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Selskabet 

 

1.  Godkendelse af referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 26. februar 2018 er tidligere fremsendt til or-

ganisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

Der er i den mellemliggende periode ikke fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor 

dette fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse, formandens underskrift og ind-

sættelse i protokollen. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, og efterfølgende underskriver for-

manden dette. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.  

 

2. Revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i den seneste bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges 

selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af Albjerg Statsautoriseret Revisionspart-

nerselskabs indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbe-

styrelsens medlemmer som bilag 2. 

 

Bilag 2: Revisionsprotokol 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskri-

ver denne. 

 

Revisionsprotokollen, som er uden påtegninger, blev taget til efterretning. 

 

 

3. Bestyrelsesforhold 

Organisationsbestyrelsens sammensætning for den forløbne periode har været som følger:  

 

Afdeling Højstrupparken  Stig Christiansen (næstformand)  (2018) 

    Lone Christiansen    (2019)  
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Afdeling Rosenlunden Katja Lindblad (særligt udpeget, formand) (2018) 

    Helle Gimlinge     (2018) 

Stationstorvet  Peder Kornum     (2019) 

 

    Thomas Lund (særligt udpeget)  (2019) 

    Henrik Milo (medarbejderrepræsentant) (2019) 

 

Vallensbæk Kommune Lene Lykke Sørensen    (31.12.2021) 

    Claus Weichel     (31.12.2021)  

 

Organisationsbestyrelsesmedlemmernes afgangsorden er anført i parentes, hvilket også er 

gældende for suppleanterne. 

 

Suppleanter for den forløbne periode har været som følger: 

 

For Katja Lindblad  er valgt  Bjarne Gimlinge  (2018) 

For Stig Christiansen er valgt   Preben Suhr Andersen  (2018)  

For Lone Christiansen er valgt  Claus Weichel   (2019) 

For Helle Gimlinge er valgt   Søren Frydenlund Jensen (2018) 

For Peder Kornum er valgt   Gert Ehrhorn   (2019) 

For Henrik Milo er valgt   Vakant    (2019) 

For Thomas Lund er valgt   Vakant    (2019) 

For Lene Lykke Sørensen er udpeget Morten Schou Jørgensen (31.12.2021) 

For Claus Weichel er udpeget  Thomas Bennedsen  (31.12.2021) 

 

Da Claus Weichel er udpeget som kommunalt medlem til organisationsbestyrelsen skal der 

udpeges en suppleant for Lone Christiansen. 

 

Organisationsbestyrelsen har, på et tidligere organisationsbestyrelsesmøde i 2010, indstillet til 

repræsentantskabet, at det bliver afdelingsformændene og formandskabet, der bliver indstil-

let til organisationsbestyrelsen.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den rettelse, at Katja Lindblad er 

valgt for beboerne. 
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Sager til beslutning 

 

4. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2017 

Som bilag 4 er forud for mødet fremsendt et hæfte, som indeholder selskabets og afdelinger-

nes driftsregnskaber for tiden 1.1.2017 - 31.12.2017 samt status pr. sidstnævnte dato. 

 

Regnskabsopstillingen er ligesom tidligere foretaget på en sådan måde, at man kan sammen-

holde driftsresultatet med budgettet for den tilsvarende periode samt med budgettet for den 

efterfølgende periode, ligesom driftsresultatet for den nærmest forudgående periode også er 

anført i en særlig kolonne. 

 

I noterne til de enkelte regnskaber for afdelingerne indgår endvidere en summarisk redegø-

relse for henlæggelser til hovedistandsættelse og fornyelse m.v. udvisende status pr. 

31.12.2017 og bevægelserne i regnskabsåret. 

 

Regnskaberne udviser følgende: 

 

Vallensbæk Boligselskab 

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2017 - 31.12. 2017 balancerer med 7.718.312 kr. og slutter med 

et overskud på 222.119 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 37.255.730 kr., og dispositionsfonden udgør 3.986.510 kr. inklusive til-

skrevne renter og bidrag fra afdelingerne. Den disponible likvide del udgør 3.174.863 kr. sva-

rende til gennemsnitlig 6.013 kr. pr. lejemålsenhed. 

 

Såfremt den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 

2.017.722 kr., hvoraf til fri disposition 2.007.722 kr.  

 

Højstrupparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2017 - 31.12.2017 balancerer med 11.589.473 kr. og slutter med 

et overskud på 727.118 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og indtægtsføres 

over 3 år første gang i budget for 2019. 

 

Status balancerer med 54.387.766 kr. 

 

Rosenlunden 

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2017 - 31.12. 2017 balancerer med 6.264.228 kr. og slutter med 

et overskud på 260.259 kr., der dels anvendes til afskrivning af egenfinansiering. Det reste-

rende beløb overføres til konto for opsamlet resultat (407) og indtægtsføres over 3 år første 

gang i budget for 2019. 
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Status balancerer med 84.236.052 kr. 

