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Selskabet 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 25. februar 2019 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 "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. 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Sager til beslutning 

3. Pas på huslejen - opfølgning 

Baggrund 

Organisationsbestyrelsen har senest fået status for projektet Pas på Huslejen på mødet den 1. 

oktober 2019.  Besparelseskravet på 8,21 % vil blive opgjort af Transport-, Bygge- og Boligmi-

nisteriet baseret på regnskaber for året 2020, som afdelingerne i august og september dette år 

skal vedtage budgetter for. Repræsentantskabet har i målsætnings- og handleprogrammet 

fastsat, at alle afdelinger skal have sparet 8,21 % med udgangen af 2020 (punkt 6.2 i hand-

lingsplanen). Der er derfor behov for at se på status og beslutte eventuelle yderligere tiltag. 

 

Der kommer først nye effektivitetstal til september 2019, hvor regnskaberne for 2018 er god-

kendt og indsendt til Landsbyggefonden. Den seneste status, som inddrager regnskabsårene 

til og med 2017, er altså stadig det bedste holdepunkt.  
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Status til og med 2017 viste:  

 

 Højstrupparken havde i alt sparet ca. 177.000 kr. Besparelseskravet (8,21 %) var 519.000 kr. 

Højstrupparken manglede altså at spare 342.000 kr. 

 Rosenlunden havde sparet i alt 48.000 kr.  Besparelseskravet (8,21 %) var 163.000 kr. Ro-

senlunden manglede altså at spare 116.000 kr. 

 Firkløverparken havde sparet i alt 577.000 kr.  Besparelseskravet (8,21 %) var 396.000 kr. 

Firkløverparken havde således opnået en besparelse 181.000 kr. over målet.  

Alt i alt havde Vallensbæk Boligselskab sparet ca. 800.000 kr.  Besparelseskravet (8,21 %) 

var knap 1,1 mio. kr. Vallensbæk Boligselskab manglede således, ved udgangen af 2017, 

at spare knap 300.000 kr.  

 

Bud på besparelser fra 2018 -2020. 

Da Firkløverparken havde opfyldt målet i 2017, fokuseres her på Rosenlunden og Høj-

strupparken – bl.a. gennem indførelse af LED-belysning, nedsættelses af hyppigheden af 

vask i opgangene og mindre brug af måtter.  

 

Rosenlunden havde nået ca. en tredjedel af målet – bl.a. gennem indførelse af LED-belysning. 

Rosenlunden har i 2018 fået installeret individuelle vandmålere. Vandafgiften i 2017 var 

333.000 kr., hvoraf størsteparten fremover bliver fordelt. Rosenlunden forventes derfor at 

indhente besparelsesmålet. 

 

Højstrupparken havde det absolut højeste besparelsesmål og mangler også en del, selvom der 

også her, bl.a. gennem arbejde med LED-belysning m.v. er opnået en tredjedel af kravet. Der 

er arbejdet med forskellige muligheder: 

 

 Afdelingsbestyrelsen har bedt KAB’s energi- og varmeteknikere undersøge mulighederne 

for at opsætte individuelle vandmålere. Resultatet er, at afdelingens installationer og rør-

føringer generelt trænger til opgradering, og det ikke anbefales at opsætte nye vandmåle-

re på det eksisterende system. Projektet, som indebærer nærmere undersøgelser, beboer-

beslutning og sandsynligvis lånefinansiering, kan ikke forventes at være færdigt i 2019. 

 

 På afdelingsmødet den 23. august 2018 besluttede beboerne at etablere nyt affaldssystem 

med nedgravede containere. KAB har tidligere, efter tal leveret fra Vestforbrænding, 

estimeret, at den nye ordning vil kunne give en årlig besparelse på ca. 85.000 kr. Der har 

senere vist sig udfordringer med placeringen af de nedgravede affaldscontainere, som 

skal løses, hvis den estimerede besparelse skal opnås. 

 

Effekten af driftsfællesskabet var ikke slået fuldt igennem med regnskabet for 2017. Der er 

budgetteret med ca. 140.000 kr. mindre i 2019 end i 2017. Der er altså mulighed for at spare på 
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denne del, hvis afdelingen tilpasser serviceniveauet, herunder de grønne områder, til beman-

dingen.  

 

Der er således umiddelbart mulighed for besparelser på ca. 225.000 kr. af de ca. 340.000 kr., 

som mangler.  

