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Selskabet 

1. Referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 28. maj 2018 er tidligere fremsendt til organi-

sationsbestyrelsen 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 "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 98, stk. 6, 

fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Der er ikke tilført revisionsprotokollen 

yderligere siden sidste møde. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Taget til efterretning. 

 

3. BL’s kredsarbejde 

Formandsskabet vil informere om arbejdet i BL’s 9. kreds. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Formanden fortalte om kredsarbejdet, hvor hun sidder i formandskabet for BL's 9. kreds. Kreds 9 

dækker 87 boligselskaber, og formandskabet besøger dem, som vil have besøg, for at kunne tilpasse 

kredsarbejdet til det, som foregår i kredsens boligorganisationer. 

 

Kredsarbejdet vil blive fast punkt på de kommende møder. 

 

Der er to indsatsområder for den kommende periode: erfaringsudveksling om effektiv drift og FN's 

erhvervsmål - hvordan bidrager de almene boligorganisationer til opfyldelsen af målene. Fra næste 

år vil der til styringsdialogen skulle indberettes bidrag til opfyldelsen af verdensmålene. 
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Parallelsamfundspakken er også et område, der arbejdes med. 

 

Næste år skal der laves boligforlig igen. Det er BL også optaget af. 

 

Kredsen laver også temamøder. Organisationsbestyrelsens medlemmer opfordres til at deltage. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

4. Mødeplan 2019 

KAB har udarbejdet udkast til mødeplan for 2019. Mødeplanens formål er at give organisati-

onsbestyrelsen et overblik til planlægning samt prioritering af punkter i 2019. 

 

Mødeplanen er vedlagt som bilag 4. Mødeplanen for den resterende del af 2018 er til orien-

tering vedlagt som bilag 4.1. 

 

Bilag 4: Mødeplan 2019 

Bilag 4.1: Mødeplan 2018  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter mødeplanen og tager stilling til eventuelle æn-

drede prioriteringer samt ønskede punkter. 

 

Mødeplanen blev foreløbigt godkendt med følgende tilføjelse: 

• Der afholdes kursus om regler, rammer og klagesagsbehandling den 7. januar 2019 kl. 16. 

• På majmødet skal ferieplan for driften på. 

 

Der afholdes et formandsmøde den 25.maj 2017, kl. 16, og der vil blive planlagt et formands-

/næstformandsmøde.  

 

Senere blev det dog besluttet at forsøge at have 6 ordinære møder. Der vil derfor blive fremlagt en 

revideret mødeplan på ekstraordinært møde den 12. november 2018. 

 

Sager til beslutning 

5. Afdelingernes driftsbudgetter 2019 

Som bilag 4 følger de af afdelingsbestyrelserne godkendte driftsbudgetter for Højstruppar-

ken, Rosenlunden, Firkløverparken og Stationstorvet, således som de har været forelagt og 

godkendt af afdelingsbestyrelserne og afdelingsmøderne. 
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49-1 Højstrupparken 

Budgettet for tiden 1.1.2019 - 31.12.2019 balancerer med 11.624.000 kr. og slutter hverken med 

lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

49-2 Rosenlunden 

Budgettet for tiden 1.1. 2019 - 31.12. 2019 balancerer med 6.282.000 kr. og slutter med en leje-

nedsættelse på 67,95 kr. pr. m2 svarende til 6,36 % for familieboliger og 57,29 kr. svarende til 

6,53 % for ungdomsboliger. Lejenedsættelsen skyldes at afdelingen pr. 1. januar 2019 overgår 

til individuel aflæsning af vand. 

 

49-3 Firkløverparken 

Budgettet for tiden 1.1. 2019 - 31.12. 2019 balancerer med 21.218.000 kr. og slutter med en le-

jenedsættelse på 28,49 kr. pr. m2 svarende til 2,84 % for familieboliger. Nedsættelsen skyldes 

en ekstraordinær henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse i regnskabs-

året 2017. 

 

49-4 Stationstorvet 

Budgettet for tiden 1.1. 2019 - 31.12. 2019 balancerer med 5.831.000 kr. og slutter hverken med 

lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

Bilag 5: Afdelingernes driftsbudgetter 2019 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter. 

 

Organisationsbestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at alle afdelinger enten fastholder huslejen 

eller sætter den ned. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker en gennemgang af de individuelle moderniseringer og vedligehol-

delsen af køkkener på næste møde. 

 

Driftsbudgetterne blev godkendt. 

 

6. Pas på huslejen- Mål 

Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. maj 2018 at arbejde videre med 

handlingsmål for afdelingerne og boligorganisationen.  

 

Det var endvidere planlagt, at arbejdsgruppen skulle vende tilbage med oplæg på besparelser 

på håndværkerydelser og samt optimering af brug af medarbejderressourcer. Idet det ene 

medlem af arbejdsgruppen i mellemtiden er udtrådt af bestyrelsen, har arbejdsgruppen ikke 

været trådt sammen. 
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Det blev på mødet meldt ud, at alle afdelinger skal indhente det officielt udmeldte besparel-

seskrav på 8,21 % af de afgrænsede driftsudgifter. Ifølge baselinemodellen var de faktiske 

(afgrænsede) driftsudgifter i 2014 på 343 kr. pr. m2, svarende til ca. 13,1 mio. kr. Det svarer til 

et besparelseskrav på ca. 1,1 mio. kr., hvis boligorganisationen vil følge det gennemsnitlige 

sparekrav på 8,21 %.   