 

Firkløverparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2017 - 31.12. 2017 balancerer med 25.821.901 kr. og slutter med 

et overskud på 1.325.901 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og indtægtsfø-

res over 3 år første gang i budget for 2019. 

Status balancerer med 384.101.374 kr. 

 

Stationstorvet 

Driftsregnskabet for tiden 1.6. 2017 - 31.12. 2017 balancerer med 3.458.435 kr. og slutter med 

et overskud på 1.324.777 kr., der overføres til reserver til det endelige byggelån er hjemtaget. 

 

Status balancerer med 129.524.702 kr. 

 

Afdelingernes regnskaber viser generelt overskud. Overskuddet skyldes primært højere ren-

teindtægter end forventet. Overskuddet i Firkløverparken skyldes ud over renteindtægten at 

ejendomsskatten i 2017 var væsentligt nedsat.  

 

Bilag 4: Regnskaber for 2017  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab, således at dette kan 

fremlægges til godkendelse på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. Derudover god-

kender organisationsbestyrelsen afdelingernes regnskaber. 

 

Formanden påpegede, at indtægter og udgifter helst skal balancere. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne. 

 

 

5. Selskabets driftsbudget 2018 

Budgettet for 1.1.2019 til 31.12.2019, er vedlagt som bilag 5, balancerer med 6.966.000 kr. og 

slutter med en budgetreserve på 70.000 kr. 

 

Bilag 5: Driftsbudget 2019 

 

Indstilling: Selskabets driftsbudget pr. 1. januar 2019 godkendes til fremlæggelse på det efter-

følgende repræsentantskabsmøde. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgettet med følgende ændring: Brochurer m.v. sættes 

op til 2.000 kr. for at dække tryk af nyhedsbreve. 
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6. Bestyrelsens årsberetning 2017 

Forslag til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2017 er vedlagt som bilag 6.  

 

Bilag 6: Årsberetning 2017  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen, således at denne efterføl-

gende kan blive fremlagt til godkendelse på selskabets repræsentantskabsmøde. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen og bemyndigede formanden til at gennemskri-

ve punkt 1 inden repræsentantskabsmødet.  

 

 

7. Vedtægtsændring 

Punktet eftersendes. 

 

Punktet udgik. 

 

 

8. Egenkontrol  

Egenkontrollen er en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver organisationsbestyrelsen 

overblik over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne, som følger de nye reg-

ler og vejledninger for styring af almene boligorganisationer. Egenkontrollen erstatter den 

tidligere forvaltningsrevision. Den behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med 

regnskabet.  

 

Jævnfør Driftsbekendtgørelsen stilles der krav om, at boligorganisationens bestyrelse skal på-

se, at boligorganisationen udøver god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremmer 

kvalitet og effektivitet under hensyn til almenboliglovens formål og målsætninger. 

 

I det følgende afsnit redegøres der for dette. 
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2.1 Økonomiske nøgletal for boligorganisationen 

 

Tabel 1: Soliditetsgrad 

Vallensbæk Bolig-
selskab 

2015 2016 2017 

Egenkapital          2.473.607     4.596.592       6.004.232  

Passiver        25.602.989   27.400.042     36.871.556  

Soliditetsgrad                        10                   17                     16  

Indeks 100                174                   169  

Soliditetsgrad* 29 28 29 
* Landsgennemsnit 

   

Soliditetsgraden viser, hvor stor en andel af aktiverne, der er investeret i fremmedkapital i 

forhold til egenkapital (Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / passiver). 

 

Solidaritetsgraden for selskabet ligger 50 % under den landsgennemsnitlige. Dette giver dog 

ingen grund til bekymring, da den lave solidaritetsgrad blot er udtryk for en sund opsparing 

i afdelingerne, således består 30 mio. kr. ud af de 40 mio. kr. af opsparing i afdelingerne.  

Egenkapitalen består af Dispositionsfonden og Arbejdskapitalen, som fremvises i tabel 4 og 

2.  

 

Tabel 2: Udvikling i arbejdskapital 

Vallensbæk Bolig-
selskab 

2015 2016 2017 

Arbejdskapital              812.525     1.914.760       2.017.722  

Indeks 100 236 248 

 

Udviklingen i arbejdskapitalen har været positiv, og har er 2015 til 2017 steget til mere end 

det dobbelte. Stigningen skyldes de pligtmæssige indbetalinger fra afdelingerne samt et over-

skud i selskabets regnskaber alle 3 år. Overskuddet i selskabet skyldes ikke store afvigelser 

fra budgettet men en bedre markedsrente end forventet.  

