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Selskabet  

1. Referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 10. december 2018 er tidligere fremsendt til 

organisationsbestyrelsen 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. 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. 

 

Sager til beslutning 

3.  FORTROLIGT PUNKT 

 

4. Nyhedsbrev  

Organisationsbestyrelsen har besluttet to årlige nyhedsbreve, og der er leveret skabelon.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter indhold til forårets nyhedsbrev samt ansvarlige. 

 

Det er en stor opgave at få lavet tekst til nyhedsbrevene. 
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Organisationsbestyrelsen vil gerne have et tilbud fra KAB på udarbejdelse af nyhedsbrevet to gan-

ge årligt. 

 

Firkløverparken har opdaget fejl i Vallensbæk Boligselskabs brochure. Alle afdelingsformænd bedes 

melde ind til Marianne Vittrup, som kontakter JS-Danmark. Filmen om Vallensbæk Boligselskab 

sendes ud til ejendomskontorerne og afdelingsbestyrelserne. 

 

5. Udlejnings- og anvisningsaftaler  

Baggrund 

Udlejnings- og anvisningsaftalen med Vallensbæk Kommune er udløbet, men blev i efteråret 

2017 aftalt forlænget for at give mulighed for nærmere dialog om, hvilke mål aftalen skal op-

fylde.  De første 4 mål i målsætningsprogrammets afsnit 8, som omhandler socialt ansvar, 

handler om sikring af gode og trygge boligområder, som rummer forskellige beboere. 

 

Sagsfremstilling 

Vallensbæk Kommune har nu, efter opfordring på styringsdialogmødet i december 2018, 

indkaldt til møde med borgmesteren. Mødet foregår torsdag den 28. februar 2019, og for-

mandskabet deltager sammen med kundechefen. KAB har lovet at fremsende dokumentation 

forud for mødet.  

KAB har udarbejdet en gennemgang af udvalgte socio-økonomiske tal og udlejningsstatistik 

som baggrund for drøftelsen. Gennemgangen er vedlagt som bilag 5. Oversigt over boligsta-

tistiske hoved-nøgletal er til yderligere baggrund vedlagt som bilag 5.1. 

 

Seniorkonsulent Finn Larsen deltager under punktet og lægger op til drøftelse af udviklingen 

i beboersammensætning og sammenhængen med udlejningsaftalen. Nogle få tal kan dog ud-

drages her: 

 

Generelt vækker tallene ikke i sig selv bekymring. Der er også sammenholdt med ghettoindi-

katorerne, hvor alle afdelingerne ligger langt fra grænseværdierne. 

 

Der ses dog en tendens til, at antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande er stigende i Fir-

kløverparken, og den gennemsnitlige husstandsindkomst nok er stigende, men mindre end i 

de andre afdelinger. Det ses også, at indflyttere i Firkløverparken i 2018 har haft en lidt lavere 

indkomst end fraflyttere. Til gengæld har færre været på offentlig forsørgelse. Det bemærkes, 

at Firkløverparkens afdelingsbestyrelse tidligere har udtrykt bekymring for sammenhængs-

kraften i afdelingen. Der er en oplevelse af et skred i adfærdsnormer. 

 

Stort set alle, som er kommet ind på fleksible kriterier, er kommet ind på kriterie 1, hvor man 

skal være bosiddende i kommunen og have fast arbejde. Det kunne således se ud til, at dette 

kriterium ikke i sig selv sikrer den ønskede udvikling i Firkløverparken.  
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Bilag 5: Udvalgte socio-økonomiske tal og udlejningsstatistik 

Bilag 5.1: Oversigt over boligstatistiske hoved-nøgletal 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter de socio-økonomiske tal og tager stilling til, 

hvad der ønskes politisk prioriteret i en kommende udlejningsaftale.  

 

Finn Larsen gennemgik de udvalgte udlejnings- og beboersammensætningstal. 

