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Organisationsbestyrelsesmøde den 26. februar 2018, kl. 16.00 

i bestyrelsens lokale, Højstrupparken 59, kld. Indgang v/gavl. 

 2665 Vallensbæk Strand  

 
 den, kl.    

 

 

Deltagere Katja Lindblad, Stig Christiansen, Lone Christiansen, Helle Gimlinge, Peder Kor-

num, Henrik Milo, Thomas Lund, Lene Lykke Sørensen og Claus Weichel   

Afbud   

Administration Marianne Vittrup og Peter Lundgreen 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Sager til beslutning ....................................................................................................................................... 3 

1. Godkendelse af referater ..................................................................................................................... 3 

2. Revisionsprotokol ................................................................................................................................. 3 

3. Indstilling af kandidater til kredsvalg i 9. kreds .............................................................................. 3 

4. Trækningsret ......................................................................................................................................... 4 

5. Stationstorvet – Godkendelse af byggeregnskab ............................................................................. 4 

6. EU’s persondataforordning og indgåelse af databehandleraftaler ............................................... 6 

7. Nyhedsbrev til beboerne ..................................................................................................................... 7 

8. FORTROLIGT PUNKT ........................................................................................................................ 7 

9. Udskiftning af iPads............................................................................................................................. 7 

10. Brug af vedligeholdelseskonto ved fraflytning ................................................................................ 8 

11. Firkløverparken – Handlingsplan ...................................................................................................... 9 

Sager til drøftelse ........................................................................................................................................ 10 

12. Status på renovation .......................................................................................................................... 10 

13. Opfølgning på styringsdialog ........................................................................................................... 11 

14. Pas på huslejen – status ..................................................................................................................... 11 

15. Orientering fra formanden ................................................................................................................ 12 

Sager til orientering .................................................................................................................................... 13 

16. Resultat af tilfredshedsundersøgelse ............................................................................................... 13 

17. Driftsrapport ....................................................................................................................................... 13 

18. Mødedatoer ......................................................................................................................................... 14 

19. Eventuelt .............................................................................................................................................. 15 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. februar 2018 

Udsendt den 7. marts 2018 

 

 
 

2/15 

 

Bilag 5: Byggeregnskab, eftesendes ........................................................................................................... 5 

Bilag 6: Databehandleraftale - KAB ........................................................................................................... 6 

Bilag 7: Oplæg til nyhedsbrev, eftersendes ............................................................................................... 7 

Bilag 13: Referat fra styringsdialog, eftersendes .................................................................................... 11 

Bilag 16: Kundetilfredshedsmåling 2017 ................................................................................................. 13 

Bilag 17: Opfølgningsskema for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet, 

eftersendes ................................................................................................................................................... 14 

Bilag 18: Mødeplan 2018 ............................................................................................................................ 15 

 

  



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. februar 2018 

Udsendt den 7. marts 2018 

 

 
 

3/15 

Sager til beslutning  

1. Godkendelse af referater 

Referater fra organisationsbestyrelsens møder den 11. december 2017 og 19. december 2017 er 

fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der 

ikke er fremkommet sådanne, er referaterne at betragte som godkendte og vil blive fremlagt 

til formandens underskrift. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referaterne, og efterfølgende underskriver 

formanden disse. 

 

Referaterne blev godkendt. 

 

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. 

 

Revisionsprotokollen blev taget til efterretning. 

 

3. Indstilling af kandidater til kredsvalg i 9. kreds  

Der skal være valg til BL’s repræsentantskab på kredskonferencen for 9. kreds den 4. april 

2018. Kredsene i BL arbejder aktivt for de almene beboere og boligers interesse, og 9. kreds, 

som Vallensbæk Boligselskab tilhører, dækker det meste af Storkøbenhavn.  

 

Vallensbæk Boligselskab har nu ret til at have 4 delegerede på mødet ifølge BL’s vedtægter § 

7, stk. 8.  

 

På baggrund af organisationsbestyrelsens tidligere indstilling, er der indsendt opstilling for 

formanden til kredsvalget. Thomas Blaabjerg Lund ønsker også at stille op.  