Afdelingerne er også blevet lovet oversigt over deres opnåede besparelser, når 2017-tallene 

var offentliggjort fra Landsbyggefonden.  

 

Tallene for Vallensbæk Boligselskab var desværre fejlbehæftede, fordi systemet ikke kunne 

tage højde for Stationstorvets udgifter, som kun dækkede en del af 2017. Systemet er nu ret-

tet, og de nye tal trukket. Tallene giver dog stadig et skævt billede, da Stationstorvets ud-

giftsniveau påvirker det samlede billede for 2017 væsentligt i negativ retning.  

 

Landsbyggefondens officielle effektivitetstal for Vallensbæk Boligselskab er vedlagt som bi-

lag 6.  

 

Ifølge de officielle tal er den realiserede besparelse for Vallensbæk Boligselskab i 2017 bespa-

relse på ca. 300.000 kr., mod 430.000 kr. i 2016, på trods af, at de 3 første afdelinger alle har en 

større realiseret besparelse end i 2016. KAB har været i dialog med Landsbyggefonden om 

dette misforhold. Det skyldes, at Stationstorvets påvirkning på den samlede udgift i 2017 på-

virker resultatet. Landsbyggefonden har meddelt, at den samlede påvirkning på landsplan af 

nybyggerier er marginal. Det virker derfor rimeligt at holde afdelingen ude af den samlede 

oversigt, når boligorganisationen vurderer sin egen indsats. Landsbyggefonden har meddelt, 

at Vallensbæk Boligselskabs faktiske driftsudgifter for 2017 var 343 kr., hvis Stationstorvet ik-

ke regnes med. Det giver et besparelsespotentiale på -21 kr. pr. m2, svarende til en opnået be-

sparelse på ca. 800.000 kr.   

 

Et udtræk af Landsbyggefondens beregninger, tilføjet beregninger af besparelsespotentiale og 

opnåede besparelser for afdelingerne 1-3, er vedlagt som bilag 6. 

 

Hvis linjen holdes, bevæger boligorganisationen som en helhed sig altså mod opfyldelse af 

det statsligt udmålte sparekrav – hvis det vælges kun at tage udgangspunkt i afdelingerne 1-

3. Det bemærkes også, at der er iværksat tiltag, hvis effekt først vil kunne ses fuldt i 2018- og 

2019-regnskaberne. 

Der må dog forudses stigninger på forbrugsafgifter, forsikringer mv. inden for perioden. Der 

er således fortsat brug for fokus på omkostningerne for at passe på huslejen.  

 

Af bilaget fremgår i øvrigt, at de 3 berørte afdelinger, som var i drift i udgangsåret, alle har 

opnået besparelser.  

 

Højstrupparken havde et beregnet sparekrav på 519.333 kr. og har ifølge beregningerne op-

nået en besparelse på 177.445 kr. med 2017-regnskabet. 
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Rosenlunden havde et beregnet sparekrav på 163.371 kr., og den opnåede besparelser er på 

47.525 kr.  

 

Firkløverparkens beregnede sparekrav var på 395.673 kr. Her er den opnåede besparelse på 

576.698 kr.  

 

Af bilag 6.1 fremgår det endvidere, at faldet for boligorganisationen er på niveau med det 

gennemsnitlige fald i den almene sektor. Det bemærkes i den forbindelse, at boligorganisati-

onen ved baseline havde et besparelsespotentiale på -106 kr. pr. m2 – og altså lå væsentligt 

under den modelberegnede udgift. 

 

Bilag 6: Udtræk af Landsbyggefondens beregninger 

Bilag 6.1: Beregning af opnåede besparelser, korrigeret for Stationstorvets påvirknng 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter at gen-

nemføre de allerede besluttede tiltag samt have fokus på effekten. 

 

2 afdelinger er på nuværende tidspunkt i mål med besparelseskravet. Højstrupparken mangler sta-

dig en del i at nå de 8,21 %. 

 

Højstrupparken og driften arbejder videre med at opnå besparelserne. Forslagene tages med på mø-

de i organisationsbestyrelsen i maj. Arbejdsgruppen afventer resultatet af dette arbejde. 

 

7. Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform 

KAB arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten i byggeriet og samtidig sikre, at boligorga-

nisationen oplever bygherrerollen positivt. KAB har derfor igangsat en ny udbuds- og sam-

arbejdsform, der er målrettet større renoveringsopgaver og nybyggeri. Samarbejdsformen har 

fået navnet ”Byggepartnerskabet”.  

 

Hvad er Byggepartnerskabet? 

På vegne af de KAB-administrerede boligorganisationer udbyder KAB en rammekontrakt på 

et Byggepartnerskab. Rammekontrakten er en 4-årig aftale med mulighed for forlængelse i 

yderligere 2 år. Udbudspligten for projekter, der gennemføres i regi af Byggepartnerskabet, 

vil herefter være afløftet.    