 

Tabel 3: Udvikling i likviditet 

Vallensbæk Bolig-
selskab 

2015 2016 2017 

Værdipapirer        19.362.242   25.176.882  32.729.017 

Bankbeholdning 5.506.899 1.402.671 3.307.414 

Likviditet        24.869.141   26.579.552    36.036.431  

Indeks 100                107                  145  
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Selskabets likviditet er steget med 45 % svarende til en stigning på ca. 11 mio. kr. fra 2015 til 

2016. Den positive udvikling bunder i afdelingernes sunde opsparinger kombineret med go-

de afkast og fornuftige investeringer i værdipapirer.   

 

Tabel 4: Udvikling i dispositionsfond 

Vallensbæk Bolig-
selskab 

2015 2016 2017 

Dispositionsfond          1.661.082     2.681.832       3.986.510  

Indeks 100                161                   240  

 

Dispositionsfonden er, som arbejdskapitalen, steget til mere end det dobbelte fra 2015 til 

2017, hvilket, sammen med stigningen i arbejdskapitalen, har en positiv effekt på udviklin-

gen af egenkapitalen. Stigningen består af de pligtmæssige bidrag fra afdelingerne og indbe-

talinger fra de udamortiserede lån i afdelingerne. Der er flere oprindelige lån, som i regn-

skabsåret 2016 og 2017 er gået over til udamortiserede lån, der forklarer den store stigning i 

perioden.   

 

Tabel 5: Ind- og fraflytninger ift. boliglejemål 

Vallensbæk Bolig-
selskab 

2015 2016 2017 

Udlejninger (%) 9 11 24 

Fraflytninger (%) 8 11 13 

*Udlejningsrate 1 1 2 

 

Udlejningsraten er forholdet mellem udlejninger og fraflytninger. I 2015 og 2016 er der ba-

lance mellem udlejninger og fraflytninger, mens der i 2017 er flere udlejninger end fraflyt-

ninger grundet ibrugtagningen af den nye afdeling.  

 

De økonomiske nøgletal for selskabet viser overordnet set en sund økonomi.  

 

2.2 Økonomisk styringsrapport 

 

I forbindelse med paradigmet for den nye årsberetning skal der i afsnit 2.2 gives kommenta-

rer til den økonomiske styringsrapport (tidligere Forvaltningsrevisionsrapport).  Imidlertid 

er den økonomiske styringsrapport endnu ikke opsat til KAB’s it-system, hvorved det p.t. 

ikke er muligt at producerer den. Fremadrettet (dvs. næste regnskabsperiode) vil den øko-

nomiske styringsrapport indgå i årsberetningen. 

 

Nedenstående fremhæves de mål, som organisationsbestyrelsen valgte at arbejde med ved 

den sidste forvaltningsrevision.  

 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 28. maj 2018 

Udsendt den 7. juni 2018 

 

 
 

10/23 

Ved sidste års forvaltningsrevision blev følgende mål sat: 

 

 Der arbejdes videre med de grønne planer. Der udarbejdes et dokument, hvor afdelingerne 

sammen med driften beskriver planer for udviklingen af det grønne  

 Der sættes konkrete mål for den effektive drift 

 Der udarbejdes målsætninger og handleplaner for boligorganisationen 

- Der er arbejdet med udarbejdelse af grønne planer i afdelingerne, og organisationsbesty-

relsen har givet afdelingerne besked om at udarbejde langsigtede grønne planer, hvor 

der indtænkes smart beplantning og lettere drift.  

- Organisationsbestyrelsen og afdelingerne har gennem regnskabsåret arbejdet med effek-

tiv drift og sat konkrete mål, som vil blive belyst i afsnittet for effektiviseringspotentiale. 

- Kommende mål og handleplaner for boligorganisationen har i løbet af året været drøftet, 

både i organisationsbestyrelsen og på et seminar for afdelingsbestyrelser. 

 

2.3 Personaleforhold  

 

Tabel 6: Bemanding (årsværk) 

Vallensbæk Boligsel-
skab 

2015 2016 2017 

Driftsledere 3 3 3 

Driftslederassistenter 2 2 2 

Servicemedarbejdere 3 3 3 

Andet personale 2 2 2 

Personale i alt 10 10 10 

 

Den samlede bemanding har været stabil alle 3 år. Det bemærkes at den ene servicemedar-

bejder er ansat som fleksjobber og arbejder derfor ikke på fuld tid.  

 

2.4 Effektiviseringspotentiale 

 

Der er tilbage i 2016 gennemført 360o analyser, der har belyst effektiviseringspotentialet i 

Vallensbæk Boligselskab. Som nævnt tidligere har afdelingsbestyrelserne samt en arbejds-

gruppe fra organisationsbestyrelsen arbejdet med effektivisering og har med udgangspunkt 

i rapporterne blandt andet valgt at sætte fokus på følgende temaer: 

 

 Drift af grønne områder 

 Brugen af vedligeholdelseskontoen 

 Udbud på håndværkerydelser 

 Driftsfællesskab 
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 Administrationsbidraget 

 

Der er følgende bemærkninger og kommentarer til fremdriften på fokusområderne:  

 

- Der arbejdes med at lave langtidsplaner for drift af de grønne områder, hvori tanker om 

smart beplantning indgår. Desuden er der i Højstrupparken indsat en robotplæneklip-

per.  

