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1. Godkendelse af referat 
 

Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 20. juni 2011 er fremsendt til 

organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 
Der er ikke i den mellemliggende periode fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor 

dette fremlægges til godkendelse, underskrift og indsættelse i protokollen. 
 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, som efterfølgende underskrives af 
formanden. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, der efterfølgende blev underskrevet af 

formanden. 
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2. Revisionsprotokol 
 

I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 93, stk. 5, 
fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Der er ikke tilført 
revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. 
 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 
 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 
 

 
3. KAB´s fællesforsikring 
 

I forlængelse af drøftelserne på organisationsbestyrelsesmødet den 5. maj 2011 skal 

organisationsbestyrelsen træffe beslutning om accept af nyt forsikringstilbud. 
 
En repræsentant fra forsikringsmæglerfirmaet Willis vil på mødet gennemgå det vindende 
tilbud. 

 

Materiale vedr. nyt forsikringstilbud er vedlagt som bilag 3. 

 

Bilag 3: Materiale vedrørende forsikringstilbud 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter det nye forsikringstilbud og træffer på 
beslutning om, hvorvidt dette skal accepteres. 

 

Med udgangspunkt i en grundig gennemgang af forsikringstilbuddet og efter en ligeledes 

grundig drøftelse besluttede organisationsbestyrelsen at acceptere det nye forsikringstilbud. 

Forsikringstilbuddet accepteres uden selvrisiko. 

 
4. Eventuelt 
 
Det aftaltes, at der sker tilretning af afdelingsbudgetterne med de nye priser på forsikring forud for, 
at disse forelægges på de efterfølgende afdelingsmøder. 