Byggepartnerskabet er baseret på, at entreprenør, rådgiver og bygherre danner et fælles pro-

jektteam. Projektteamet vil være gennemgående fra sag til sag i aftaleperioden, og dermed 

kan processer i renoveringsopgaver og nybyggeri løbende optimeres. 
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Deltagelse og betaling 

KAB opfordrer alle boligorganisationer til at blive en del af Byggepartnerskabet. Ved at til-

slutte sig Byggepartnerskabet har man som boligorganisation mulighed for, men ikke pligt 

til, at gøre brug af den nye samarbejdsform på kommende projekter.  

Byggepartnerskabet bliver finansieret gennem et projekthonorar på 100.000 kr. pr. projekt. 

Dette honorar erstatter de nuværende omkostninger ved et EU-udbud, der erfaringsmæssigt 

beløber sig til ca. 200.000 kr. pr. projekt. 

 

KAB forventer at kunne starte de første projekter i Byggepartnerskabet i 2. kvartal 2019. 

 

Bilag 7: Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsforum 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationen tilslutter sig KAB’s 

Byggepartnerskab for en 4-årig periode, med mulighed for forlængelse i 2 år. 

 

Godkendt. 

 

8. KAB’s sommerophold 2019 

De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i 2018 havde i alt 170 del-

tagere. Heraf deltog 123 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. KAB’s familieophold i 

Pindstrup Centeret (mellem Randers og Århus) fik en flot evaluering af deltagerne. Senior-

opholdet fik ligeledes en tilfredsstillende evaluering. 

 

Også i 2019 forventer KAB at kunne tilbyde sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og 

søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil.  

 

Familieopholdet vil som i 2018 gennemføres i Pindstrup Centeret. Der er større søgning på 

deltagelse i familieopholdet, end der er pladser. Derfor forsøger KAB at arrangere to ophold i 

2019. En forudsætning for at kunne gennemføre dette er dog, at KAB får tilstrækkelig med 

midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Senioropholdet afholdes i 2019 i september på seniorhøjskolen Rude Strand i Østjylland, og 

der forventes 50-60 deltagere. 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.150 kr. 

Tilskud fra organisationen 

Maksimalt 

1.050 kr. 

Egenbetaling 4.100 kr. 
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Økonomi familieophold 

 Voksne Børn 

Pris i alt * 4.350 kr. 2.550 kr. 

Tilskud fra organisation maksi-

malt 

1.050 kr. 1.050 kr. 

Egenbetaling 3.300 kr. 1.500 kr. 

* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, får tilskud fra Ar-

bejdsmarkedets Feriefond. 

 

Prisen for senioropholdet dækker en plads i et dobbeltværelse med bad og toilet samt alle 

måltider m.v. Eneværelse kan tilkøbes. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarke-

dets Feriefond til senioropholdet. 

 

Tilskud fra boligorganisationen  

Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til de to sommer-

ophold gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, 

udflugter og foredrag m.v.  

 

Boligorganisationens pris er maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2019, afhængig af de faktiske om-

kostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. 

 

Fordeling af pladser sikrer, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og som har an-

søgere, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser. 

 

For familieopholdets vedkommende er Arbejdsmarkedets Feriefonds kriterier for udbetaling 

af tilskud, grundlaget for fordeling. For senioropholdet vil det være først-til mølle-princippet, 

der gælder i tilfælde af overtegning. 

Det er KAB's administration, der endeligt fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er ind-

kommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en 

god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2018 deltog 3 beboere fra Vallensbæk Boligselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmar-

kedets Feriefond. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Vallensbæk Boligselskab skal 

have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt anfører, hvor 

mange familiepladser og seniorpladser, de ønsker at kunne tilbyde. 
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Organisationsbestyrelsen bevilgede 8 pladser og bemyndigede formandskabet til at bevilge enkelte 

ekstra pladser ved behov. Børnefamilier prioriteres. 

 

Organisationsbestyrelsen opfordrer til, at der i fordelingen af pladser tages hensyn til, at alle bolig-

organisationer med tilmeldinger får én plads, før et selskab får bevilget ekstra pladser. 

 

9. Rammeaftaler for teknisk rådgivning  

De sidste 12 år har KAB stillet såkaldte rammeaftaler for teknisk rådgivning til rådighed for 

de boligorganisationer, som ønsker at være med i ordningen. Aftalerne kan benyttes i alle re-

noverings- og nybyggerisager, hvor der skal benyttes arkitekt-/ingeniørbistand. Aftalerne har 

en varighed på 4 år, og de nuværende aftaler udløber med udgangen af 2018.  

 

Efter den gældende lovgivning skal langt de fleste rådgiveropgaver i udbud efter udbudslo-

ven og de særlige almene bestemmelser. Denne udbudsforpligtelse løses nemmest, hurtigst 

og billigst ved at benytte en rammeaftale som beskrevet i bilag 9. 

 

Der gennemføres et rammeudbud i efteråret 2018, hvor der udvælges 5-6 rådgivere inden for 

hver af de beskrevne fem kategorier af rådgivningsopgaver (se bilag). Som en ny kategori er 

tilføjet ”byggeledelse, sikkerhedskoordinering og arbejdsmiljøledelse”. Udbuddet gennemfø-

res én gang og dækker over den næste 4-årige periode. Udbudsudgifterne dækkes af, at hver 

deltagende boligorganisation betaler et éngangsbeløb på 25.000 kr. inkl. moms.  

