Trivsel Digital værktøj
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MoodStories som vi havde fået tilbud fra, er desværre meldt konkurs, hvorfor vi skal have fundet en ny
samarbejdspartner. Det vil betyde at vi ikke kan starte op med det digitale værktøj i år. P.t. ved vi ikke om vi kan finde
en ny samarbejdspartner der tilbyder et digitalt værktøj som vi havde valgt skulle være med til at fremme arbejdsmiljø
og trivsel, hvis ikke skal vi gå en anden vej.

Punktet er: Taget til efterretning

10. Udvalg
a. Nyt fra Redaktionsudvalget

Punktet er: Taget til efterretning

Afholdt møde d. 27. okt. Sidste udgave af Trappenyt er blevet et flot nummer.
Der er kommet en henvendelse fra afd. 57 ang. anvendelse af billeder fra afdelingen vedr. biodiversitet.

b. Nyt fra Fritidsudvalget

Punktet er: Taget til efterretning

Der arbejdes med gave til repræsentantskabet. Administrationen vender tilbage til fritidsudvalget med antal.

c. Nyt fra Målsætningsudvalget

Punktet er: Taget til efterretning

Der har været afholdt møde d. 20. oktober 2022. Referat findes vedhæftet.

d. Nyt fra Byggeudvalget

Opstart på byggepladsindretning er nu i gang. Randbeplantninger er tilpasset. der klargøres til afrømning samt
etablering af forsyning, veje mv.

Forhåndsdrøfte med kommunen om udformning af grundforhold mod skel ved supplering med mindre afgrænsede og
beplantede voldanlæg samt anlæg på fællesareal. "Plan" er positiv over for forslaget som skitseret. Der inddrages
landskabskyndig hjælp til endelig udformning, er planen. Se bilag

På et kommende møde, skal byggeudvalget udvælgelse låger og bordplader til køkken og garderobe skabe etc.

Punktet er: Taget til efterretning

e. Nyt fra Styregruppen Krydset

Referat fra d. 30. august og dagsorden til næste møde d. 25 oktober vedlagt.

Punktet er: Taget til efterretning

Der arbejdes med nyt regelsæt for Bydelshuset.

11. Afdelinger
a. Afd. 92 Ansøgning om ændring af alderskriterie, godkendt
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Ansøgning om ændring af aldersgrænsen fra 60 år til 50 år i udlejningskriterierne er godkendt af Byrådet d. 5/9-22.

Punktet er: Taget til efterretning

b. Afd. 9 - Helhedsplan - drøfte.

Afdelingsbestyrelsen går umiddelbart ind for opstart af helhedsplan, med henblik på renovering af ejendommen til
mere moderne og tidssvarende udførelse. Herunder høre naturligvis klimaskærm, som skal håndteres inden for rimelig
tid, med henblik på kuldebroer og indeklimaforhold. Etablering af ekstra etage, tilgængelighed mv, er også mulighed
der blev drøftet.
Afdelingsbestyrelsen ønsker opstart af helhedsplan, fremsat som forslag til beboerafstemning på kommende
afdelingsmøde. Kan det være en konstruktiv tilgang til emnet eller.. ?

Punktet er: Behandlet

Organisationsbestyrelsen er enig i, at det er en fin løsning med et forslag om opstart af helhedsplan på afdelingsmødet.

12. Personale
a. Nyt fra Arbejdsmiløjudvalget

Referat fra møde nr. 78 d. 31.08.2022 er rundsendt d. 01.09.2022.

Punktet er: Taget til efterretning

b. Nyt fra Virksomhedsnævnet

Referat fra møde nr. 64 d. 08.09.2022 er rundsendt d. 08.09.2022

Punktet er: Taget til efterretning

c. HR

Der er indgået uddannelsesaftale med MS, som starter som ejendomsserviceteknikerlærling d. 1/11-2022 ved
driftscenter Stengårdsvej og Øst. Uddannelsen tager 3 år og 3 måneder, MS har første skoleophold i Odense d.
17/1-2023.

Punktet er: Taget til efterretning

13. Bydelsprojekt 3i1
Vedhæftet referat fra Bestyrelsesmødet d. 15 september

Punktet er: Taget til efterretning

14. FU samarbejdet
Der blev afholdt møde d. 4. oktober med Ungdomsbo som værter. Referat ikke modtaget inden udsendelse af nærværende
dagsorden. Referat gøres tilgængelig når vi har modtaget det.

Punktet er: Taget til efterretning
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Referat

Henning Radoor deltager fremover ikke i FU-møder. I stedet overtager Søren Laustsen indtil valg af ny næstformand på næste
repræsentantskabsmøde.

15. Eventuelt
Intet

16. Planlagte mødedatoer
a. Næste organisationsbestyrelsesmøde

d. 24 november

Punktet er: Taget til efterretning

Til næste bestyrelsesmøde medtages datoforslag for 2023

b. FU (CPA, HRR, FAC)

Næste FU-møde d. 6. december 2022

Punktet er: Taget til efterretning

c. Styringsdialogmøde

Mødet med Esbjerg kommune Ikke fastlagt på nuværende. Vi har d. 20 oktober afholdt internt forberedelse-møde

Punktet er: Taget til efterretning

d. 3i1 (CPA, HRR, FAC)

Næste bestyrelsesmøde 1. december 2022

Punktet er: Taget til efterretning

e. Den politiske følgegruppe

Næste møde d. 19-12-2022

Punktet er: Taget til efterretning

f. Målsætningsudvalgsmøde (CPA, HRR, HR, AEO, BWS, FAC, EB)

Næste målsætningsmøde planlagt til d. 8. december 2022.

Punktet er: Taget til efterretning
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