 

Der var enighed om, at udlejningsaftalerne ser ud til at fungere godt for Højstrupparken og Rosen-

lunden. I Firkløverparken ses en udvikling, som skal vendes. 

 

Tallene fremsendes til kommunen til en overordnet drøftelse af mål, som skal munde ud i en ny ud-

lejningsaftale, da den nuværende aftale er udløbet. 

 

Organisationsbestyrelsen udbad sig endvidere en statistik over, hvor lang tid boligerne i Vallens-

bæk Boligselskab er om at blive udlejet (fra opsigelsesdatoen). 

 

6. 49-2- Rosenlunden – Individuel modernisering - Godkendelse af byggeregnskab  

Den individuelle modernisering af køkken, badeværelse og altan (pulje 2) er afsluttet, og der 

er udarbejdet byggeregnskab. 

 

Byggeregnskabet er vedlagt som bilag 6. 

 

Bilag 6: Byggeregnskab 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet.  

 

Godkendt. 

 

7. 49-4 Firkløverparken – BBR  

Baggrund 

Organisationsbestyrelsen blev på mødet den 1. oktober 2018 orienteret om, at: 

 BBR-registreringerne for Firkløverparken er korrekte – dog med undtagelse af 2, som 

landinspektøren i sin tid må have fået indrapporteret forkert.  

 M2-angivelserne i beboernes kontrakter afviger fra BBR, fordi de er tilpasset for at give en 

korrekt (retfærdig) huslejefordeling, hvilket var normal procedure, da Firkløverparken 

blev bygget.  
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Organisationsbestyrelsen besluttede på baggrund af orienteringen, at beboerne i Firkløver-

parken skulle orienteres, og at BBR for de to forkert registrerede lejemål skulle rettes. På den 

baggrund samarbejder KAB p.t. med landinspektør om at få rettet de to forkert registrerede 

lejemål, og beboerne i Firkløverparken er orienteret ved omdeling, og beboerinformation til 

Firkløverparken, som forklarer sagen, er vedhæftet som bilag 7.  

 

Endvidere ønskede organisationsbestyrelsen et oplæg til ændring af m2-oplysningerne i kon-

trakterne, så beboere ikke i fremtiden kan blive i tvivl.  

 

Sagsbeskrivelse 

Når BBR-registreringerne er endeligt rettet, kan arealangivelserne i administrationssystemet 

rettes, så det korrekte BBR-areal automatisk vil fremgå af kommende kontrakter.  

 

At ændre kontrakterne for de nuværende beboere er relativt kompliceret, idet det kræver, at 

den enkelte beboer vil skrive under på en revideret kontrakt.  

 

Det vurderes dog heller ikke nødvendigt, da der i realiteten er tale om en administrativ æn-

dring, som ikke har indflydelse på huslejen eller andet. I stedet foreslår KAB, at der sendes et 

brev til den enkelte beboer om rettelsen med det nye korrekte BBR-areal og med henvisning 

til beboerinformationen af 18. december 2018, som vedlægges brevet. Beboeren opfordres til 

at gemme brevet sammen med kontrakten, og brevet gemmes samtidig i administrationssy-

stemet.  På den måde vil senere spørgsmål kunne forklares.  

 

For at imødegå, at nogle beboere vil forsøge at køre en sag om nedbringelse af huslejen, hvis 

deres areal justeres nedad, tydeliggøres det i brevet, at huslejen er korrekt fordelt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Rettelsen af BBR-registreringer foretages uden beregning fra KAB’s side. Udsendelse af breve 

og registrering af rettelser udføres efter medgået tid, maksimalt 5.000 kr. inklusive moms.  

 

Yderligere må organisationsbestyrelsen indregne en risiko for, at rettelsen af oplysningerne i 

kontrakterne vil kunne føre til retssager, f.eks. om tilbagebetaling af formodet for meget be-

talt husleje selvom baggrunden forklares i brevet. KAB vil på vegne af boligorganisationen 

argumentere for, at huslejeberegningen har været korrekt, men der må naturligvis altid reg-

nes med en vis procesrisiko i sådanne sager.  