 

Når den enkelte byggesag skal have tildelt en rådgiver via ovennævnte miniudbud, koster 

det byggesagen 12.750 kr. inkl. moms (2018-priser i prisblad). Et traditionelt gennemført ud-

bud af teknisk rådgivning koster 75-150.000 kr. og vil normalt tage 5-6 måneder. 

Det vil typisk være boligorganisationen, der afholder éngangsudgiften til rammeudbuddet, 

og den enkelte byggesag, der afholder udgiften til miniudbuddet. 

 

Forholdet til andre aftaler 

Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, kører der også et udbud af det såkaldte bygge-

partnerskab. Der vil være en række sager, som vil blive løst inden for dette partnerskab, men 

der vil samtidig være en række andre sager, som ikke egner sig til dette. Og disse sager skal 

stadigvæk have valgt rådgivere i udbud, hvorfor byggepartnerskabet og rammeaftalerne for 

teknisk rådgivning supplerer hinanden. 

 

KAB anbefaler derfor, at boligorganisationen tilslutter sig ordningen, som herefter kan benyt-

tes af alle afdelinger i boligorganisationen ved renoveringssager og af boligorganisationen 

ved nybyggeri. 

 

Rammeaftalerne vil kunne træde i kraft primo 2019. 
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Bilag 9: Rammeaftaler for teknisk rådgivning 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter: 

 

- at tilmelde sig rammeaftaleordningen for den næste 4-årige periode 2019-2022 

 

- at der som konsekvens af ovennævnte beslutning bevilges et beløb på 25.000 kr. til at  

 dække andel af udbudsomkostningerne. Beløbet tages af selskabets arbejdskapital. 

 

Organisationsbestyrelsen tilmeldte sig rammeaftalen for den næste 4-årige periode 2019-2022 og 

bevilgede et beløb på 25.000 kr. fra arbejdskapitalen til at dække organisationens andel af udbuds-

omkostningerne. 

 

10. FORTROLIGT PUNKT 

 

11. 49-2 Rosenlunden - Ansøgning om tilskud til vandmålerprojektet 

Hen over sommeren 2018 har afdelingen fået opsat varmemålere i samtlige 82 lejemål til en 

udgift på 325.000 kr. Afdelingsbestyrelsen ansøger derfor boligorganisationen om et tilskud 

på 2.000 kr. pr. bolig svarende til i alt 164.000 kr. i forbindelse med opsætningen. 

 

Afdelingsbestyrelsen ansøgning er vedlagt som bilag 11. 

 

Organisationens retningslinjer for tilskud, som er udarbejdet på baggrund af seminar i 2014, 

fastlægger, at det prioriteres at give tilskud til moderniseringer og vedligehold, samt at tilta-

get skal komme flest mulige beboere til gode og stille beboerne bedre end før.  

 

Der er her tale om en modernisering. Der forventes ikke nødvendigvis samlet set en besparel-

se for beboerne, men afdelingen argumenterer for, at fordelingen efter målere er mere retfær-

dig, og vandmålerne vedrører alle beboere i Rosenlunden. 

 

Endvidere er det fastlagt, at afdelingen selv skal bidrage, samt at ansøgningen ikke skal have 

til formål at spare på henlæggelserne. Begge dele vil være opfyldt her. 

 

Bilag 11: Ansøgning 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at bevilge et tilskud på 164.000 kr. 

Beløbet tages af selskabets arbejdskapital. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at udsætte punktet. 
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På næste møde tages kriterierne for bevillinger op til vurdering igen og de præciseres. Ansøgnin-

gen vurderes herefter. Til mødet ønskes også en historik på bevillinger i selskabet. 

 

12. FORTROLIGT PUNKT 

 

Sager til drøftelse 

13. FORTROLIGT PUNKT 

 

14. Stillingtagen til anden administrationsmodel 

KAB lovede på temamødet den 16. maj 2018 at vende tilbage med beregninger på en alterna-

tiv administrationsmodel.  

 

KAB vil på mødet præsentere en model med mulighed for besparelser på grundydelserne. 

Det vil dog være nødvendigt at tilkøbe nogle af de ydelser, som i dag fås som en del af admi-

nistrationsbidraget.  

 

Beregninger og konsekvenser fremgår af bilag 14.  

 

Bilag 14: Beregninger og konsekvenser. Bilaget eftersendes. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager stilling til, om man ønsker en ændret administra-

tionsmodel. 

 

Lone Skriver gennemgik den alternative model og mulighederne i den.  

Organisationsbestyrelsen drøftede derefter punktet uden deltagelse af KAB. Punktet tages op igen 

på ekstraordinært møde den 12. november 2018. 

 

15. Forberedelse af styringsdialog 

Der er planlagt styringsdialogmøde med Vallensbæk Kommune den 10. december 2018. Som 

tidligere år er afdelingsbestyrelserne bedt om at indmelde punkter til styringsdialogen.  

 

Boligstatistiske nøgletal vil blive fremsendt til Vallensbæk Kommune sammen med styrings-

rapporterne.  
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Boligstatistiske nøgletal er vedhæftet som bilag 15. 

 

Bilag 15: Boligstatistiske nøgletal 

 

Organisationsbestyrelsen udpeger deltagere til styringsdialogmødet for boligorganisationen 

og kommer med input til emner, som ønskes behandlet.  