 

Set samlet forventer KAB, at Vallensbæk Boligselskab med de beskrevne tiltag, vil kunne op-

fylde målet om en besparelse på i alt 1,1 mio. kr.  Der er dog forskel på, hvor mange procent 

de forskellige afdelinger sparer. 

 

Indeksering 

Det bør tages med i overvejelserne, at effektiviseringstallene indekseres. Fra 2014-2017 er de 

modelberegnede udgifter, som de faktiske udgifter holdes op imod, steget med 4,7 % (fra 449 

kr./m2 til 470 kr./m2). En del af de opnåede besparelser er altså sket ved at holde udgifterne 

på samme niveau. Der er således også mulighed for, at indekseringen sikrer en yderligere be-

sparelse. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter status og tager stilling til, hvordan de sidste be-

sparelser skal opnås. 

 

Højstrupparken og KAB vender tilbage med et bud på, hvordan målet nås. 

 

4. 49-4 Stationstorvet – skillevægge   

Baggrund 

Beboerne i Stationstorvet har haft mulighed for forskellige tilkøb under byggeprocessen. Pro-

cessen har været, at beboerne lagde ud på egen risiko, og kunne så få tilkøbet anerkendt som 

en råderetssag ved indflytning. Under denne ordning har en del beboere bl.a. tilkøbt skille-

vægge, som er bygget af entreprenøren. Disse tilkøb er alene en sag mellem beboeren og leve-

randøren.  

  

Følgegruppen og KAB har vurderet, at de opsatte skillevægge ikke lever op til den standard, 

som burde forventes, og har påtalt det over for entreprenøren. Skillevæggene er dog ikke 

ændret. Det skyldes dels, at entreprenøren ikke er enig. Dels blev de opsat så sent, så udbed-

ringen først kunne foretages efter indflytning, så en udbedring ville være til stor gene for be-

boerne, hvilket de ikke ønskede.  

  

KAB sendte i sommeren 2018 et brev til beboerne, som påpegede, at skillevæggene ikke kun-

ne godkendes og derfor ville blive krævet nedtaget ved fraflytning. På den baggrund bad be-

boerne derfor, med hjælp fra KAB, entreprenøren om et afslag i prisen. Entreprenøren har si-

den tilbudt et afslag på 1.500 kr. pr. skillevæg. Enkelte beboere har indbetalt det fulde beløb 
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for skillevæggen, mens størstedelen af beboeren kun indtil nu har betalt halvdelen af prisen 

for skillevæggen  

  

Løsningsmuligheder 

Afdelingsbestyrelsen har foreslået, at der gives en form for dispensation, så beboerne kan be-

holde væggene, som de er, og retablering ved fraflytning betales af afdelingen. Denne løsning 

vurderer KAB ikke, er i overensstemmelse med reglerne om råderet. Råderetsreglerne er 

bygget op, så ekstraomkostninger ved en råderetssag ikke kan belaste de andre beboere i af-

delingen.  

  

Der har i lang tid været debat om sagen med de involverede 13 lejemål. Beboerne kommer i 

klemme, da entreprenøren ikke har etableret skillevæggene håndværksmæssig korrekt, som 

er årsagen til, at væggene ikke kan godkendes. Beboerne føler sig ladt i stikken af boligsel-

skabet, men boligselskabets opgave er jo netop at varetage alle beboeres interesser og samti-

dig komme de 13 lejemåls beboere i møde i denne sag. Det er derfor det muliges kunst at lan-

de en ordentlig løsning i denne sag.  

  

Formanden har drøftet sagen med bestyrelsen i afdelingen, som taler på vegne af alle beboer-

ne med skillevæggene. Der har også været forsøgt at komme i dialog med NJ gruppen om en 

løsning. Dette har ikke vist sig muligt i sagen. De fastholder, at væggene er lavet korrekt og 

de fastholder deres kompensation, som langt fra svarer til udgifterne til nedtagning af væg-

gen ved fraflytning.  

 

Formanden foreslår, at der skabes en løsning i denne sag, så beboerne kan få en afklaring. 

Formanden ser følgende muligheder i sagen: 

  

a) NJ Gruppen skal stå til ansvar: Der indledes en sag omkring den faglige konstruktion af 

sagen overfor NJ gruppen med det formål at få skillevæggene reetableret korrekt.  

