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1. Referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 1. oktober 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. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Mødeplan 2019  

På mødet den 1. oktober 2018 besluttede organisationsbestyrelsen at forsøge at afholde 6 or-

dinære årlige møder i stedet for 4.  

 

KAB har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019 med 6 årlige møder. Forslaget er vedhæftet 

som bilag 2.  

 

Til orientering er endvidere vedhæftet opdateret mødeplan 2018 som bilag 2.1.  

 

Bilag 2: Mødeplan 2019 

Bilag 2.1: Mødeplan 2018 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender mødeplanen for 2019 med eventuelle rettel-

ser. 

 

Mødeplanen for 2019 blev godkendt. Dog ønsker organisationsbestyrelsen junimødet flyttet til den 

11. juni. KAB undersøger, om der kan være forhindringer for dette.  

 

Sager til beslutning 

3. FORTROLIGT PUNKT 
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4. Kriterier for bevillinger 

På organisationsbestyrelsesmødet den 1. oktober 2018 ønskede bestyrelsen, at kriterierne for 

bevillinger tages op til vurdering igen og at få dem præciseret. Bilaget er vedhæftet som bilag 

4. Rosenlundens ansøgning vurderes herefter.   

 

Organisationsbestyrelsen ønskede også en historisk oversigt over bevillinger i selskabet, som 

er vedhæftet som bilag 4.1. Bilaget eftersendes. 

 

Organisationsbestyrelsen har tidligere drøftet prioritering af de midler, boligorganisationen 

kan anvende til støtte for de enkelte afdelinger – enten som tilskud eller lån. Der kan ydes 

støtte fra dispositionsfonden, trækningsretten og boligorganisationens arbejdskapital. I den 

forbindelse blev der udarbejdet et forslag til principper for tildeling af midler.  

 

Nyt forslag til principper er udarbejdet af KAB. Forslaget bygger videre på det tidligere be-

sluttede, men der er tilføjet bud på nogle præciseringer af krav til ansøgning og tildelingskri-

terier. Det er herunder foreslået, at: 

 Tiltag, for at opnå støtte, skal: 

o Understøtte mål i målsætningsprogrammet eller 

o Sikre vedligehold af bygninger eller  

o Sikre effektiv drift 

 

 Tiltag, som uden tilskud vil betyde en væsentlig huslejestigning, prioriteres. 

 

Bilag 4: Kriterier for bevilling 

Bilag 4.1: Oversigt over bevillinger 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender kriterierne for tildeling af midler som be-

skrevet i bilag 4 med eventuelle rettelser. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte principperne med følgende bemærkning:  

Det skal tydeliggøres i principperne, at tilskud gives til afdelinger, som har behov, samt at akut op-

ståede sager kan være et behov. 

 

5. Multi-Medie-Brochure 

JS Danmark har udarbejdet ny opdateret Multi-Medie-Brochure med billede fra Stationstor-

vet samt skabelon til nyhedsbreve i Word.  

Brochure og nyhedsbreve er vedhæftet som bilag 5 og 5.1. 

 

Bilag 5: Ny opdateret Multi-Medie-Brochure 

Bilag 5.1: Nyhedsbreve 
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender Multi-medie-brochuren og skabeloner til 

nyhedsbreve. 

 

Teksten for Stationstorvet skal opdateres samt m2-tallene for Rosenlunden. Ellers blev brochuren 

og skabelonen for nyhedsbrevet godkendt. 

 

6. Kollektiv individuel modernisering – Køkken  

Siden 2004 har beboerne, i Højstrupparken, brugt den kollektive individuelle råderet til ud-

skiftning af køkkener. Af den nuværende pulje til udskiftning af køkken, badeværelse og al-

tan på 3.6 mio. kr. er der brugt ca. 3.460 mio. kr., hvoraf der er udskiftet 23 køkkener.  

  

I Højstrupparken er der udskiftet 64 køkkener siden 2004 under den individuelle kollektive 

råderet, og der er udskiftet 25 køkkener jf. råderetten siden 1997. I alt er der udskiftet 89 køk-

kener i afdelingen ud af 172 lejemål.  

I langtidsbudgettet er der pr. år afsat 30.000 kr. til løbende vedligeholdelse af køkkener til re-

parationer af nedslidte hængsler på skabslåger. Reparation af nedslidte skuffer med ny bund 

eller glideskinne. Reparation af løse låger ved fastgørelse af hængsler. Nedtagning af gamle 

stålbord med indbygget vask. Levering og ilægning af ny bordplade inklusive udskæring for 

vask og blandingsbatteri. 

  

I afdelingens langtidsbudget er der ikke afsat henlæggelser til udskiftning af køkkener, og 

der er ikke foretaget udskiftning af køkkener over landtidsbudgettet eller almindelig vedli-

geholdelse i det sidste årti. 

 I Rosenlunden har beboerne brugt den kollektive individuelle råderet siden 2008 til udskift-

ning af køkkener, badeværelser og altaner. Af den nuværende pulje på 2.1 mio. kr., er der 

brugt ca. 875.000 kr.  

 

Der er startet en ny etape 3 op med udskiftning køkkener, badeværelser og altaner indenfor 

den nuværende pulje, da KAB har modtaget 3 tilmeldinger på udskiftning af køkkener i in-

deværende år. 

  

Der er foretaget udskiftning af 12 køkkener i Rosenlunden, og der er udskiftet 2 køkkener jf. 

råderetten siden 2014. I alt er der udskiftet 14 køkkener i afdelingen ud af 82 lejemål.  

I afdelingens langtidsbudget er der ikke afsat henlæggelser til udskiftning eller reparation af 

køkkener. Der er ikke foretaget udskiftning af køkkener over den almindelige vedligeholdel-

se i det sidste årti. 

