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Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt 19. maj 2021.

Anne Jørgensen - formand for Organisationsbestyrelsen - bød velkommen til de
fremmødte. Særligt velkommen til de nye repræsentanter fra SABs afdeling 25
Langebakke - samt suppleant Dorthe Sørensen, der er indtrådti
organisationsbestyrelsen i stedet for Karsten Brandt, der har trukket sig.
1. Valg af dirigent.
Anne Jørgensen foreslog BL Konsulent Søren Madsen, der blev valgt
enstemmigt.
Søren Madsen konstaterede, at formalia i forbindelse med indkaldelsen af det
ekstraordinære møde var overholdt, og at der var fremmødt 49 personer ud af
repræsentantskabets 62 medlemmer.
Søren Madsen forslog derefter Thorstein Larsen og Rikke Fløjborg som
stemmetællere. Valgt enstemmigt.
Inden forsamlingen gik til behandling af mistillidsdagsordenen præciserede
Dirigenten, at mistillid er en alvorlig sag - hvorfor han kraftigt opfordrede
forsamlingen til at iagttage en god debattone således at det nødvendige
samarbejde i beboerdemokratiet kan fortsætte uanset udfaldet af
mistillidsafstemningen. Endvidere præciserede dirigenten, at han ikke ville
acceptere, at medarbejdere i foreningen blev kritiseret - og at
repræsentantskabet alene har beslutningskompetence i forhold til
organisationsbestyrelsen - og ikke hverken ansatte eller ledelse.
2. Behandling af mistillidsdagsorden fra forslagsstillere.
Forslagsstillerne havde inden mødet foranlediget udsendelse af et bilag, der
nærmere uddybede baggrund for den manglende tillid.
Som repræsentant for forslagsstillerne fik først Camilla Melin (afdeling 7)
lejlighed til at begrunde mistillidsdagsordenen. Camilla fremførte, at den
manglende tillid for det første er begrundet i, at organisationsbestyrelsen ikke
har taget klagerne fra 319 beboere alvorligt og ændret beslutningen om en
personalerotation - og at organisationsbestyrelsen dermed ikke varetager
lejernes interesser. For det andet opfordrede Camilla Melin medlemmerne af
organisationsbestyrelsen til at gå en tur rundt i boligområderne og se på den
forringede standard for vedligehold - og for det tredje fremførte Camilla, at
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også medarbejderne led under ledelsens beslutninger, og at utilfredsheden
ulmer.
Dernæst tog Anita Lauridsen (afdeling 12) ordet og bad om en forklaring på,
hvordan en personalerotation kan medføre en bedre udnyttelse af personaleressourcerne i driftsteamene. Anita fremførte endvidere, at mistanken er, at
personalerotationen har helt andre årsager.
Mariann Leismann (afdeling 12) refererede fra bestyrelsens årsberetning 2020,
hvor det hedder: " Der er nu gået godt og vel to år, siden vi omorganiserede
driften og etablerede de tre teams. Som jeg også sagde sidste år, så er
erfaringerne overvejende positive..." og spurgte i den forbindelse til, hvorfor det
er nødvendigt at ændre pa noget, som organisationsbestyrelsen selv har
vurderet til at fungere tilfredsstillende?
Dirigenten gav derefter ordet til formand for organisationsbestyrelsen Anne
Jørgensen, der fremførte følgende:
- I forbindelse med omlægning af driften til 3 teams tilbage i 2018 var en af
forudsætningerne, at kendte ansigter altid ville være tilbage i forbindelse
med medarbejdere der stopper, omrokeres med videre - samt at der efter
den aktuelle rokade stadigvæk er 3 kendte og dygtige medarbejdere tilbage
i teamet.
Klager og mails fra beboere og beboerdemokrater er formidlet videre til
resten af organisationsbestyrelsen den 5. og 23. marts. Bestyrelsen
kvitterede klagerne med et husstandsomdelt brev, der blev omdelt sidst i
marts måned til de afdelinger, der var underskrivere fra. Klagen samt
bestyrelsens svar blev herefter oplæst.
Organisationsbestyrelsen har ansat en direktør, der har personaleledelse
som sit ansvarsområde. Den opgave skal organisationsbestyrelsen ikke
blande sig i - med mindre, der er forhold der støder imod gældende love og
regler,
- Corona-restriktionerne har desværre gjort det umuligt at afholde formandsog beboermøder. Det havde ellers været langt at foretrække, idet man så i
højere grad ville have haft mulighed for at redegøre for baggrunden for
beslutningen, og imødegå rygter og den dårlige stemning i nogle afdelinger.
- Formandshvervet i afdelinger uden en bestyrelse omfatter ikke opgaven
med at sætte aktiviteter i gang. Hvervet som formand er snarere at agere
bagstopper, der indkalder til beboermøder, underskriver regnskaber og i det