- Beboerne er gjort opmærksom på deres vedligeholdelseskonto bl.a. gennem kampagner i 

afdelingerne.  

- Arbejdsgruppen fra organisationsbestyrelsen er ved at samle sig et overblik over, hvilke 

håndværksmæssige ydelser afdelingerne vil have fordel af at indhente samlede tilbud 

på. Desuden har KAB udviklet et nyt indkøbssystem, som tages i brug i 2018. Systemet 

skal være med til at sikre de bedste indkøbspriser på tværs af KAB-fællesskabet.  

- I 2017 er Stationstorvet gået i drift. Stationstorvet har ikke sit eget ejendomskontor, men 

er indgået i et driftsfællesskab med Højstrupparken omkring bemanding.  

 

Ydermere har Landsbyggefonden opgjort effektiviseringspotentialet for Vallensbæk Bolig-

selskab. Tabel 7 er trukket fra Landsbyggefonden’s hjemmeside om effektivitetstal den 7. maj 

2018. 

 

Tabel 7: Besparelsespotentiale for afdelinger 

 

 
Kilde: Landsbyggefondens effektivitetstal 

 

De faktiske driftsudgifter viser boligafdelingernes udgifter på baggrund af regnskabstal. Be-

sparelsespotentialet viser det potentiale, der er for effektiviseringer, når der bl.a. korrigeres 

for prisudviklingen siden 2014 samt den bedste case (mest effektive boligafdeling) i regio-

nen. Når besparelsespotentialet er med negativt fortegn betyder det, at afdelingens faktiske 

driftsudgifter er lavere end den modelberegnede udgift. Hertil skal det bemærkes, at Rosen-

lunden og Firkløverparkens faktiske driftsudgifter lå henholdsvis 93 kr. og 215 kr. under de 

modelberegnede udgifter i basisåret. Landsbyggefondens model nulstiller afdelinger i sam-

menligningsgrundlaget for de efterfølgende år.  

Det skal yderligere tilføjes, at regnskabstal for 2017 ikke indgår i opgørelsen. 
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2.5 Sammenfatning af egenkontrol  

 

Nøgletal og arbejdet med 360o analyserne viser overordnet et billede af en tilfredsstillende 

udvikling i Vallensbæk Boligselskab. Selskabet bør fortsat have fokus på brugen af medar-

bejderressourcer og lejemålenes vedligeholdelseskonti.  

 

Forslag til nye mål for boligorganisationen:  

På baggrund af egenkontrollen og 360o evalueringen anbefaler KAB, at organisationen sætter 

følgende mål for den kommende periode: 

 

 Færdiggør målsætningsprogrammet for Vallensbæk Boligselskab 

 Brug indkøbsportalen 

 Identificer yderligere muligheder for effektivisering af de grønne områder 

 Undersøg mulighederne for at spare på håndværkerydelser 

 Gennemfør en konkret analyse af forskellige muligheder for mere effektiv brug af de an-

sattes ressourcer 

 

Arbejdsskema for 360o analyserne er vedlagt som bilag 8. 

 

Bilag 8: 49-Arbejdsskema for 360o analyserne 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager egenkontrollen til efterretning og sætter nye mål 

til egenkontrollen for 2019. 

 

Organisationsbestyrelsen tog egenkontrollen til efterretning og besluttede, at de kommende mål 

fastsættes i mål- og handlingsprogrammet. Egenkontrollen for 2018 skal derfor indeholde opfølg-

ning på de først prioriterede mål. 

 

 

9. Målsætningsprogram  

Arbejdsgruppen har bearbejdet input fra seminaret den 16. marts 2018 og fremlægger nu for-

slag til målsætningsprogram. 

 

Målsætningsprogram og handlingsplan udsendes, efter organisationsbestyrelsens godken-

delser til afdelingsbestyrelserne til kommentering senest den 17. juni 2018. Herefter sammen-

skriver arbejdsgruppen de endelige forslag til repræsentantskabet.  

 

Målsætningsprogram 2018-2022 og handlingsplan 2018-2022 er vedlagt som bilag 9 og 9.1. 

Bilag 9: Målsætningsprogram 2018-2022 

Bilag 9.1: Handlingsplan 2018-2022 
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte forslag til målsætningspro-

gram med eventuelle ændringer til afdelingsbestyrelserne, og bemyndiger arbejdsgruppen til 

at sammenskrive de endelige forslag til repræsentantskabet.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til målsætnings- og handlingsprogram til 

rundsendelse til afdelingsbestyrelserne og bemyndigede arbejdsgruppen til at sammenskrive de en-

delige forslag til repræsentantskabet – med følgende ændringer: 

 

 Under punkt 4: Indsættes en pind om, at dirigenter på afdelingsmøder bør være beboere.  