Omkostningerne er anslået ca. 100.000 kroner i sagsomkostninger. Derudover skal alle 13 

lejemål forstyrres ved nedtagning og opsætning af nye vægge.  

b) Boligorganisationen dækker udgiften til nedtagning: Væggene får lov at blive stående. 

Når lejemålet fraflyttes, tager boligorganisationen væggen ned og afholder udgiften til 

dette. Alle beboere i selskabet betaler indirekte udgiften til skillevægge via midlerne i ar-

bejdskapitalen. På den måde bliver skillevæggene taget ned i alle de 13 lejemål, men først 

ved fraflytning. Udgiften til dette er skitseret nedenfor. 

c) Boligselskabet gør ikke yderligere i sagen: Det betyder, at de 13 lejemål skal reetablere 

skillevægge ved fraflytning ved at pille skillevæggene, som er monteret forkert ned. Ud-

giften påhviler de 13 lejemål ved fraflytning.  

  

Økonomiske konsekvenser 

Der er i alt opsat 13 skillevægge. Af de 13 skillevægge, kan der være nogle få, som vil ligge 

inden for en acceptabel tolerance. Da lejlighederne er forskellige, vil det også variere, hvor 

meget der er behov for at flytte el m.v.  
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Driften har fået tilbud på nedtagning af 1 skillevæg og fuld retablering af vægge, gulv, loft, el 

mv. Tilbuddet er på ca. 22.000 kr. inkl. moms pr. skillevæg 

Den maksimale udgift for selskabet udgør således ca. 286.000 kr. inkl. moms i 2019-tal, som 

skal udbetales over en årrække. Beløbet foreslås reserveret i arbejdskapitalen – og løbende 

indekseret, hvis model B vælges. Hvis model A vælges, reserveres de 100.000 kr. i selskabets 

økonomi til at forfølge sagen på beboernes vegne.  

  

Model C er uden omkostninger for boligselskabet.  

  

Hvis der bruges midler i denne sag, skal de tages fra arbejdskapitalen. Det vil være samme 

kasse, som dækker øvrige ansøgninger fra boligafdelingerne til særlige sager sammen med 

dispositionsfonden.  

  

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter sagen og de foreslåede modeller, og tager stil-

ling til, hvilken en løsning der skal implementeres. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at skillevæggene godkendes. 

  

NJ Gruppen foreslås en endelig aftale om at lukke sagen, hvis der ikke opkræves flere penge. 

 

5. Målsætningsprogram 

Repræsentantskabet godkendte på mødet den 25. juni 2018 værdigrundlag, målsætnings- og 

handleprogram. 

 

Organisationsbestyrelsen fordelte ansvar for punkter i handleplanen, som skulle udføres i 

2018, på mødet den 1. oktober 2018. Punkter, som skal udføres i 2019, er endnu ikke fordelt. 

 

Målsætnings- og handleprogrammet med status er vedlagt som bilag 5.  

 

Alle punkter, som er sat til gennemførelse i enten 2018 eller 2019, er markeret med gult, og 

status er påført. Punkter, som skulle udføres i 2018, er enten udført eller under udarbejdelse. 

Enkelte punkter, som er sat til udførelse senest i 2019, er også udført. Punkter, hvor der end-

nu ikke er fundet ansvarlige, er anført med rødt i status. 

 

Bilag 5: Målsætnings- og handleprogrammet med status 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter status og fordeler ansvar for de punkter, som 

endnu ikke er fordelt. 
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Organisationsbestyrelsen fordelte de markerede opgaver sådan: 

 

 1: Værdigrundlaget: Katja Lindblad 

 

 2.1: Organisationsbestyrelsen vil gerne høres, når der er byggemuligheder i omegnen. 

 

2.2: KAB giver et bud på, hvordan der kan arbejdes med mulighederne for fortætning. 

 

3.1: Skydes til ny udlejningsaftale er aftalt (vejledning og materiale om oprykningsret). Thomas 

Lund og Katja Lindblad godkender oplæg.  

 

4.1: KAB laver beskrivelser, som godkendes af organisationsbestyrelsen og tages med til proces på 

seminar, der så færdiggøres i organisationsbestyrelsen. 

 

4.6 og 4.9: Er samme dokument som 4.5, som allerede er under udarbejdelse af KAB. 

 

5.1., 5.2 og 5.3: Kommunikationsstrategien kommer på næste møde - der skal tages stilling til 

hjemmeside og Facebook-side. 