 

 

Der blev meldt følgende punkter ind: 

 

 Vestforbrænding 

 De Blå Busser 

 Beboersammensætningen 

 Den kommunale godkendelsesordning 

 Evt. beboermaksimum - også på kommunal anvisning 

 Punkter fra sidste møde skal også med. 

 

Alle afdelingsbestyrelser bedes melde punkter ind til kundechefen senest den 15. november 2018. 

 

16. Handleplaner - aktiviteter 

Repræsentantskabet godkendte mål- og handleplan for 2018- 2022 på det ordinære møde den 

25. juni 2018. I handleplanen er vedtaget konkrete mål, hvoraf nogle skal være opfyldt i 2018. 

 

I bilag 16 er mål for 2018 fremhævet med fed skrift og kursiv.  

 

Bilag 16: Mål for 2018 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter konkrete handlinger for de mål, som skal være 

opfyldt i 2018 og udpeger ansvarlige for de enkelte punkter. 

 

Der blev fordelt følgende opgaver: 

 Alle afdelingsbestyrelser melder valgte ind til KAB efter det konstituerende afdelingsbe-

styrelsesmøde. KAB sender ud, hvem der er valgt. 

 Organisationsbestyrelsen ønsker en liste rundt over kontaktoplysninger på alle i organisa-

tionsbestyrelsen. Alle tilstedeværende gav samtidig samtykke til, at deres kontaktoplys-

ninger må deles i gruppen. 

 Formanden og kundechefen kommer med indstilling til skabelon for kommende indstillin-

ger til dagsordenen. 

 Formandskabet og kundechefen laver oplæg til notat om kompetencefordeling. 
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 Thomas Lund og Peder Kornum kommer med oplæg på kommunikationsstrategi og hjem-

meside. 

 Kundechefen laver oplæg til brug af dispositionsfonden m.v. til næste møde 

 Driftschefen sikrer, at værdigrundlaget m.v. formidles til medarbejdere og drøftes med 

dem. 

 Personalepolitikken udsendes til organisationsbestyrelsen snarest og er på til orientering 

på næste møde. 

 Handleplanen for samarbejdet er på dagsordenen til indeværende møde. 

 Det blev besluttet, at referater sendes direkte til organisationsbestyrelsens medlemmer. 

Der sendes samtidig til sekretæren i KAB til arkivering. Handleplanen tilrettes. 

 

17. Evaluering af afdelingsmøderne 

Samtlige afdelinger har afholdt afdelingsmøder, og organisationsbestyrelsen bedes komme 

med input fra møderne, samt opmærksomhedspunkter til afdelingsmøderne i 2019. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter evaluering af de afholdte afdelingsmøder og 

opmærksomhedspunkter. 

 

I Højstrupparken var mange forslag ikke i en form, som kunne behandles. 

 

På et kommende møde fastlægges procedure for kvalificering af indkomne forslag - herunder skabe-

lon og vejledning til beboerne. 

 

Nogle beboere har foreslået møde i weekender. Organisationsbestyrelsen fastholder møder på hver-

dage, idet erfaringen ikke er, at der kommer flere i weekender, og medarbejderne kun skal indkaldes 

i weekender, når det er færdigt. 

 

18. Styring af store sager i afdelingerne 

Formanden ønsker en drøftelse af en sag om overgang fra YouSee til Fibia i Rosenlunden, 

hvor en brist i kommunikationen med Fibia har ført til, at Fibia har startet Tv-signaler og op-

krævning, før YouSee-aftalen er udløbet. Der ønskes herunder en drøftelse af, hvordan store 

sager styres i afdelingerne. 

 

KAB vil på mødet redegøre for forløbet. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter redegørelsen og sagen og tager stilling til even-

tuel videre handling. 
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Der vil fremadrettet på forhånd blive lavet en ansvars- og kommunikationsplan. Alle aftaler med 

leverandører skal være skriftlige. 

 

Konkret i forhold til Rosenlunden vil der blive sørget for, at beboerne vil blive hjulpet og holdt ska-

desløse. 

 

19. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle punkter. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Aftalen med JSDanmark er blevet forsinket. KAB følger op, da JSDanmark tilsyneladende stadig er 

i tvivl om, hvad der skal leveres. 

 

I sagen om opgangsdøre i Højstrupparken er planen, at beboerne skal have de alternative forslag 

præsenteret. 

 

Sager til orientering 

20. Årsregnskaber 2017 

Kommunalbestyrelsen har den 12. september 2018 godkendt årsregnskaberne for 2017. Refe-

ratet er vedhæftet som bilag 20. Regnskaberne har ikke givet anledning til bemærkninger, 

men affødte lidt debat om ventilatorerne på taget af seniorboligerne. 

 

Bilag 20: Referat dateret den 12. september 2018 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

KAB har været i dialog med Vallensbæk Kommune, da der er en misforståelse angående budgette-

ringen af nettokapitaludgifter i Stationstorvet. 

 

Taget til efterretning. 

 

21. Løn- og personalepolitik 

Vallensbæk Boligselskab har tilsluttet sig KAB’s fælles løn- og personalepolitik, hvorfor KAB 

ved driftschefen forestår forhandling om løn-og personalevilkår med medarbejderne i bolig-

organisationen. 
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KAB gennemfører løbende APV og tilfredshedsundersøgelser. Hovedkonklusioner herfra 

kan forelægges organisationsbestyrelsen, når de fremkommer. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Det blev uddybet, at organisationsbestyrelsen er arbejdsgiver ifølge lovgivningen. Arbejdsgiver-

forpligtelsen er uddelegeret til KAB. 