 Under punkt 6: Der sker årligt en opdatering af alle servicerammer, og aftalerne kommunikeres 

til beboerne. 

 Under punkt 6: Det skal pointeres, at besparelsesmålet er 8,21 % af de afgrænsede driftsudgif-

ter.  

 Under punkt 6: Tilføjes sikring af brugen af vedligeholdelseskontoen i boperioden for at fore-

bygge tab. 

 Under punkt 6: Der skal indhentes 3 tilbud ved arbejder over 50.000 kr., og mulighederne for 

udbud af håndværkerydelser undersøges.  

 Under punkt 7: Besparelse på forbrug rettes fra 15 % til 10 %. 

 Under punkt 8: Leverandører af ydelser over 500.000 kr. skal redegøre for, hvordan de lever op 

til deres sociale ansvar.  

 Under beboerdemokrati: Det skrives ind, at der fra organisationsbestyrelsesmøder kun refereres 

beslutninger, ikke om eventuelle interne diskussioner. 

 

10. Pas på huslejen – Mål 

Arbejdsgruppen, for effektiv drift har på møde den 25. april 2018 gennemgået afdelingernes 

input til besparelser. En oversigt over afdelingernes input og estimerede besparelser er ved-

hæftet som bilag 10. Arbejdsgruppen indstiller følgende til beslutning: 

 

Højstrupparken: 

 Individuelle vandmålere etableres 

 Etablering af molokker 

 IT i vaskeri – besparelse hentes 

 Besparelse på IT på ejendomskontor hentes 

 Driftsfællesskab – lønninger. Den fulde besparelse (indtægt fra Stationstorvet) hentes 

– der skal arbejdes med servicerammens justering, grønne planer m.v., så afdelingen 

kan afse den halve servicemedarbejder.  
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I alt beløber forslagene sig til ca. 1 mio. kr. i besparelser. Den forventede besparelse på de af-

grænsede driftsudgifter udgør ca. 200 % af det udmeldte krav på 8,21 %. Det skal dog be-

mærkes, at størstedelen hentes på vand, som i stedet betales individuelt.  

Rosenlunden: 

 Individuelle vandmålere etableres 

 LED-belysning – besparelse på 20.000 kr.  

 

I alt beløber besparelserne sig til ca. 350.000 kr. Den forventede besparelse på de afgrænsede 

driftsudgifter udgør ca. 200 % af det udmeldte krav på 8,21 %. Det skal dog bemærkes, at 

størstedelen hentes på vand, som i stedet betales individuelt. 

 Renovation: Der skal undersøges, om der kan laves en anden affaldsordning, som er 

billigere. 

 

Firkløverparken:  

Besparelser indstilles (er gennemført): 

 

 LED - 56.000 kr., tryk - 2.000 kr., fleksjobber - 25.000 kr., vask af opgange - 27.000 kr. 

 

 I alt beløber besparelserne sig til ca. 110.000 kr. Den forventede besparelse på de afgrænsede  

driftsudgifter udgør ca. 30 % af det udmeldte krav på 8,21 %. 

 

Udvalget indstiller i øvrigt til organisationsbestyrelsen, at flexjob-stillingen forankres i bolig-

organisationen i stedet for i afdelingerne.  

 

Udvalget arbejder videre med forslag til, hvordan medarbejder-ressourcerne anvendes bedre 

på tværs af boligorganisationens afdelinger samt forslag til besparelser på håndværkerydel-

ser, til et senere møde i organisationsbestyrelsen. 

 

Bilag 10: Oversigt over afdelingernes input og estimerede besparelser 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender de af 

arbejdsgruppen indstillede mål. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte arbejdsgruppens indstil-

lede mål. Det blev besluttet, at Firkløverparken skal opnå 8,21 % i besparelser. 

 

Hvis der efter 2020 bliver udmeldt yderligere besparelseskrav, vil organisationsbestyrelsen tage de 

allerede opnåede besparelser med i betragtning sammen med afdelingernes individuelle forhold i 

målfastsættelsen.  

 

Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet og vender tilbage med oplæg til efteråret 2018.  
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11. Valg til KAB’s repræsentantskab 

Ifølge KAB’s vedtægter har alle administrerede boligorganisationer 2 medlemmer. Hertil 

kommer 1 medlem for hvert påbegyndt 500 lejemål udover de første 1.000 lejemål. For Val-

lensbæk Boligselskab medfører det, at der skal vælges 2 medlemmer til KAB’s repræsentant-

skab. 

 

 

I den forløbne periode har følgende været valgt: 

 

Stig Christiansen og Flemming Wetterstein (udtrådt pr. 31.12.2017). 

Som suppleant for disse er Katja Adelhøj Lindblad blevet valgt som 1. suppleant. Helle Gim-

linge er 2. suppleant og Lone Christiansen er 3. suppleant. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til KAB´s repræ- 

sentantskab. 