 

Yderligere motivation vil fremkomme på organisationsbestyrelsesmødet. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen vælger 4 kredsdelegerede. Yderligere bekræfter organi-

sationsbestyrelsen sin tidligere indstilling af formanden samt indstiller Thomas Blaabjerg 

Lund som kandidat til kredsvalget i BL’s 9. kreds.  
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Organisationsbestyrelsen valgte Katja Lindblad, Peder Kornum, Thomas Lund og Stig Christian-

sen som kredsdelegerede samt bekræftede indstilling af Katja Lindblad og indstillede Thomas Lund 

til kredsvalget. 

 

4. Trækningsret  

Nordea Bank har meddelt, at banken pr. 1. marts 2018 hæver gebyret for etablering af træk-

ningsret fra 0,20 % til 0,70 %. 

 

Øvrige samarbejdsbanker vil enten ikke være med eller er fortsat dyrere. 

 

En trækningsret i banken er tegning af en 1-årig sikkerhed, der ikke skal ses som en direkte 

finansieringskilde og skal ansøges på ny hvert regnskabsår. 

 

Alternativt er der mulighed for omkostningsfrit at etablere trækningsret fra boligorganisatio-

nens egenkapital under forudsætning af, at arbejdskapitalen er tilstrækkeligt stor. Arbejdska-

pitalen i Vallensbæk Boligselskab var ved sidste regnskabsafslutning på 1,9 mio. kr.  

 

Organisationsbestyrelsen anbefales at beslutte en rammebevilling, som kan anvendes, så af-

delingerne undgår at betale unødige renter til banken. 

 

Ved udarbejdelsen af afdelingsregnskaber vil det fremgå af noten med forbedringsarbejder, 

at egenfinansiering er dækket af trækningsret i boligorganisationen.  

 

I boligorganisationens regnskab vil det fremgå i en note, hvorledes rammebevillingen er an-

vendt i de enkelte afdelinger. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at der kan oprettes trækningsret i boligor-

ganisationens arbejdskapital på maksimalt 1 mio. kr.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der kan optages trækningsret i boligorganisationens ar-

bejdskapital på maksimalt 1 mio. kr. 

 

5. Stationstorvet – Godkendelse af byggeregnskab 

Afdelingen er ved at være i en normal driftsfase, og der har ikke været afholdt følgegruppe-

møder siden seneste orientering. De udestående tekniske forhold er efterhånden nede på et 

minimum og kan kort opsummeres som følger: 
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Inddækning af ventilation på tag 

Her afventes Planklagenævnets afgørelse, inden en eventuel ændring af værnene sættes i 

gang. 

 

Opsætning af emhætter i boligerne 

Det er nu konstateret, at emhætterne er korrekt opsat i forhold til fabrikantens anvisninger og 

brandkrav. Der er påpeget nødvendige udskiftninger af nogle ledninger i den forbindelse, og 

arbejdet pågår. Men der er ikke længere nogen tvist om udførelsen.  

 

Opsætning af ekstra skillevægge i boliger  

Der er afholdt møde mellem de berørte beboere og administrationen om dette forhold. Efter 

mødet har beboerne fået udkast til en skrivelse til NJ-Gruppen, hvori der lægges op til en for-

ligsmæssig løsning. Der undgås syn- og skøn, såfremt beboerne kan beholde deres endnu ik-

ke indbetalte 2. rate for skillevæggene. Det vides endnu ikke, om NJ-Gruppen har accepteret 

denne løsning. 

 

Dørtelefoner og dørpumper 

Desværre har der vist sig periodiske fejl på dørtelefonanlægget. Det har betydet, at det i peri-

oder har fungeret efter hensigten, og i andre perioder har det udvist fejl. Installatøren har 

fuldt ud erkendt problemet og er meget villig til at løse det.  

 

Der har været klager over stramme dørpumper, som besværliggør den daglige brug. Desvær-

re er disse pumper nødvendige af brandmæssige årsager, men det har vist sig, at nogle døre 

trækker lidt skævt, så de er ekstra svære at åbne. Dette forhold er nu afdækket, og enkelte 

steder er pumperne genmonteret, og andre steder bliver de gennemgået og justeret. 