 

6.5 og 6.6: KAB laver oplæg til efteråret 2019. 

 

 6.6 (digitale afdelingsmøder): KAB vender tilbage med oplæg om, hvad der kan lade sig gøre. 

 

 6.10: Driftschefen planlægger møde med mandskabet umiddelbart efter hvert organisationsbesty-

relsesmøde. 

 

7.2: KAB udarbejder oplæg. 

 

8.5: Handleplan for at forebygge tab ved fraflytning er ikke færdig - gældsrådgivning skal indar-

bejdes (herunder tal for udsættelser og pris for at opsøge alle ved ophæveskrivelser). KAB udarbej-

der. 

 

 8.8: Claus Weichel og Bo Mølgaard Espenhain undersøger muligheder. 

 

 8.11: Katja Lindblad og KAB udfylder. 

 

6. Skabelon til beboerforslag 

Organisationsbestyrelsen besluttede, i forbindelse med evalueringen af afdelingsmøderne 

2018, at der skulle udarbejdes en skabelon til forslag til afdelingsmøderne for at guide bebo-

erne i udarbejdelsen af forslag. Målet er, at forslagene bliver udarbejdet og færdiggjort, så de 

kan behandles på afdelingsmødet og ikke skal afvises eller udskydes til et kommende møde.  
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KAB har udarbejdet et udkast til skabelon. Den enkelte afdelings navn/logo tilføjes inden ud-

sendelse. Udkastet er vedlagt som bilag 6.  

 

Skabelonen kan eventuelt omdeles med indkaldelsen til afdelingsmødet. Det bør også være 

muligt at hente skabelonen på ejendomskontoret. 

 

Bilag 6: Skabelon til beboerforslag 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter eventuelle ændringer til udkastet og godken-

der derefter skabelonen til brug for afdelingsmøderne i 2019. 

 

Skabelonen tilrettes til næste organisationsbestyrelsesmøde med mere direkte vejledning - herunder 

konkrete eksempler til tekst. 

 

7. Nyhedsbrev 

Organisationsbestyrelsen har fået udarbejdet skabelon til nyhedsbrev af JSDanmark, men 

konkluderede på mødet den 25. februar 2019, at det ikke er realistisk at finde tid til selv at 

skrive teksten til nyhedsbrevet. Handleplanens punkt 5.3 fastlægger, at lejerne skal modtage 

et nyhedsbrev 2 gange årligt. Organisationsbestyrelsen bad derfor om en pris på nyhedsbre-

vet udarbejdet af KAB’s kommunikationsafdeling. 

 

KAB’s kommunikationsafdeling beregner p.t. en pris på nyhedsbrevet.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen bevilger beløb fra arbejdskapitalen til udarbejdelse af to 

nyhedsbreve i 2019. Fra 2020 indregnes beløbet som en driftsudgift i boligorganisationens 

budget. Organisationsbestyrelsen fastlægger indhold for nyhedsbrev før sommeren 2019. 

 

KAB's kommunikationsafdeling tilbyder at skrive tekst og lægge ind i skabelonen i 2019 for mak-

simalt 15.000 kr. Der faktureres for forbrugt tid og ordningen evalueres ved årsskiftet. 

 

 Organisationsbestyrelsen besluttede at få lavet et nyhedsbrev i maj 2019 - og så evaluere til efter-

året 2019. 

 

Punkter til nyhedsbrev maj 2019: 

 

 Sommeren kommer - grill, støj m.v. 

 Ny lovgivning om udlejning - og nye aftaler 

 Tomme boliger - hvad sker der? 

 Pas på huslejen (hvis der er plads) 

 Hvem sidder i organisationsbestyrelsen? Og hvad laver de egentlig? 
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 Tab ved fraflytning - hvordan passer vi på dine penge? 

 Antal pr. beboelsesrum 

 Nul-tolerance-politik 

 Inddækningen på Stationstorvet 

 100-året - send en historie ind. 

 

Det forsøges også at bruge ”Vallensbæk Nu” til vigtige informationer. Lene Lykke Sørensen un-

dersøger nærmere. 

 

8. Forsikring - Ikke-forsikringsdækkede skader 

Baggrund/tidligere behandlet 

På baggrund af nogle konkrete sager med skimmelsvamp i Rosenlunden, har organisations-

bestyrelsen ønsket en drøftelse af, hvordan store omkostninger kan dækkes. 