 

Organisationsbestyrelsen valgte Katja Lindblad og Peder Kornum som repræsentanter. Helle Gim-

linge er 1. suppleant, og Lone Christiansen er 2. suppleant.  

 

 

12. Firkløverparken – Handlingsplan  

Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. februar 2018, at der skal udarbejdes 

en handleplan for Firkløverparken.  

 

KAB har i mellemtiden arbejdet på et bud på, hvordan arbejdet med at udarbejde en egentlig 

handleplan kan foregå. I buddet indgår en undersøgelse af dels den demografiske udvikling 

og anvisningsaftalerne, dels af afdelingens klagesager og håndteringen af disse. På baggrund 

af undersøgelserne foreslås forskellige tiltag.  Det kan eksempelvis – afhængigt af undersø-

gelsen – handle om bud på: Ændring af anvisningen, større konsekvens ved overtrædelse af 

husordenen og/eller tættere samarbejde med kommunen om specifikke sager. Andre mulig-

heder er også nævnt. De konkrete tiltag vil blive foreslået organisationsbestyrelsen på et se-

nere møde på baggrund af handleplanens indledende undersøgelse.  

 

KAB anslår, at undersøgelsen og udarbejdelsen vil kunne foretages på ca. 40 timer. KAB til-

byder at lægge halvdelen af timerne gratis, idet der også kan være læring for KAB i arbejdet.   

 

KAB’s bud på udarbejdelse af handleplan er vedlagt som bilag 12. 

 

Bilag 12: Firkløverparken - Handleplan  
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at den foreslåede undersøgelse igangsættes 

og bevilger 25.980 kr. til undersøgelsen og udarbejdelse af oplæg til handleplan. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at den foreslåede undersøgelse igangsættes og bevilgede 

25.980 kr. til undersøgelsen og udarbejdelse af oplæg til handleplan. Afdelingsbestyrelsen høres, 

inden igangsættelsen, for at sikre, at undersøgelsesdesignet er tilpasset de lokale forhold. 

 

 

13. Stationstorvet - Udskiftning af de matterede glasfelter på altaner 

Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 15. maj 2018 om udskiftning af de mattere-

de glasfelter på altaner jf. nedenstående forslag.  

 

Sædvanligvis er råderetssager ikke til behandling i organisationsbestyrelsen, men da dette 

punkt omhandler facadeudtrykket, bedes organisationsbestyrelsen godkende udskiftningen. 

Vallensbæk Kommune har på forespørgsel godkendt udskiftning med de indføjede betingel-

ser.  

 

Forslag: 

”Råderet udenfor boligen 

 

Arbejder udenfor boligen, der ikke er forbedring. 

Her kræves ikke retablering ved fraflytning. 

 

Udskiftning af de matterede glasfelter til klare glasfelter monteret på altaners forside. 

Udskiftning af matterede glasfelter til klare glasfelter på altaners sydside. Gælder altaner på 

de 2 x 4 lejligheder mod syd (banen), som har udsigt til vandet. 

Derudover kan der gives tilladelse til udskiftning af matterede glasfelter på altanernes sider. 

Udskiftning af de matterede glasfelter skal udføres af Hauge Stål, som har stået for levering 

og montering af altaner i forbindelse med byggeriet, og dermed har garantiforpligtelsen. De 

klare glasfelter skal være af samme kvalitet som de glas, der bliver udskiftet. 

Vallensbæk Kommune har givet tilladelse til udskiftning af hele glasfelter, dvs. 1, 2, 3 osv., 

bare det er hele glasfelter. Delvist matteret glasfelt i et helt glasfelt er ikke tilladt. 

Det betyder også, at de klare glas ikke delvist må tildækkes med folie. Det betyder, hvis der 

efterfølgende ønskes tildækning af det klare glas, skal hele glasfeltet dækkes med folie. Der 

skal i den forbindelse indtænkes ensartethed af folievalg.” 

 

Forslaget blev vedtaget af afdelingsmødet.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender afdelingsmødets beslutning om udskiftning 

af altanernes glasfelter. 
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Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingsmødets beslutning om udskiftning af altanernes glas-

felter. 

 

14. Plougmandsminde  

Grundejerforeningen Plougmandsminde er etableret pga. krav i lokalplanen. Formålet var 

primært at drive fælles anlæg, herunder særligt støjvolden på Vallensbæk Torvevej over for 

Firkløverparken. Driften af anlægget er siden overtaget af Vallensbæk Kommune. Vallens-

bæk Kommune har derfor i 2016 tilkendegivet, at det ikke længere et kommunalt krav, at 

grundejerforeningen findes.  

 

Tidligere har også el-regningen været fordelt. Dette blev besluttet ophævet på en ekstraordi-

nær generalforsamling i 2016, ligesom det blev besluttet, at alle grundejere selv vedligeholder 

adgangsveje m.v. på egen grund.  