 

Økonomi 

På seneste organisationsbestyrelsesmøde orienterede vi om følgegruppens behandling af 

byggeregnskabet. Dette regnskab er efterfølgende gjort færdigt og revideret. Regnskab med 

revisionspåtegning til bestyrelsens godkendelse vil blive eftersendt som bilag 5. Revisionen 

gav ikke anledning til bemærkninger eller ændringer. 

 

Vallensbæk Kommune oplyser, at byggeregnskabet vil blive forelagt økonomiudvalg og by-

råd på martsmøderækken. 

 

Bilag 5: Byggeregnskab, eftesendes 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender det fo-

religgende byggeregnskab pr. 1. juni 2017, dateret 20. november 2017 inkl. revisionspåtegning 

af 20. december 2017. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte byggeregnskabet. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. februar 2018 

Udsendt den 7. marts 2018 

 

 
 

6/15 

6. EU’s persondataforordning og indgåelse af databehandleraftaler 

Den 25. maj 2018 træder EU’s forordning om persondata i kraft. Reglerne sætter fokus på 

håndtering af persondata og har til formål at yde en stærk databeskyttelsesramme i EU. 

 

Boligorganisationerne og KAB opbevarer og håndterer mange typer af persondata, f.eks. op-

lysninger om helbred og økonomiske forhold, men også cpr.- numre og adresseoplysninger. 

 

KAB overholder alle regler for håndtering af persondata og hverken deler, sælger eller vide-

reformidler data om beboerne. Formelt set skal der, for at leve op til persondataforordningen, 

underskrives en databehandleraftale mellem boligorganisationen og KAB inden 28. maj 2018, 

se bilag 6. 

 

Persondataforordningen kræver: 

 At personoplysninger behandles lovligt, rimligt og på en gennemsigtig måde i for-

hold til de registrerede personer.   

 At den registrerede beboer eller medarbejder oplyses om, hvilke oplysninger vi ind-

samler om vedkommende og hvorfor.  

 At vi oplyser, hvor længe vi agter at gemme oplysningerne i vores system, og hvem 

vi deler dem med. 

 At vi kan dokumentere hvilke personoplysninger, vi gemmer hvor, og hvordan disse 

beskyttes. 

 At arbejdsrutinerne for behandlingen af persondata er beskrevet, og at medarbejder-

ne kender retningslinjerne. 

 

Generelt betyder forordningen, at kun personer, der har brug for de enkelte oplysninger, må 

se dem, og oplysningerne må kun bruges til det, vi har oplyst. 

 

Datatilsynet vil fra 25. maj 2018 kunne udstede administrative bøder på op til 4 % af en virk-

somheds årlige omsætning. Forventningen er, at Datatilsynet kun vil gøre brug af de højeste 

bøder i de groveste tilfælde, hvor der helt tydeligt er udvist grov uagtsomhed med personda-

ta, implementering og kontrol. 

 

KAB har vedvarende fokus på beboernes datasikkerhed, og vi vil fremover løbende præcisere 

og beskrive beboernes datasikkerhed i forbindelse med konkrete dataindsamlinger. Forord-

ningen betyder blandt andet, at der i KAB bliver en mere restriktiv adgang til beboernes in-

formationer, datastrømmene i KAB bliver gennemgået og medarbejderne bliver undervist i, 

hvordan de skal forholde sig til persondataforordningen. 

 

Bilag 6: Databehandleraftale - KAB 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender databehandleraftalen mellem boligorganisa-

tionen og KAB. 
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Organisationsbestyrelsen godkendte databehandleraftalen mellem boligorganisationen og KAB. 

 

7. Nyhedsbrev til beboerne 

Formanden har haft en dialog med JS Danmark, som har lavet Vallensbæk Boligselskabs bro-

chure, om et nyhedsbrev til beboerne. JS Danmark har tilbudt at lave et reklamefinansieret 

nyhedsbrev for boligorganisationen.  

JS Danmark har lovet at sende et oplæg til nyhedsbrev. Oplægget er dog ikke modtaget ved 

dagsordenens udsendelse.  

 

Oplæg vil blive eftersendt som bilag 7, hvis det modtages inden mødet. 