 

Afdelingsbestyrelserne har ikke kompetencen. Derfor bør afdelingsbestyrelserne sige til medarbej-

derne, at det er driftschefen, som foretager al forhandling. 

 

22. 49-3 Firkløverparken - Status på fraflytterundersøgelse og gældsrådgivning  

Vallensbæk Boligselskab har pr. den 1. september 2014 påbegyndt en elektronisk survey-

evaluering af årsagerne til at beboere vælger at fraflytte Firkløverparken. Firkløverparken er 

således udfordret af en høj fraflytningsprocent. 

 

Generel om fraflytninger i Firkløverparken i perioden 2016 til første halvår 2018 

Ved udtræk af fraflytningsdata for Firkløverparken ses det, at antallet af fraflytninger er fal-

det i perioden 2016 til 2017. Dette er vist i tabel 1. 

 

TABEL 1: 

År 2016 2017 2018 (1. halvår) 

Flytninger 
Antal  

flytninger 
Fraflytnings- 

procent 
Antal  

flytninger 
Fraflytnings- 

procent 
Antal  

flytninger 
Fraflytnings- 

procent 

Internt i afdelingen 4 1,8 % 2 0,8 % 2 0,8 % 

Bytning 1 0,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Dødsbo 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Fogedudsættelse 0 0,0 % 2 0,8 % 0 0,4 % 

Andet selskab i KAB 6 2,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Fastholdt udsættelse 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,0 % 

Intern i Vallensbæk BS 0 0,0 % 6 2,7 % 1 0,4 % 

Ud af KAB-fællesskabet 24 10,7 % 18 8,0 % 12 5,3 % 

Aldrig indflyttet 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

Flyttet til anden bolig i kommu-
nen 

1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,4 % 
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I alt 36 16,0 % 28 12,4 % 17 7,5 % 

 

Fraflytningsprocenten (andelen af fraflyttere i forhold til antallet af boliger) er faldet fra 16 % 

i 2016 til 12,4 % i 2017. I 1. halvår af 2018 er fraflytterprocenten 7,5, hvilket er et fald i forhold 

til samme periode i 2017, hvor procenten var 8,4. 

 

Set over denne periode er den samlede fraflytningsprocent i Firkløverparken ved at normali-

sere sig. 

Det er generelt ”fraflytninger ud af KAB-fællesskabet”, der udgør hovedparten af fraflytnin-

gerne.  

 

Gennemførelse af fraflytningssurvey 

Formålet med surveyanalysen er at afdække de primære årsager til, at beboere vælger at fra-

flytte Firkløverparken. 

 

Surveyen er startet den 1. september 2014. Den har dog været lukket fra den 1. september 

2015 til den 1. januar 2016, hvor den er genåbnet. 

 

Udskrift af spørgeskemaet med de akkumulerede besvarelser for perioden den 3. september 

2017 til den 3. september 2018 er vedlagt som bilag 22. Heraf fremgår, at 2 respondenter har 

besvaret surveyen. 

 

Forebyggelse af udsættelser og gældsrådgivning 

Det er opfattelsen i Gældsrådgivningen, at der generelt udsendes færre ophævelser og derfor 

færre rådgivningstilbud til alle 4 afdelinger i Vallensbæk Boligselskab. 

 

I Firkløverparken har der således i indeværende år været 1 fastholdelsessag, hvor lejeren i 

forvejen har været i Fogedretten for 26. gang. Udsættelsen blev gennemført i april 2018. 

 

Bilag 22: Udskrift af spørgeskema 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 Punktet blev udsat. 

 

 

23. Stationstorvet – 1 års eftersyn  

Status på byggeriet 

Afdelingen kører i normal drift, byggesagen er formelt afsluttet, og der pågår p.t. udbedring 

af de sidste forhold omkring 1-års eftersynet. 
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1-års eftersyn ved Byggeskadefonden 

Som en del af byggesagen er ejendommen underlagt den såkaldte byggeskadefondsforplig-

telse. 

Det betyder, at 1 % af anskaffelsessummen betales som bidrag til fonden ved sagens afslut-

ning, og så er ejendommen ”forsikret” mod byggeskader i en 20-årig periode fra afleveringen. 

Denne forsikring skal dække for svigt i udførelsen, altså evt. byggeskader, som de oprindeli-

ge parter ikke kan løfte, fordi de er ude over den lovpligtige garantiperiode, eller hvis de af 

andre årsager ikke kan leve op til deres forpligtelser (ophævelse af virksomheden, konkurs 

eller lign.). 

 

Derfor gennemfører Byggeskadefonden et eftersyn af ejendommen i perioden op til 1-års ga-

rantifristens udløb. De forhold som fonden har påpeget, er der reklameret overfor totalentre-

prenøren NJ-Gruppen, og disse er også afhjulpet frem til og med juni 2018.  

 

Blandt andet er der påpeget nogle mangler i den afleverede projektdokumentation. I hoved-

punkter drejer det sig om opdateret kvalitetssikringsmateriale (KS) samt nogle supplerende 

statiske beregninger. 