 

Der var på generalforsamlingen forslag om at nedlægge grundejerforeningen. Det blev dog 

besluttet at opretholde grundejerforeningen, idet der stadig er brug for et fælles forum for di-

alog om området. 

 

Plougmandsminde har, siden i praksis, fungeret som et dialogforum. Det virker dog uhen-

sigtsmæssigt at have både omkostninger og de formelle rammer for en grundejerforening for 

at opretholde en dialog. Det foreslås derfor, at Vallensbæk Boligselskab stiller forslag til en 

kommende generalforsamling om, at grundejerforeningen nedlægges, og et fast dialogforum 

oprettes i stedet. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen giver formandskabet mandat til at stille forslag på gene-

ralforsamling i Plougmandsminde om nedlæggelse af grundejerforeningen og oprettelse af et 

dialogforum i stedet. 

 

Organisationsbestyrelsen gav formandskabet mandat til at stille forslag på generalforsamling i 

Plougmandsminde om nedlæggelse af grundejerforeningen og oprettelse af et dialogforum i stedet. 
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Sager til drøftelse 

 

15. Opfølgning på temamøde 

Organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra KAB holdt temamøde om administrationsaf-

talen og samarbejdet med KAB den 16. maj 2018. Fra KAB deltog kundedirektør Sanne Kjær, 

driftssupportchef Lone Skriver og kundechef Marianne Vittrup.  

 

Mødet foregik som en åben drøftelse af samarbejdet både på organisations-, afdelings- og 

driftsniveau. På mødet blev både udfordringer og mulige ændringer drøftet.  

 

Formandens input til opfølgning på samarbejde KAB-Vallensbæk Boligselskab maj 2018 er 

vedlagt som bilag 15. 

 

Bilag 15: Opfølgning på samarbejde KAB-Vallensbæk Boligselskab  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen identificerer punkter til opfølgning fra temamødet.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte punkterne. Aktionslisterne opdateres af driftslederen. Opga-

ver, som skal laves af KAB, koordineres med driftschefen.  

 

 

16. Håndtering af klagesager  

Firkløverparkens afdelingsbestyrelse har efterspurgt klarere retningslinjer for håndteringen 

af klagesager, brug af konfliktmægling m.v.  

 

Klagesager er meget forskellige og bliver derfor også behandlet forskelligt. I KAB vurderes 

proceduren altid efter, hvad retspraksis viser. Det er derfor ikke muligt at beskrive en helt en-

tydig procedure, som vil være gældende i alle sager. Men der kan naturligvis gives nogle 

standarder på, hvordan forskellige typer af sager håndteres.  

 

Samtidig har organisationsbestyrelsen ved flere lejligheder tilkendegivet, at man ønsker at 

kunne følge tættere op på klagesager, så det sikres, at husordener og andre regler i afdelin-

gerne overholdes.  

 

Det foreslås derfor, at der afholdes en temaaften for både organisationsbestyrelsen og afde-

lingsbestyrelserne, hvor håndteringen af forskellige typer af klagesager gennemgås. Herun-

der gennemgås også rolle- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelserne og KAB. 
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Organisationsbestyrelsen har tidligere på dagsordenen taget stilling til en handleplan for Fir-

kløverparken, hvor også klagesager er en del. Den grundige undersøgelse af sagerne, som er 

foreslået i planen, kan danne udgangspunkt for en præcisering af både håndteringen og 

kommunikationen omkring klagesager. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelse beslutter at indkalde til et temamøde for både organisati-

onsbestyrelsen og afdelingsbestyrelser om håndteringen af og kommunikationen om klage-

sager. Organisationsbestyrelsen fastlægger dato for temamødet. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede et temamøde i efteråret 2018. Der udarbejdes op til mødet en 

oversigt over roller og procedurer ved klagesager.  

 

17. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle punkter. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Formandskabet for 9. kreds vil gerne møde organisationsbestyrelsen. Der afsættes tid på et af orga-

nisationsbestyrelsesmøderne i efteråret 2018.  

 

Parallelsamfundsaftalerne og boligforlig er de store emner i arbejdet i BL.  

 

Lene Lykke Sørensen og Claus Weichel er tilmeldt kurset ”Ny i organisationsbestyrelsen” i BL i 

september 2018. Andre er velkomne til at tilmelde sig. 

 

BBR-sagen i Firkløverparken undersøges stadig.  

 

 

Sager til orientering 

 

18. FORTROLIGT PUNKT 
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19. Stationstorvet – 1 års-eftersyn 

Der er afholdt 1 års-eftersyn på Stationstorvet mandag den 16. april 2018 på baggrund af rap-

port fra Byggeskadefonden og indrapporterede fejl og mangler.  

 

Referat fra 1 års-eftersynet er vedlagt som bilag 19.  