 

Bilag 7: Oplæg til nyhedsbrev, eftersendes 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at Vallensbæk Boligselskab får lavet et ny-

hedsbrev, som finansieres af reklamer. Der tages stilling til, hvilket indhold der skal leveres 

til nyhedsbrevet, samt hvem der skal levere indholdet. 

 

JS Danmark har lavet tilbud på et nyhedsbrev i A4 to gange årligt. Boligorganisationen skal 

skaffe tekst og billeder. JS Danmark sikrer opsætning, trykning og annoncesalg. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at sige ja til et reklamefinansieret nyhedsbrev, som bør ud-

komme i maj og november. JS Danmark bedes også om at lave en skabelon for afdelingerne i for-

bindelse med den første levering. Stig Christiansen og Katja Lindblad leverer tekst og billeder. 

 

Afdelingsbestyrelserne bedes melde ønsker til emner ind. Deadlines for forslag til emner er 1. april 

og 1. oktober. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker også at få afdelingernes nyhedsbreve, når de udsendes. 

 

 

8. FORTROLIGT PUNKT 

 

9. Udskiftning af iPads 

Formanden har bedt om en pris på udskiftning af organisationsbestyrelsens iPads. En ud-

skiftning koster i engangsbeløb for en iPad 3.808 kr. IPad smart cover koster 296 kr. og Logi-

tech tastatur koster 785 kr. 
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Tabletpakken fortsætter med en årlig udgift på 1.625 kr.,  og hvis det har et data kort til 75 kr. 

årligt. Alle priser er inkl. moms. 

 

Formandskabet besluttede at give de forhenværende organisationsbestyrelsesmedlemmer 

Flemming Wetterstein og Per Riis Larsen tilbud om at købe deres iPads for 400 kr. Der er 

dermed købt nye iPads til de to nye kommunalt udpegede organisationsbestyrelsesmedlem-

mer. 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager stilling til, om der skal købes nye iPads til de re-

sterende organisationsbestyrelsesmedlemmer, samt bevilger eventuelt 26.656 kr. til indkøb af 

7 stk. iPad.  

 

Organisationsbestyrelsen tager stilling til, om der skal købes iPads smart cover til de reste-

rende organisationsbestyrelsesmedlemmer, samt bevilger eventuelt 2.072 kr. til indkøb af 7 

stk. iPad smart cover, alternativt om der skal købes Logitech tastatur, hvorefter der bevilges 

7.065 kr. til indkøb af Logitech tastatur.   

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at indkøbe 6 stk. iPads med smart cover. 

 

De gamle iPads kan overtages for 100 kr. 

 

10. Brug af vedligeholdelseskonto ved fraflytning 

Organisationsbestyrelsen vedtog på organisationsbestyrelsesmødet den 25. september 2017, 

at der på februarmødet i 2018 ønskes en statistik for henlæggelsesniveauet i afdelingerne i 

forhold til beboernes vedligeholdelseskonti under B-ordningen.  

 

En ny praksis for anvendelsen af B-ordningen blev beskrevet på ovennævnte møde. Den nye 

praksis gør det muligt at beslutte, at der efter vurdering fra driftschefen kan trækkes på ved-

ligeholdelseskontoen i op til 5 hverdage efter opsigelse af lejemål. SAB besluttede, at der uan-

set ovenstående altid skal stå mindst 3 års henlæggelser på vedligeholdelseskontoen.  

 

I Højstrupparken har i alt 69 % af boligerne mere end 3 års henlæggelser stående på deres 

vedligeholdelseskonto, hvilket svarer til 117 boliger. Henlæggelsesniveauet på de 117 boliger 

fordeler sig således: 40 boliger har mellem 4-6 års henlæggelser, 36 boliger har mellem 7-10 

års henlæggelser og 41 boliger har over 10 års henlæggelser.  