 

Af fysiske arbejder er der gennemført; gennemgang af dørelementer og fuger omkring disse, 

undersøgelse for ”skrukke” eller løse fliser på badeværelserne, fald på badeværelsesgulve og 

lunker på tagpaptagene. Installationsskakte er renset for affald, løse facadeplader er fastgjort 

og nedløbsrør er blevet forlænget efter anvisningerne. 

 

Bygherrens 1-års gennemgang 

Sideløbende med byggeskadefondens eftersyn, har vi gennemført en 1-års gennemgang sty-

ret af bygherrerådgiver Peter Kohler fra Wissenberg, med deltagelse af driftschef, driftsleder, 

projektleder og eftersynsfolk fra KAB. Gennemgangen var i april 2018 op til udløbet af 1-års 

garantiperioden. 

 

Der er foretaget gennemgang af udearealer, udvendig bygning, fælleslokaler samt øvrige fæl-

lesarealer ved vores bygherrerådgiver samt igen indhentet mangellister fra beboerne. De ind-

komne forhold er vurderet af bygherrerådgiver/projektleder og forholdene er videreført over-

for entreprenøren. Udbedringsarbejderne er foretaget henover sommeren, med vægt på ud-

bedring i august 2018. Der er nu givet en endelig færdigmelding fra entreprenøren, som gen-

nemgås nøje på et fællesmøde i september 2018. 

 

Langt de fleste forhold er udbedret, men særligt 2 lejemål er der stadig fokus på. Lejerne i 

disse boliger har givet kritik af boligens generelle tilstand, særlige forhold omkring lyd, gulve 

m.m. Disse håndteres særskilt, men der vil i den forbindelse givetvis restere forhold som må 

henføres til ”lejerens bristede forventninger”, som ikke kan videreføres til entreprenøren. Så 

må det besluttes, om der skal ske en udbedring af disse forhold over byggesagens økonomi. 

Der er afsat et mindre beløb i byggeregnskabet til udbedring af netop sådanne forhold. 
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Inddækning af ventilation på tag 

Dette særlige forhold er ikke behandlet på 1-års gennemgangen. Her afventes Planklagenæv-

nets afgørelse, inden en eventuel ændring af værnene sættes i gang. 

 

Økonomi 

Vi afventer stadig kommunens behandling af byggeregnskabet, som for længst er afsluttet, 

revideret og indsendt til Kommunen i december 2017. 

 

Kommunen valgte i foråret 2018 at koble godkendelsen af regnskabet sammen med tvisten 

omkring ventilationsinddækninger på taget. I og med at KAB har en forhåbning om, at dette 

forhold afklares omkring september/oktober 2018, tror vi på at regnskabet bliver godkendt i 

efteråret 2018. Men det er kommunens beslutning. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen efterretning. 

 

Punktet blev udsat. 

 

24. Udlejning – og udlejningstal 2017  

Udlejningen i foråret 2018 

 

Der er, særligt fra Firkløverparkens bestyrelse, udtrykt bekymring over udlejningen. Der har 

været en oplevelse af, at boliger har stået tomme væsentligt længere end normalt.  

 

KAB har generelt oplevet, at ledige boliger må sendes i tilbud til mange for at sikre genudlej-

ningen. Ofte har vi måtte sende boligerne i tilbud af flere ombæringer.  

 

De boligsøgende søger meget bredt og et levn fra tidligere har betydet, at de boligsøgende 

har valgt eller fået hjælp via KAB, til at søge bredt uden reelt set at være interesseret i hele 

porteføljen af valgte afdelinger eller selskaber. En procedure, der nu er strammet op på.  

 

Der blev i løbet af foråret 2018 implementeret en procedure i UNIK, hvor de boligsøgende ef-

ter 3 tilbud som de havde takket nej til eller ikke svaret på, bliver opfordret via brev eller mail 

til, at specificere deres ønsker og kriterier. Efter yderligere 3 tilbud, hvor der er takket nej eller 

svaret bliver den boligsøgende stillet i bero efter orientering og den boligsøgende, skal akti-

vere sin ansøgning for at modtage tilbud på ny.  

 

Udlejningen i KAB har indtil videre mærket en mindre effekt af tiltaget fra foråret. Der arbej-

des på yderligere tiltag fra KAB for at sikre, at vi fremover rammer så tæt på den korrekte 

målgruppe af ansøgere som muligt. Gennemsnitligt er genudlejningstiden på nuværende 

tidspunkt 10-12 uger.  
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Det bemærkes, at der ikke har været lejetab i Vallensbæk Boligselskab. KAB har dog stadig 

fokus på at udleje boliger hurtigst muligt til gode for beboerne. 

Udlejninger 2017 for Vallensbæk Boligselskab 

 

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for Vallensbæk 

Boligselskab, og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet. 

 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2017, fordelt på typer 

af boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der har i 2017 i alt været 5.220 

kontrakter i KAB-fællesskabet. I Vallensbæk Boligselskab har der i 2017 være 115 kontrakter. 