 

Bilag 7: Beboerinformation 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter at gennemføre ændringerne af de angivne are-

aler som beskrevet og bevilger en ramme på maksimal 5.000 kr. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at gennemføre ændringerne af de angivne arealer som beskre-

vet og bevilgede en ramme på maksimalt 5.000 kr. 
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Der skal følges op på to sager, som Firkløverparken har afleveret til Torben Trampe. 

 

Sager til drøftelse 

8. Opfølgning på styringsdialog  

Der blev afholdt styringsdialogmøde den 10. december 2018. For Vallensbæk Boligselskab 

deltog formandskabet og kundechefen.  

 

Referat fra mødet er vedhæftet som bilag 8.   

 

Bilag 8: Referat 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter styringsdialogen. 

 

Formanden påpegede, at der i referatet er noteret en kontakt i kommunen, hvis der er bekymring 

for en ældre beboer. Kontakten kan anvendes af alle afdelinger. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

9. Orientering fra formanden  

Formanden orienterer om aktuelle punkter. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Katja og Thomas tager på kredskonference i BL i weekenden. 

 

Sager til orientering 

10. Nyt fra BL 

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

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

De almene boliger har 100 års jubilæum i 2019. Det kan godt betale sig at melde sig til nyheds-

mails i BL. Der kommer mange spændende arrangementer. 
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Firkløverparken spurgte til omtalen af, at unge kan få penge for at lave skolearbejde. Formanden 

forklarede, at projektet er et partnerskab med en organisation, som laver tilpassede læringspro-

grammer i dansk og matematik online. I ghetto-områderne gives et beløb fra helhedsplanen hos 

børn og unge for at bruge programmet. 

 

11. Udlicitering af gældsrådgivning  

I handlingsplan 2018-2022 for Vallensbæk Boligselskab - pkt. 8. Socialt ansvar - er det bolig-

selskabets mål at forhindre udsættelser af beboerne.  

Siden den 1. oktober 2018 har KAB samarbejdet med Forbrugerådet Tænk om økonomi- og 

gældsrådgivning. 

Samarbejdet med Forbrugerrådet Tænk afløste den gældsrådgivning, som KAB tidligere har 

tilbudt gennem egne gældsrådgivere. 

 

Om Forbrugerrådet Tænk’s rådgivning 

Siden 2009 har Forbrugerrådet Tænk tilbudt gældsrådgivning gennem 7 landsdækkende 

rådgivningscentre med mere end 110 frivillige. Tilbuddet er finansieret af en bevilling fra So-

cial- og Integrationsministeriet. 

 

I København er rådgivningen placeret i Stormgade. Den omfatter mere end 40 frivillige råd-

givere, som alle er personer, der har en juridisk/økonomisk baggrund. Det kan f.eks. være ju-

rastuderende på kandidatuddannelsen eller pensionerede bankrådgivere. Alle rådgivere 

kommer gennem et træningsforløb, og de bliver løbende superviseret. Der er desuden altid to 

rådgivere i en konkret rådgivningssamtale. 

 

Der er mulighed for personlig rådgivning hver uge i Stormgade. Her lover Forbrugerrådet en 

ventetid på max. 7 dage. Der er desuden mulighed for akut rådgivning på mail og telefon. Al 

rådgivning foregår således i Stormgade eller på telefon eller mail. 

 

Blandt de personer, der har fået rådgivning, siger mere end 80 %, at de følger sig hjulpet (Kil-

de: https://gaeld.taenk.dk/raadgivning-om-gaeld). 

Forbrugerrådets rådgivning har tre dimensioner: 

 

 Den pågældende person får en fuldstændig gennemgang af privatøkonomien inkl. mu-

lighed for offentlige ydelser. Det konkrete produkt er en betalingsevne-rapport, hvor alle 

udgifter og indtægter fremgår, herunder det præcise rådighedsbeløb. 