omfang det er nødvendigt sparrer med administrationen. "Med hensyn til at
bruge beboernes penge på en gave havde det - set i bagklogskabens klare
lys - nok klædt mig at finde en fleksibel løsning."
Efter dette møde vil BL blive kontaktet med henblik på afholdelse af et
kursus, hvor repræsentantskab og relevante medarbejdere kan få en fælles
forståelse af, hvordan ansvar og pligter er fordelt.
Organisationsbestyrelsen har tillid til den plan, som rokaden er en del af og i forlængelse heraf bad Anne foreningens direktør om at præsentere
repræsentantskabet for planen.
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Herefter gennemgik SABs direktør Thomas Jeppesen baggrundsmaterialet for
beslutningen om personalerotation - herunder hvordan strategien er bygget op
om en mere klar fordeling af arbejdet mellem driftsteam og inspektørafdeling større fokus på ledelse og klare prioriteringer, samt opkvalificering af
medarbejderne og øget ansvar til driftspersonalet. Endvidere blev SABs politik
for indkøb og udbud gennemgået og revisionens bemærkninger hertil fremlagt.
Slutteligt præsenterede Thomas et forslag til en møde- og servicepakke for
afdelingsbestyrelser, som organisationsbestyrelsen snarligt vil blive bedt om at
forholde sig til.
Herefter blev ordet givet frit:
Camilla Melin (afd. 7): Spørgsmål til Anne: Betyder det du sagde, at
organisationsbestyrelsen har afgivet alt ansvaret for SAB til Direktøren? - Det
virker ikke troværdigt når du fortæller, at klager og øvrige henvendelser er
rundsendt til hele bestyrelsen?
Steen Hyldgaard (afd. 18): Hvordan skal driften nå endnu flere opgaver? kom ud og se, hvordan de grønne områder ser ud. Vi bor her - ledelsen kører
hjem om eftermiddagen, og er billedligt talt ligeglade med, hvordan der ser ud.
Bo Henriksen (afd. 8): I en afdeling uden afdelingsbestyrelse mangler vi
information, og selv simple spørgsmål får man som beboer ikke svar på.
Tom Jørgensen (afd. 15): Når organisationsbestyrelsen giver udtryk for, at den
har fuld tillid, så kan jeg sige, at det har beboere og bestyrelsen ikke. Intet i
de slides vi er blevet præsenteret for nødvendiggør beslutningen om rokering
af personalet - det virker både angstprovokerende og dysfunktionelt.
Anne Jørgensen (formand org. best.): Med hensyn til, hvorvidt
organisationsbestyrelsen har afgivet ansvaret til direktøren, så vil en ny
direktør nok altid få en lidt længere snor i starten. I forhold til vedligeholdelse i
afdelingerne, vil jeg opfordre til at man benytter de igangværende markvandringer til at få talt om tingene ude i de enkelte afdelinger. Alt det, der
bliver fremført i aften gør mig endnu mere overbevist om, at vi er nødt til at
mødes igen.
Thomas Jeppesen (Direktør): Driften skal nå mange opgaver - og det er også
derfor, der er brug for klare prioriteringer, og at vi satser på opkvalificering, og
hele tiden er på udkig efter områder, hvor vi kan udføre arbejdet nemmere
eller mere smart. Endvidere er der også opgaver der falder bort - for eksempel
omkring den nyligt indførte renovationsordning.
Camilla Melin (afd. 7): Vores manglende tillid skyldes, at organisationsbestyrelsen ikke reagerer på de klager der kommer, og følger ordentligt op.
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Anita Lauridsen (afd. 12): Hvor er Team 3 henne i denne rotation? - hvad er
det vi kan forvente af personalet? - kan vi få' en overordnet job- og
ansvarsbeskrivelse for varmemestrene?
Arne Christensen (afd. 22): Selvfølgelig skal vi udnytte personalets
kompetencer. Tidligere have vi både tømrere, snedkere og murere ansat. De
kunne løse opgaver for SAB og lejerne - og ingen skulle tjene på det.

Herefter vurderende dirigenten, at debatten nu var afsluttet og gennemførte
tillidsafstemningen.

Afstemning:
Ja til mistillid: 20
Nej til misstillid: 27
Blanke: 2
Der er dermed fortsat tillid til den siddende bestyrelse
3. Eventuelt valg af ny organisationsbestyrelse
Punktet ikke behandlet.
4. Eventuelt.
Steen Mørk (næstformand for org. best.): "I denne personalerotation er det
værd at bemærke, at det er ledelseslaget der er byttet rundt på." Det gode ved
rokaden er at det giver dynamik og alle lærer noget nyt. Det giver større indblik
og samarbejde på tværs af teams.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden. Mødet blev herefter lukket.
Anne Jørgensen takkede dirigenten for indsatsen og forsamlingen for gode
input.

Dirigent: S
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Referent: Thomas Jeppesen, direktør
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