 

Det er muligt at lave udskiftninger af nedslidte køkkener over den almindelige vedligehol-

delse. Det kan også være det mest rentable. Der kan dog ikke i henhold til lovgivningen laves 

forbedringer. At lave egentlige forbedringer vil også være i modstrid med principper i den 
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almene lovgivning, da beboere, som allerede betaler individuelt til forbedring af eget køkken, 

ikke samtidig bør være med til at betale for forbedringer i andre køkkener.  

 

Til gengæld er det muligt at foretage udskiftning af køkkener ved fraflytning over den kollek-

tive individuelle modernisering, som boligorganisationen ikke har godkendt endnu. Dette 

kræver også kommunal godkendelse samt afdelingsmødets beslutning. 

  

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til, 

om der ønskes udarbejdet oplæg til beslutning på afdelingsmøder. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og fastslog, at afdelingsbestyrelserne 

kan give besked til KAB, hvis der ønskes oplæg til ændringer. 

 

7. 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 7. 

 

I fald organisationsbestyrelsen vedtager nye kriterier for tildeling, som de er foreslået i punkt 

4, lever ansøgningen op til kravet om at understøtte mål i handleplanen.  

 

Der er dog ikke tale om, at tiltaget uden tilskud vil betyde en væsentlig huslejestigning, så 

ansøgningen ikke kan prioriteres. 

 

Det skal dog bemærkes, at ansøgningen lever op til de formelle retningslinjer, som gjaldt på 

ansøgningstidspunktet, hvilket kan tale for at give tilskud alligevel. Organisationens ret-

ningslinjer for tilskud, som er udarbejdet på baggrund af seminar i 2014, fastlægger, at det 

prioriteres at give tilskud til moderniseringer og vedligehold, samt at tiltaget 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 7: Ansøgning 
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om evt. bevilling af tilskud på 164.000 

kr. Beløbet tages af selskabets arbejdskapital. 

 

Organisationsbestyrelsen bevilgede tilskud på 164.000 kr. fra arbejdskapitalen. 

 

Sager til orientering 

8. Personalepolitik  

Organisationsbestyrelsen udbad sig på mødet den 1. oktober 2018 indsigt i den personalepo-

litik, KAB har udarbejdet, som også dækker boligorganisationens medarbejdere.  

 

KAB følger overenskomsten, og har derudover en lokalaftale for ejendomsfunktionærer. Lo-

kalaftalen er vedhæftet som bilag 8.  

 

Udover lokalaftalen er udarbejdet en række politikker – herunder blandt andet rygepolitik og 

politik for alkohol og andre adfærdspåvirkende stoffer, it-politik, MUS, skærmbriller, ulyk-

kesforsikring og flere andre. 

 

Vedhæftet findes et udvalg af centrale politikker for medarbejdernes hverdag: 

 

Bilag 8: Lokalaftale 

Bilag 8.1: Livsbalancepolitk 

Bilag 8.2: Politik om fravær i forbindelse med medarbejderes sygdom 

Bilag 8.3:Trivselspolitik 

Bilag 8.4: Politik for trusler og vold 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Taget til efterretning. 

 

9. 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. 
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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 % 

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 9. Heraf fremgår, at 2 respondenter har 

besvaret surveyen. 

 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 12. november 2018 

Udsendt den 3. december 2018 

 

 
 

9/15 

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 9: Udskrift af spørgeskema 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at stoppe undersøgelsen. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker en redegørelse for udliciteringen af gældsrådgivningen på et 

kommende møde. 

 

10. 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. 

 

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 
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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. 

   

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. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og påpegede, at man ønsker en evalue-

ring af byggesagen. 
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11. 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.  

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 
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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-

lejning 

22 13 20 30 18 24 21 

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 
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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).  

 

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. 

 

Taget til efterretning. 
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12. Driftsrapport 

Driftsrapporter fra Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet er vedlagt som bilag 

12. 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. ja-

nuar 2019. 

 

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

2018. 

 

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

le fordelerrørene inklusive nye ventiler blevet udskiftet. 

 

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

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

 

Bilag 12: Driftsrapporter for Højstrupparken, Firkløverparken og Stationstorvet 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Taget til efterretning. 

 

13. 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 8. april 2019, 16.00 i Højstrupparken 

Onsdag den 12. juni 2019, kl. 16.00 i KAB 

Mandag den 9. september 2019, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 28. oktober 2019, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 9. december 2019, kl. 16.00 i Højstrupparken 

 

Repræsentantskabsmøde i 2019 

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

 

Kurser 

Lokalkursus mandag den 7. januar 2019, kl. 16 i Firkløverparken 

 

Taget til efterretning. Mødet den 12. juni 2019 ønskes flyttet til den 11. juni 2019. 

 

14. Eventuelt 

 Firkløverparken har fået en aftale med Nikolaj Kjøller om at komme ud og fortælle om persondata. 

Firkløverparken tager initiativ til at invitere alle afdelingsbestyrelser. 

 

 Den 29. januar 2019 er der temamøde for alle boligselskaber i 9. kreds om effektiv drift. 

 

 Formanden fortalte, at hun har udarbejdet et udkast til afrapportering af boligorganisationens ind-

sats i forhold til FN’s verdensmål. Udkastet er blevet vist for andre boligorganisationer som ek-

sempel på, hvordan en afrapportering kan se ud. Det er gjort tydeligt, at organisationsbestyrelsen 

ikke har godkendt udkastet. Udkastet vil blive rundsendt.  

 

 Rosenlunden har desværre en ny skimmelsag. 

 

Sag til beslutning 

15. FORTROLIGT PUNKT  

 

Mødet sluttede kl. 21.38. 

 


