Boligadministratorerne informerer

Her følger vores seneste nyhedsbrev, der deles med alle bestyrelsesmedlemmer i
foreninger i vores administration via ProBo. Nyhedsbrevet kan tillige som oftest
findes på vores hjemmeside.

Hvis der er spørgsmål og kommentarer til nyhedsbrevet, eller hvis noget af eller hele
nyhedsbrevet ønskes delt med foreningens beboere, kan man som altid henvende
sig hos sin sædvanlige kontaktperson hos Boligadministratorerne for overbringelse af
dette.
Nyhedsbrevets ”redaktion” kan også kontaktes, for eksempel hvis du har ideer til
emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet ønskes modtaget på anden
vis. Kontakt da Allan Rigelsø via mail til ar@boadm.dk.
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Kontoret hos Boligadministratorerne

Netop da vi forventede, at vi igen

Vi er typisk kun 2 til 5 personer på

tilnærmelsesvist kunne tage vores

kontoret, resten af medarbejderne

kontor i anvendelse i noget større grad

(som ikke holder ferie) arbejder hjem-

end hidtil, siden Danmark ”lukkede

mefra. Alle medarbejdere har fuld

ned” grundet Covid-19, varslede den

adgang til vores systemer, hvorfor alle

andelsboligforening vi bor til leje i

kan kontaktes på hhv. telefon og mail

opstart af et omfattende byggeprojekt

som sædvanligt.

med bl.a. udskiftning af vandrør.
Vi beklager de gener, der måtte opstå
I en ca. 2 måneder lang periode vil

som følge af dette.

vores kontor være uden hhv. køkken
og toiletter i dagtimerne, og vi har

Medarbejdernyt:

derfor været nødt til igen at ”sende

Pr. 1. juli 2020 ansatte vi Ida Marie

vores medarbejdere hjem” for at arbej-

Toft-Jensen som piccoline hos os. Hun

de hjemme fra, ganske som vi gjorde

vil vikariere i receptionen, når vores

det da Danmark lukkede ned.

receptionist Jeane Maiberg har fravær
samt herudover bistå kontorets ansatte

Vi holder selvfølgelig stadig kontoret

med forefaldne opgaver, primært

åbent, hovedsaligt for indlevering og

scanning af historiske bilag.

afsendelse af post, scanning, print
samt andre praktiske opgaver.
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Probo – Historiske økonomiske data

Som bestyrelsesmedlem har du ad-

Med fanen ”Historik” kan man se de

gang til foreningens økonomiske data,

seneste to lukkede regnskabsår sam-

bogføring og bilag i ProBo. De økono-

menlignet med det aktuelle.

miske data i ProBo giver bestyrelsen
både et hurtigt overblik samt mulighe-

Ændringer i indtægter og udgifter helt

den for at gå i dybden.

ned på de enkelte konti er dermed
tydelige og der gives derfor der et let

De i forvejen omfattende økonomiske

tilgængeligt og hurtigt overblik over

data har nu fået selskab af endnu en

udviklingen. Det er specielt vigtigt i

mulighed for yderligere løbende indsigt

forhold til, om nogle omkostninger er

via fanen ”Historik”.

”stukket af” eller ligger på det forventede niveau. Med ”Historik” og sammen-

Prosedo modtager løbende forslag om

ligningstallene bidrager informationer-

forbedringer af Probo og et forslag, der

ne i ProBo nu i endnu højere grad til at

er nævnt af flere, er gået på ønske om

få et godt overblik over økonomien.

en let tilgang til foreningens økonomiske udvikling fra år til år. Disse ønsker
har Prosedo imødekommet ved at

Boligadministratorerne
29. juli 2020

bestyrelsesmedlemmer nu kan tilgå
fanen ”Historik” under de økonomiske
data.
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