 

I Rosenlunden har i alt 72 % af boligerne mere end 3 års henlæggelser stående på deres vedli-

geholdelseskonto, hvilket svarer til 59 boliger. Henlæggelsesniveauet på de 59 boliger forde-

ler sig således: 27 boliger har mellem 4-6 års henlæggelser, 13 boliger har mellem 7-10 års 

henlæggelser og 19 boliger har over 10 års henlæggelser.  
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I Firkløverparken har i alt 75 % af boligerne mere end 3 års henlæggelser stående på deres 

vedligeholdelseskonto, hvilket svarer til 168 boliger. Henlæggelsesniveauet på de 168 boliger 

fordeler sig således: 54 boliger har mellem 4-6 års henlæggelser, 114 boliger har mellem 7-10 

års henlæggelser. På grund af Firkløverparkens alder er der ingen boliger med en højere ved-

ligeholdelseskonto svarende til over 10 år.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, om alle boligorganisationens afdelinger med 

B-ordning fremover kan benytte 5 dage til brug af vedligeholdelseskontoen, og i givet fald at 

organisationsbestyrelsen beslutter, at der minimum skal stå 3 års henlæggelser på vedlige-

holdelseskontoen. 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at man ikke vil benytte sig af 5 dage til brug af vedligeholdel-

seskontoen. 

 

11. Firkløverparken – Handlingsplan  

Udviklingen i beboersammensætningen i Firkløverparken har været drøftet både på sty-

ringsdialogmødet i december 2017 og på møde mellem formandskabet og afdelingsbestyrel-

sen i Firkløverparken i januar 2018.  

 

Afdelingen har blandt andet en bekymrende oplevelse af et stigende antal beboere, som ikke 

overholder husordenen. Der er behov for at få stoppet denne udvikling, så Firkløverparken 

kan beholde sin attraktivitet. 

 

De seneste boligstatistiske nøgletal, som overvejende dækker udviklingen til og med året 

2016, viser også en stigende andel af beboere mellem 18 og 64 år, som er uden for arbejds-

markedet, ligesom den gennemsnitlige indkomst blandt beboerne er faldet i perioden fra 2012 

til 2016. Andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund er i samme periode steget.  

 

Det skal bemærkes, at Firkløverparken stadig på væsentlige parametre ligger pænt i statistik-

kerne. Eksempelvis er en stor andel af børnene i dagtilbud, og kriminalitetsparametrene er 

lave i 2016. 

 

For at sikre en fortsat attraktiv bebyggelse foreslår formandskabet, at der udarbejdes en 

handlingsplan for Firkløverparken. Handlingsplanen skal tage udgangspunkt i dokumente-

rede forhold og inddrage forskellige værktøjer til at sikre et godt naboskab i bebyggelsen. Der  

lægges op til et samarbejde med Vallensbæk Kommune om handlingsplanen. 

 

Handlingsplanen vil som udgangspunkt særligt have fokus på 2 områder: 

 

 at sikre, at husordenen overholdes, både ved information og en hårdere linje over for  

 overtrædelser  
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 at sikre en stabil beboersammensætning gennem anvisnings- og udlejningsaftalerne 

med Vallensbæk Kommune 

 

Andre værktøjer kan inddrages, når og hvis dokumentationen gør det relevant. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at der udarbejdes en handlingsplan for Fir-

kløverparken.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes en handlingsplan for Firkløverparken. 

 

KAB udarbejder forslag til handleplan. Formandskabet godkender bevilling til planen. 

 

Sager til drøftelse 

 

12. Status på renovation  

Der er afholdt møder med Vestforbrændingen i samtlige afdelinger. 

 

Administrationen har indhentet tilbud på omlægning af dagrenovationen i Højstrupparken.  

Der udarbejdes økonomisk løsningforhold til kommunens krav om affaldsortering.  

 

Rosenlunden er gået over til at kildesortere med nye containere samt biospand til alle beboere 

pr. 1. februar 2018. Kommunen har leveret 600 liters containere gratis til afdelingen.  

 

I Firkløverparken bliver der nedgravet en ny molok i foråret 2018, og der foretages afskærm-

ning af bioaffaldscontainere, som skal placeres ved siden af de nedgravede molokker. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter behovet 

for opfølgning. 

 

KAB har siden dagsordenens udarbejdelse lavet nye beregninger for Højstrupparken og Rosenlun-

den, som viser, at begge afdelinger kan have mulighed for billigere renovationsløsninger end de 

nuværende. Beregningerne vil blive sendt til afdelingsbestyrelserne til deres næste møder. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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13. Opfølgning på styringsdialog 

Der blev afholdt styringsdialogmøde på Vallensbæk Rådhus den 18. december 2017.  Fra Val-

lensbæk Boligselskab deltog formandskabet og kundechefen. 

