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Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde  

den 11. juni 2018, kl. 17.30 - 19.00.  

Bestyrelsens lokale. Højstrupparkens 59, kld. Indgang v/gavl.  

2665 Vallensbæk Strand 

 
 den, kl.    

 

 

Deltagere Katja Lindblad, Stig Christiansen, Lone Christiansen, Peder Kornum, Tho-

mas Blaabjerg Lund, Lene Lykke Sørensen, Claus Weichel og Henrik Milo 

Afbud Helle Gimlinge 

Administration Marianne Vittrup 
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1. Vedtægtsændring – forslag om vedtægtsændring  

Der er indkommet forslag fra afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken til repræsentantskabs-

mødet den 25. juni 2018.  

 

Forslaget indebærer, at vedtægterne ændres, så alle afdelinger er repræsenteret med vægt-

ning i organisationsbestyrelsen.  

 

Der foreslås 13 medlemmer til organisationsbestyrelsen – fordelt med: 

 

Stationstorvet               2 medlemmer 

Højstrupparken           3 medlemmer 

Rosenlunden                 2 medlemmer 

Firkløverparken          3 medlemmer 

Kommunalt udpegede:      2 medlemmer 

Udpeget af medarbejderne:  1 medlem 

 

Der vælges samtidig en suppleant fra hver af afdelingerne. 

 

Forslaget er vedlagt som bilag 1.  

 

Det bemærkes, at repræsentantskabet ifølge normalvedtægterne vælger organisationsbesty-

relsen. Kompetencen til at vælge kan ikke uddelegeres til afdelinger eller afdelingsbestyrel-

ser. Vedtægterne kan dog udformes med en hensigt om fredsvalg, således at repræsentant-

skabet vælger et antal medlemmer ”efter indstilling fra afdelingsbestyrelserne ”.  

 

En sådan formulering findes i vedtægterne for eksempelvis Ballerup Ejendomsselskabs § 11.  

 

Anvendes formuleringen herfra, ville § 10 stk. 1 i Vallensbæk Boligselskabs vedtægter kunne 

udformes således: 

 

”Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet 

vælger 10 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationen lejere eller øvrige myndige 

personer i husstanden. Herudover udpeges 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Vallens-

bæk Kommune. 1 medlem udpeges af de ansatte i boligorganisationen. Samtidig med valg og 

udpegning af medlemmer vælges/udpeges personlige suppleanter for disse.  
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Bestyrelsens medlemmer valgt af beboerne indstilles til valg af repræsentantskabet som føl-

ger:  

 

Stationstorvet               2 medlemmer 

Højstrupparken           3 medlemmer 

Rosenlunden                 2 medlemmer 

Firkløverparken          3 medlemmer” 

 

 

Forslaget indebærer i det væsentlige 3 ændringer i forhold til de nuværende vedtægter: 1. En 

udvidelse af organisationsbestyrelsen fra 9 til 13 personer. 2. En overgang fra et frit valg mel-

lem interesserede kandidater til valg med indstilling fra afdelingerne – og vægtning ift. stør-

relse. 3. Afslutning af brug af det udpegede eksterne medlem med særlig indsigt.  

 

Bestyrelsens sammensætning er i sidste ende en politisk beslutning, som der ikke gives objek-

tive argumenter for eller imod. KAB vil dog gerne bidrage med erfaringerne fra andre KAB-

administrerede boligorganisationer.  

 

Til punkt 1 kan det bemærkes, at det er den overordnede erfaring i KAB-fællesskabet, at det 

kan være svært at få store bestyrelser til at fungere optimalt. KAB har p.t. et enkelt selskab 

med en bestyrelse på 19 personer. De allerfleste bestyrelser har 7 eller 9 medlemmer. Herun-

der: 

 

Herlev Boligselskab (13 afdelinger):   9 medlemmer 

Furesø Boligselskab (8 afdelinger):   7 medlemmer 

SydBo (20 afdelinger):    7 medlemmer 

Ballerup Ejendomsselskab (11 afdelinger):  9 medlemmer 

Lyngby Boligselskab (9 afdelinger):  7 medlemmer 

 

I bestyrelsen for SAB, som har ca. 65 afdelinger, sidder 11 medlemmer. 

 

Flere af selskaberne har tidligere haft større bestyrelser, men erfaringer har vist, at det har 

været svært at holde bestyrelserne operationelle. Primært har det været svært i længden at 

rekruttere motiverede kandidater. Dette har blandt andet medført, at bestyrelserne for ofte 

har oplevet ikke at være beslutningsdygtige, da der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal med-

lemmer op til møderne. KAB kan derfor ikke, på baggrund af erfaringerne, anbefale en så stor 

bestyrelse. 

 

Til punkt 2 er der forskellige erfaringer. Nogle bestyrelser har gode erfaringer med, at med-

lemmer vælges frit på baggrund af et motiveret kandidatur og deres interesse for afdelinger-

nes og boligorganisationernes samlede udvikling og drift. Dette sikrer i bedste fald et samlet 

blik og prioritering. Det opleves dog nogle steder, at store afdelinger kommer til at dominere 

bestyrelsen, så det kan være svært for de mindre at komme til orden. Det kan også hjælpe på 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 11. juni 2018 

Udsendt den 13. juni 2018 

 

 
 

4/4 

implementeringen af nye tiltag, at alle afdelinger er repræsenteret i bestyrelsen, da de forud-

gående drøftelser og baggrunden for beslutningerne så er kendt, inden de udrulles i afdelin-

gerne.  

 

Omkring punkt 3 er det KAB’s erfaring, at input fra medlemmer med viden fra andre bolig-

organisationer eller interesseorganisationer kan give væsentlige input til dialogen i en besty-

relse.  

 

Bilag 1: Forslag om vedtægtsændring 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen vurderer forslaget og drøfter eventuelle ændringsfor-

slag samt beslutter indstilling til repræsentantskabet. 

 

Organisationsbestyrelsen anser det for vigtigt at have en ekstern repræsentant, som bidrager med 

værdifulde input til at supplere input fra boligorganisationen.  

 

Organisationsbestyrelsen er også bekymret for agiliteten og stabiliteten i en stor bestyrelse.  

 

Det blev påpeget, at en organisationsbestyrelse skal fungere som den samlede boligorganisations 

bestyrelse, hvilket en model med faste pladser til hver afdeling kan modarbejde.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede i stedet at indstille, at vedtægterne ændres, så der ikke længe-

re er en medarbejderrepræsentant, men til gengæld 6 beboervalgte. Den nuværende medarbejder-

repræsentant erklærede sig enig i indstillingen.  

 

 