 

Familieboliger (%) Ældreboliger (%) Ungdom/ 

Kollegier (%) 

Erhverv (%) Bilejemål (%) 

20,9 8,9 0 15,5 58,3 38,2 0 10,5 0 9,8 

 

Anvisninger 2015-2017 

Tabellen illustrerer, hvordan tildelingen af udlejede familieboliger har fordelt sig i perioden 

2015-2017 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste – 

almindelig 

(%) 

Venteliste – 

oprykning (%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte (%) Kommunal 

anvisning 

(%) 

2015 35 3855 8,6 20,4 31,4 29,2 51,4 18,1 0 7,3 0 4,1 8,6 21 

2016 49 3197 6,1 11,9 36,7 35,6 49 17,9 0 6 2 4,8 6,1 23,7 

2017 108 3506 5,6 9,3 25,9 34,3 19,4 11,9 45,4 16,

9 

0 6,1 3,7 21,6 

*(Andet + byfornyelse + særboliger + kombineret) 

 

 

Fleksibel udlejning af almene familieboliger 2011-2017  

Fleksibel udlejning anvendes, hvor der er indgået aftaler mellem boligorganisationen og 

kommunen. Udlejningen efter de fleksible regler sker efter, at den pågældende bolig har væ-

ret tilbudt til opnoterede på oprykningsventelisten.  

 

I Højstrupparken, Rosenlunden og Firkløverparken udlejes 65 % efter de fleksible kriterier 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Udlejninger i 

alt 

51 51 68 79 35 49 59 

Fleksibel ud- 22 13 20 30 18 24 21 
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lejning 

Fleksibel ud-

lejning % 

43,1 25,5 29,4 38 51,4 49 35,6 

Tilfredsstillende 

 

Følgende kriterier er anvendt i Firkløverparken indtil 15. marts 2014: 

Kode Kriterie – forkortet 2011 2012 2013 2014 

V1 Unge i kommunen i udd/arb flytte hjemmefra  0 0 0 0 

V2 Skilsmisse 15 6 6 0 

V3 Seniorer over 55 1 2 1 3 

V4 Boligsøgende i kommunen i arbejde 1 2 6 0 

V5 Boligsøgende arbejder i kommunen flytte til 

kommunen 

1 2 1 0 

V6 Boligsøgende fast arbejde flytte til kommunen 4 1 4 1 

 

 

Følgende kriterier er anvendt i Højstrupparken indtil 15. marts 2014: 

Kode Kriterie – forkortet 2011 2012 2013 2014 

VH1 Fast arbejde i og ønsker at flytte til kommunen 0 0 0 0 

VH2 Fast arbejde og ønsker at flytte til kommunen 0 0 2 1 

VH3 Skilsmisse 0 0 0 0 

VH4 Boligen svarer ikke til husstandens behov 0 0 0 0 

VH5 Unge i udd/arb flytte hjemmefra 0 0 0 0 

 

Nye fælles kriterier fra 1. april 2014 

Kode Kriterie – forkortet 2014 2015 2016 2017 

VN1 Fast arbejde og bor i kommunen 19 11 23 20 

VN2 Borgere i kommunen folkepension me-

re egnet  

1 2 1 0 

VN3 Borgere i kommunen skilsmisse 0 0 0 0 

VN4 Unge i kommunen flytte hjemmefra 

arb/udd 

2 1 0 0 

VN5 Borgere i kommunen folkepension 1 0 0 1 

VN6 Fast arbejde i kommunen og flytte til 

kommunen 

0 1 0 0 

VN7 Fast arbejde og flytte til kommunen 2 3 0 0 

 

Udsættelser 2014-2017 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser, der har været i Vallensbæk Boligselskab 

og samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).  

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 1. oktober 2018 

Udsendt den 10. oktober 2018 
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År Antal boliger* Udsættelser restance i 

alt 

Heraf fastholdt udsæt-

telser 

2014 479 43.941 7 252 1 45 

2015 479 44.205 1 166 1 32 

2016 479 44.288 1 126 0 34 

2017 528 44.570 2 153 0 34 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Punktet blev udsat. 

 

25. Driftsrapport 

Driftsrapporter fra Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet er vedlagt som bilag 

25. I driftsrapporterne for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet er der indarbej-

det de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

 

Rosenlunden 

 Der er installeret individuelle vandmålere i alle lejemål, som er klar til registrering pr. 1. 

januar 2019. 

 

 Sidste etape (4) af udskiftningen af alle jordledningerne er blevet udført hen over somme-

ren 2018. 

 

 De 12 ungdomsboliger har fået udskiftet trinetter i deres køkkener, og i den forbindelse er 

alle fordelerrørene inklusive nye ventiler blevet udskiftet. 

 

 Fibernet/Waou tv er blevet fremført til alle boliger, og der er installeret trådløs boks i de 

boliger, der har bestilt et produkt fra Fibia. Det drejer sig om ca. 60 lejemål. 

 

Bilag 25: Driftsrapporter for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Punktet blev udsat. 
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26. Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2018 

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

 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2019 

Mandag den 25. februar 2019, kl. 16.00 i Højstrupparken.  

Mandag den 27. maj 2019, kl. 16.00 i KAB 

Mandag den 30. september 2018, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 25. november 2018, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Repræsentantskabsmøde i 2019 

Mandag den 24. juni 2019, kl. 17.00 i Stationstorvet 

 

Afdelingsmøder i 2019 

Højstrupparken torsdag den 29. august 2019, kl. 19.00 

Rosenlunden torsdag den 12. september 2019, kl. 19.00 

Firkløverparken mandag den 16. september 2019, kl. 19.00 

Stationstorvet onsdag den 18. september 2019, kl. 16.00 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Punktet blev udsat. 

 

27. Eventuelt 

 


