Referat tillægsdagsorden
Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 27. august 2014
Udsendt den 4. september 2014

Organisationsbestyrelsesmøde
onsdag den 27. august 2014, kl. 17.00 på
Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Bestyrelsen:

David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Flemming Jensen, Niels-Peter Frandsen
og Orla Neumann

Afbud:
KAB:

Lone Skriver og Ronny Hjordt-Nielsen
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1. Tablets til afdelingsbestyrelsens medlemmer
Formandsskabet har drøftet muligheden for at anskaffe en tablet, til de medlemmer af afdelingsbestyrelsen der ønsker det.
KAB tilbyder samme løsning med iPad, som organisationsbestyrelsen har. Anskaffelsen af
iPads til organisationsbestyrelsen var til halv pris, da KAB gav 50 % i tilskud. Dette tilbud
gælder ikke for afdelingsbestyrelser.
En iPad koster i dag 4.906, 25 kr., hvilket formandsskabet synes er en dyr løsning. Derfor
overvejer formandsskabet selv at anskaffe tablets til afdelingsbestyrelsens medlemmer. Prisen
er på ca. 2.500 kr. til 3.000 kr.
Der er mulighed for, at afdelingsbestyrelsens medlemmer kan få en KAB e-mail, som koster
600 kr. om året.
På nuværende tidspunkt vides ikke, hvor mange medlemmer af afdelingsbestyrelsen der ønsker en tablet, og hvor mange der ønsker en KAB e-mail.
Formandsskabet ønsker en principiel drøftelse i organisationsbestyrelsen omkring anskaffelserne til afdelingsbestyrelsens medlemmer. Formanden vil på mødet uddybe indstillingen.
Det indstilles,
at organisationsbestyrelsen drøfter problemstillingen og træffer beslutning i sagen.
Organisationsbestyrelsen drøftede problemstillingen, og drøftede sårbarheden ved selv at anskaffe
tablets til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, da der ingen oplæring er, og der er heller ingen serviceaftale.
Ved at vælge iPad løsningen gennem KAB er både undervisningen og den daglige support med i
aftalen.
Organisationsbestyrelsen besluttede, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne tilbydes en iPad. Anskaffelsen sker efter aftale med den enkelte.
Organisationsbestyrelsen besluttede yderligere, at udgifterne dækkes af boligorganisationen. I indeværende budgetår dækkes udgiften af arbejdskapitalen, og herefter indarbejdes udgiften i boligorganisationens budget.
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2. Honorering af organisationsbestyrelsens medlemmer
Formandsskabet ønsker en drøftelse i organisationsbestyrelsen om synliggørelsen af, hvad
man får af ydelser, når man er valgt til organisationsbestyrelsen.
Fordelen er, at det er i overensstemmelse med Glostrup Ejendomsselskabs værdier om åbenhed og gennemskuelighed. Yderligere kan det imødegå rygtedannelse. Det kan synliggøre de
fordele, der er ved at bruge flere penge på kurser, uddannelse m.v.
Organisationsbestyrelsen bør drøfte om det er på sin plads at udarbejde en liste, og at lægge
det mere offentligt frem, end det er nu. Ulemperne er, at der altid vil være nogen, der synes at
medlemmerne får for meget, og at det kan sætte rygter i gang. Yderligere kan det måske lokke medlemmer til, som kun er interesseret i ydelserne og ikke i at yde en indsats.
Formanden vil på mødet uddybe synspunkterne.
Det indstilles,
at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og træffer beslutning i sagen
Organisationsbestyrelsen drøftede emnet, og er enige om, at gennemskuelighed er en vigtig værdi i
Glostrup Ejendomsselskab og derfor bør der være synlighed omkring forholdene.
Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal udfærdiges en liste over forholdene. Forretningsfører Lone Skriver udarbejder forslag til liste, der koordineres med formanden.
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