 Hvis der er gæld til private, kan Forbrugerrådet Tænk indlede forhandling med kredito-

rer med henblik på henstand eller reduceret afbetaling. 

 Er der behov for juridisk bistand, kan Forbrugerrådet Tænk henvise til Københavns Rets-

hjælp, som bor på samme adresse og med hvem der et tæt samarbejde. Der er også sam-
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arbejde med en række andre organisationer, hvor man kan henvise til f.eks. hjælp for 

misbrugsproblemer, sociale problemer m.m.  

 

Samlet vurdering og fremtid 

Samarbejdet har nu fungeret i fire måneder, og der er opbygget gode procedurer for, at KAB 

henviser beboere til Forbrugerrådet Tænk. F.eks. vil en person, der søger henstand på beta-

ling af restance altid blive bedt om først at få økonomisk rådgivning, før der med baggrund i 

betalingsevne-rapporten tages stilling til henstand.  

Det fremgår desuden tydeligt af alle rykkerskrivelser og hæveskrivelser, at man har mulig-

hed for at få rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk. Der er således en målrettet synlighed om 

tilbuddet. 

Der er dog stadig stort potentiale for at udbrede kendskabet blandt beboerne til muligheden 

for rådgivning. I løbet af foråret er det således planen at indgå et samarbejde med de boligso-

ciale medarbejdere, så de kan tage det med som et tilbud til nogle af de beboere, de er i kon-

takt med.  

Det er samlet set vores vurdering, at vi gennem samarbejdet med Forbrugerrådet Tænk har 

fået et velfungerende og meget fleksibelt tilbud til vores beboere.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Formanden mener ikke, at Tænk's rådgivning dækker alle målgrupper - eksempelvis mennesker, 

som er i arbejde - eller at Tænk må lave forebyggende rådgivning. Formanden er også bekymret for, 

at den opsøgende funktion forsvinder eller bliver dårligere. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker derfor en nærmere redegørelse for, hvad der sker, når en beboer 

kommer i restance. Formanden sender spørgsmål til KAB. 

 

12. Driftsrapport og logbog over husordenssager 

Driftsrapporten fra afdelingerne er vedlagt som bilag 12. I driftsrapporten er der indarbejdet 

de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

 

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal føres logbog over husordenssager 

i afdelingerne. Logbog er vedlagt som bilag 12.1.  

 

Bilag 12: Driftsrapporter  

Bilag 12.1: Logbog over husordenssager 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Taget til efterretning.  
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Afdelingerne berettede: 

  

Højstrupparken synes, det går godt. Ejendomskontoret er gået igang med husordenssager og log-

bog. 

  

Rosenlunden har haft endnu en skimmelsvampsag. Der er behov for, at organisationsbestyrelsen 

tager stilling til serviceniveauet i lignende sager. Afdelingen har fået tilbagemelding fra Vallens-

bæk Kommune på, hvad der skal til for at kunne give mulighed for overnatning i fælleshuset. 

  

Firkløverparken har haft udfordringer med affaldssorteringen. 

  

På Stationstorvet er der sat dørpumper op, og der søges om gelænder til tunnelen. SSP har været 

på besøg i forbindelse med beboernes oplevelse af unge på områderne. Fejl- og mangelgennemgan-

gen er færdig. 

 

13. Mødedatoer  

Mandag den 8. april 2019, 16.00 i Højstrupparken 

Tirsdag den 11. 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  

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

 

 

Afdelingsmøder  

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. 17.00 

 

Bilag 13: Mødeplan 2019 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Taget til efterretning. 
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14.   Eventuelt 

 Organisationsbestyrelsen vil gerne orienteres løbende om møderne med kommunen om udlej-

ningsaftalen. 

 

 Formanden bad om en oversigt over effektiviseringsforslag (implementerede og manglende) og 

status på mål for Højstrupparken til et kommende møde. 

 

Mødet sluttede kl. 21.07. 

 