 

Der udestår stadig en del fejlretning. NJ Gruppen har meddelt, at de forventer at kunne fær-

digmelde mangelafhjælpningen den 15. juni 2018. 

 

Bilag 19: Stationstorvet - Referat 1 års-eftersynet 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er bekymring for, at udgifter læg-

ges over til driften. 

Det er vigtigt, at beboerne får opfølgning på deres fejl- og mangler. 

 

 

20. Grønne planer  

Driftschef Peter Lundgreen har bedt afdelingsbestyrelser og driftsledere i Højstrupparken, 

Rosenlunden og Firkløverparken om at fremsende grønne planer for fremtidige visioner for 

afdelingerne, hvor der tænkes 3-5 år ud i fremtiden, og som gerne tager udgangspunkt i en 

mere intelligent beplantning, som ikke er så mandskabskrævende. 

 

På nuværende tidspunkt arbejder afdelingerne med noget mere konkret materiale til endelig 

godkendelse i organisationsbestyrelsen.  

 

Afdelingsbestyrelserne er i en god dialog med driften i forhold til at komme i mål. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

21. Driftsrapport 

Højstrupparken 

Der er foretaget gennemgang af alle rørinstallationer – varme/vand/varmecentral af KABs 

energi- og varmekonsulent Jan Ingrisch. I skrivende stund afventer driften et notat herom.  
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Entreprenøren, der har udført en del belægningsarbejder, har været i afdelingen med henblik 

på at udbedre diverse fejl og mangler. 

 

Rosenlunden 

Sløjfeanlægget skal udskiftes til stikledningsanlæg med fiber samt tv fra waoo. Der er afholdt 

to møder med beboerne, og p.t. har ca. 50 beboere meldt tilbage med valg af pakker. Selve 

udskiftningen er udskudt til august 2018. 

 

Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 25. april 2018, hvor afdelingsmødet vedtog 

opsætning af individuelle vandmålere i lejemålene. 

 

Den sidste etape på udskiftning af jordledninger planlægges p.t. 

 

Der planlægges udskiftning af trinetter og fordelerrør i de 12 ungdomsboliger. 

 

Årets udskiftninger samt rokeringer i det grønne af buske og træer er udført primo april 2018 

iht. til de grønne planer, som er aftalt med afdelingsbestyrelsen. 

 

Der er foretaget markvandring den 26. april 2018 med henblik på justering af det kommende 

budget 2019.  

 

Firkløverparken 

Afdelingen er ved at ombygge affaldspladsen og igangsætte affaldssortering. Afdelingen har 

modtaget affaldsspande til bio-affald, som skal omdeles til beboere i uge 19. 

 

Der er foretaget flytning af et rosenbed, da en lejer vil inddrage hjørnet til sin have. 

 

Udlejning af fælleslokalet går godt. Lokalet har været udlejet alle weekender i foråret 2018 og 

enkelte hverdage. 

 

Der er afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde den 2. maj 2018 med følgende punkter på 

dagsordenen: Opdateret husorden, vedligeholdelsesreglement, råderet og installtaionsret 

samt tv/internetaftaler med YouSee og Fibia.  

 

Stationstorvet 

Der er bestilt et blødtvandsanlæg til levering og montering i varmecentralen.  

Porttelefonerne giver stadig en del udfordringer, men ejendomskontoret arbejder på at få det 

hele til at virke optimalt. 

 

Byggetilladelse til de ekstra altaninddækninger er godkendt af Vallensbæk Kommune. 

 

Der er afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde den 15. maj 2018 om udskiftning af de matte-

rede glasfelter på altanerne.   
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Statusrapport for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet er vedlagt som bilag 21. 

Rosenlunden har fravalgt at udarbejde statusrapport.  

Bilag 21: Statusrapport for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Fremover skal driftsrapporten afspejle 

beslutninger på afdelingsmøderne. 

 

 

22. Forsikringsstatistik fra Willis 2014-2017 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har 

kontakten til forsikringsselskabet. 

 

I kan i den 4-årige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens for-

sikringsskader i relation til bygningsforsikringen.  

 

Statistikken kan bruges både til at give jer et overblik og som et redskab til at forebygge nye 

skader. Statistikken er vedlagt som bilag 22 og 22.1. 

 

Bilag 22: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2014-2017 

Bilag 22.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2014-2017 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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23. Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsesmøder 

Tirsdag den 25. 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 

 

Mødeplan 2018 er vedlagt som bilag 23. 

 

Bilag 23: Mødeplan 2018 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

24. Eventuelt 

Helle Gimlinge gjorde opmærksom på, at en afdeling har fået støtte til renoveringsopgaver sammen 

med fælleshus. 

Helle Gimlinge spurgte til muligheden for tilskud til opsætning af individuelle vandmålere. Det 

sættes på som punkt til næste møde. 

 

Henrik Milo fortalte, at der er en udfordring med Fibia. 

 

Mødet sluttede kl. 21.03 

 

 