 

Der er kommet udkast til referat fra styringsdialogmødet.   

 

Vallensbæk Kommunes udkast til referat af styringsdialogmødet med kommentarer eftesen-

des som bilag 13. 

 

Bilag 13: Referat fra styringsdialog, eftersendes 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter behovet 

for opfølgning. 

 

Stig Christiansen oplyste, at der er holdt møde mellem Højstrupparken og kommunen. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

14. Pas på huslejen – status 

Afdelingsbestyrelserne i Højstrupparken, Rosenlunden og Firkløverparken har afholdt mø-

der med KAB omkring fastsættelse af mål for at passe på huslejen.  

 

Højstrupparkens afdelingsbestyrelse har af holdt møde den 5. december 2017 med deltagelse 

af Camilla Norup Andersen fra KAB. Afdelingsbestyrelsen ønskede bl.a. at få undersøgt føl-

gende:  

 

 Mulighed for og omkostning ved at få opsat individuelle vandmålere i boligerne 

 Besparelse i forbindelse med ny renovationsløsning 

 Om omkostninger til IT-løsning i vaskeriet og på ejendomskontoret kan gøres billige-

re  

 

I tråd med beslutning om, at afdelingen deler mandskab med Stationstorvet, har afdelingsbe-

styrelsen fokus på tidsforbruget for deres mandskab. Bl.a. fokuserer afdelingsbestyrelsen på 

afdelingens grønne områder, og hvordan behovet for pasning kan nedjusteres.  

Afdelingsbestyrelsen har generelt fokus på bemandingen og ønsker oplyst, hvad økonomien 

på fleksjobberen koster afdelingen.  

Der afholdes et opfølgningsmøde med afdelingsbestyrelsen i Højstrupparken den 6. marts 

2018.  
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Der afholdes opfølgende møde med Rosenlunden medio marts 2018. En kort opdatering på 

Rosenlundens fokuspunkter: 

 

 Udskiftning til individuelle vandmålere  

 Driftschef Peter Lundgreen har i samarbejde med energikonsulent Bo Neergaard ind-

hentet priser. Udskiftningen vil koste omkring 460.000 kr. Der arbejdes på at finde 

økonomi til udskiftningen 

 Omkostninger og indtægter for vaskeriet og fælleslokalet 

 Undersøge muligheden for at få hårde hvidevarer ud af beboernes kontrakter 

 

Afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken arbejder løbende med opfølgning på deres mål i for-

hold til effektivisering og 360 graders analyserne.   

 

En kort status fra afdelingsbestyrelsens møde afholdt den 17. december 2017 med fokus på 

deres mål for besparelser: 

 

 I budgettet for 2018 er der afsat midler til køb af en farveprinter, så ejendomskontoret 

selv kan stå for større trykopgaver. 

 Fokus på omkostninger og indtægter for vaskeri og fælleshus. 

 Ejendomskontoret har udført flere opgaver, som i 2017 medførte en besparelse på 

knap 130.000 kr. Det skal nævnes at besparelsen er på konto 116, som ikke er en del af 

regeringens udvalgte konti for effektivisering. Besparelsen kan alligevel have en posi-

tiv indflydelse på at undgå huslejestigninger fremadrettet. 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter behovet 

for opfølgning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Det blev besluttet, at udvalget holder møde i april 2018 og udarbejder indstillinger til principbe-

slutninger på organisationsbestyrelsesmødet i maj 2018. 

Inden mødet i udvalget skal der udarbejdes: 

 

* overslag på besparelser i forbindelse med afdelingernes forslag 

 

* et bud på, hvad det vil koste at lave et udbud på de største håndværksydelser. 

 

15. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle punkter.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning. 
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Formandskabet har holdt dialogmøde med Firkløverparkens afdelingsbestyrelse. På mødet blev 

blandt andet trafikforholdene diskuteret. Kommunen har indkaldt til dialogmøde den 13. marts 

2018 om emnet. Formanden har været i dialog med kommunen om emnet. Samarbejdet mellem af-

delingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen blev også vendt. Det blev aftalt, at kontaktpersonen 

og formandskabet kort efter møderne i organisationsbestyrelsen orienterer afdelingsbestyrelsen om 

beslutninger, som involverer opgaver til afdelingsbestyrelsen. 

