
 
 
 
Selskabsbestyrelsesmøde d. 03. februar 2022 kl. 13 hos Bolig Syd Vest. 
 
 
Deltagere Birgith Holte Albertsen (BHA), Brian Lykke Pedersen 

(BLP), Heidi Simonsen (HS), Karin Mølvad Pedersen 
(KMP), Flemming Buus (FB), Inger Cramon (IC),  Dorit 
Høeberg Nielsen (DHN). Fra administrationen deltog 
kundechef, Per Lønborg Andersen (PLA) og 
driftsleder Jeppe Fjand Andreasen (JFA) 
 

Afbud Driftsleder Jeppe Fjand Andreasen. 
 

Velkomst. Formand for selskabsbestyrelsen BHA bød 
velkommen. 
 

1.  Godkendelse af 
dagsorden. 

Godkendt af selskabsbestyrelsen.. 
 

2.  Godkendelse af 
referatet fra sidste 
møde. 

Godkendt af selskabsbestyrelsen.. 
 

3. Studietur. 
Orientering ved 
udvalget. 

Udvalget arbejder med en tur til Århus d. 18. august 
2022,  for at se på forskellige typer af boliger.  
 
Forslaget godkendt af selskabsbestyrelsen. 

4. Temadag. 
Orientering. 

Udvalget arbejder med afholdelse af temadag med 
indholdet, ”Vedligeholdelsesreglementet”. Der 
arbejdes med at finde et lokale til ca. 30 personer, 
hvor det også er muligt at få forplejning. 
 
Selskabsbestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 

5. Strategiseminar for 
Bolig Syd Vest 

Udvalget arbejder med forslag om 2 møder på 
Blåvandgård eller Hjerting Badehotel for at drøfte 



fremtiden for Bolig Syd Vest. 
 
Selskabsbestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 

6. Fremtidige 
byggefelter. 

PLA fortalte om mulige byggefelter i området. 
 
Selskabsbestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning. 

7. Nygade 1, Ølgod PLA orienterede om nedrivning af det gamle lægehus 
i Ølgod. Ved samme lejlighed bliver det gamle 
cykelskur revet ned. Der skal derefter etableres et 
nyt cykelskur, så lejerne ikke bliver dårligere stillet. 
 
Selskabsbestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning og godkender opførelsen af nyt 
cykelskur. Udgiften afholdes af afdelingen. 

8. Samarbejde med 
GoVarde. 

PLA har fået tilbudt samarbejde med GoVarde om en 
præsentation på Facebook af ledige boliger, hvilket 
også vil profilere Bolig Syd Vest. 
 
Selskabsbestyrelsen godkender tilbuddet, der gælder 
for en begrænset periode. 

9. Første år med DAB. Lukket punkt. 
 
 Medarbejdere fra administrationen forlader mødet. 

10. Evt. Ingen forslag. 

 
Referent: Dorit Høeberg Nielsen 
 

 
Birgith Holte Albertsen 
Formand 
 
 
 
 
 