 

Formanden har holdt møde med KAB's administrerende direktør, Jens Elmelund. Det blev aftalt 

som første skridt, at der holdes et arbejdsmøde mellem KAB og organisationsbestyrelsen, hvor ad-

ministrationsaftalen gennemgås. Det blev også aftalt at arbejde med i højere grad at klarlægge snit-

fladerne til driften, samt snitflader mellem organisationsbestyrelsen og administrationen. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Sager til orientering  

 

16. Resultat af tilfredshedsundersøgelse 

KAB gennemført i efteråret 2017 tilfredshedsundersøgelse for organisationsbestyrelser for 3. 

gang.  

 

KAB har gennemsnitligt fået en tilfredshedsscore på 3,9, hvor målet er 4,0. 

Resultatet af Vallensbæk Boligselskabs besvarelse er vedhæftet som bilag 16. Scoren her er 

3,3, og 6 bestyrelsesmedlemmer har svaret.  

 

Bilag 16: Kundetilfredshedsmåling 2017 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommenterer, 

samt giver input til, hvordan der kan opnås en større besvarelsesprocent. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

17. Driftsrapport  

Opfølgningsskema for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet eftersendes som 

bilag 17. Rosenlunden har fravalgt udarbejdelse af driftsrapport. 
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Rosenlunden 

Sløjfeanlægget skal skiftes til stikledningsanlæg med fiber samt tv fra waoo. Firmaet har væ-

ret rundt og inspicere for at finde den mest praktiske løsning med fiber fra bolig til bolig. Der 

varsles 6 uger før opstart, som forventes i april 2018. 

 

Der afventes tilbud på opsætning af individuelle vandmålere. 

 

Sidste etape på udskiftning af jordledninger planlægges p.t. 

Der planlægges udskiftning af trinetter og fordelerrør i de 12 ungdomsboliger, da driften ikke 

kunne skifte dem samtidig med familieboligerne i 2015. Det var ikke muligt at komme til rø-

rene pga. trinetterne. 

 

Fældning af paradisæbletræer forsætter som led i fornyelse af det grønne i Rosenlunden. Der 

plantes nye træer, som blomstrer 2 gange om året. 

 

Bilag 17: Opfølgningsskema for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet, eftersen-

des 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Afdelingsbestyrelsen bedes melde eventuelle manglende punkter i skemaerne ind til driftschefen 

inden for de næste 14 dage. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

18. Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsesmøder 

Mandag den 28. maj 2018, kl. 16.00 i KAB 

Mandag den 24. september 2018, kl. 16 00 i Højstrupparken 

Mandag den 10. december 2018, kl. 16.00 i Højstrupparken.  

Repræsentantskabsmøde 

Mandag den 25. juni 2018, kl. 17.00 i Rosenlunden 

 

Afdelingsmøder 

Højstrupparken torsdag den 23. august 2018, kl. 19.00 

Firkløverparken mandag den 10. september 2018, kl. 19.00 

Rosenlunden torsdag den 13. september 2018, kl. 19.00 

Stationstorvet onsdag den 19. september 2018 
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Seminar 

Seminar den 16. marts 2018, Glostrup Park Hotel 

 

Bilag 18: Mødeplan 2018 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkning: 

 

Mødet den 24. september 2018 holdes på Restaurant Krabben. 

 

19. Eventuelt 

KAB spurgte til organisationsbestyrelsens forventninger til indholdet i de grønne planer. Organi-

sationsbestyrelsen præciserede, at de grønne planer handler om, at afdelingerne skal beslutte nogle 

principper for, hvordan der skal arbejdes med de grønne områder fremadrettet, samt gerne en kon-

kret plan for udvikling. 

 

På møde mellem Højstrupparkens afdelingsbestyrelse og Vestforbrænding, blev det opdaget, at 

Vestforbrænding de seneste 3 år har opkrævet for meget for renovation. Afdelingen får derfor penge 

tilbage. 

 

Mødet sluttede kl. 18.35 

 

  

 