 

Sagsfremstilling 

Der opstår desværre til tider akutte skader i boliger, som kræver en større renovering. Ek-

sempelvis er skimmelsaneringer ofte både omkostningstunge og til stor gene for beboerne i 

lejemålet. Ved en større skimmelsanering kan det være nødvendigt, at beboeren fraflytter le-

jemålet i en kortere periode, og beboerens indbo renses.  

 

Udbedringen betales af afdelingen. Afdelingen er dog ikke forpligtet til at betale midlertidigt 

ophold samt omkostninger til flytning og/eller rengøring af beboerens indbo. 

 

Ofte vil en skade kunne dækkes af forsikringen. Selve udbedringen dækkes så af ejendom-

mens forsikring, mens midlertidigt ophold samt flytning og rengøring af indbo dækkes af be-

boerens indboforsikring.  

 

En del sager er dog ikke dækningsberettigede. I de sager har afdelingen en stor omkostning 

til udbedring. Afdelingen vil her kunne søge dispositionsfonden om støtte. Organisationsbe-

styrelsen har allerede besluttet at prioritere støtte til ”akut opståede situationer, som der ikke 

har kunnet tages højde for i budgettet eller langtidsbudgettet”. 

 

Samtidig vil det dog ofte også betyde, at beboerens forsikring ikke dækker.  Heller ikke i 

denne situation er afdelingen forpligtet til at betale for midlertidigt ophold og håndtering af 

indbo. Beboerne vil dog have krav på forholdsmæssigt afslag i huslejen, hvis et eller flere rum 

er ubeboelige. Hvis hele boligen skal fraflyttes, er der altså tale om 100 % tilbagebetaling af 

huslejen i perioden, som beboeren så kan anvende. 

 

I praksis er driftspersonalet ofte behjælpelige, hvis det er muligt at finde en tom bolig i nær-

heden, som beboeren kan anvende i en kort periode. Driftspersonalet og afdelingsbestyrelsen 

kan også nogle gange finde det nødvendigt at bistå med håndteringen af indboet for at kunne 
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komme til at lave den nødvendige sanering i tide. I sådanne sager kommer der yderligere 

omkostninger på. 

 

Organisationsbestyrelsen opfordres til at drøfte, om afdelingen også kan søge støtte til eks-

traomkostninger i forbindelse med midlertidigt ophold og/eller håndtering af indbo, hvor det 

har været vurderet nødvendigt. Det bør også drøftes, om der skal være specifikke beslut-

ningsprocedurer for denne type sager. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, om afdelingerne også kan søge støtte til eks-

traomkostninger i forbindelse med midlertidigt ophold og/eller håndtering af indbo. Organi-

sationsbestyrelsen beslutter desuden, om der skal være specifikke beslutningsprocedurer for 

den type sager. 

 

Der udarbejdes en specifik vejledning om, hvad beboerne kan forvente. 

 

9. Indkøbspolitik 

For at systematisere boligorganisationers og boligafdelingers indkøb har KAB udarbejdet et 

forslag til en indkøbspolitik. Indkøbspolitikken skal være med til at sikre, at boligorganisati-

oner og afdelinger opnår det bedste forhold mellem pris, kvalitet og leverandørbetingelser. 

 

Indkøb udgør en stor andel af afdelingers driftsudgifter, og indkøbspolitikken skal være med 

til at skabe rammerne for effektivt indkøb til gavn for beboerne. Indkøbspolitikken vil kunne 

spare medarbejderressourcer, der i stedet kan bruges på at udføre andre opgaver.  

 

Indkøbsportalen er et vigtigt værktøj til at opnå besparelser i driften. For at opnå de skarpeste 

priser, skal driften benytte Indkøbsportalen og være med til at udvikle den i forhold til f. eks. 

produktudvalget. 

 

Derudover giver Indkøbsportalen KAB mulighed for at få et overblik over de samlede indkøb 

for både den enkelte organisation og for hele KAB-fællesskabet.  

 

Indkøbspolitikken læner sig op af ”Indkøbspolitik for KAB”, som KAB’s bestyrelse har god-

kendt. 

 

Bilag  9: Forslag til indkøbspolitik  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter emnet og beslutter en Indkøbspolitik med ud-

gangspunkt i vedlagte forslag. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte indkøbspolitikken for en 2-årig periode.  
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Organisationsbestyrelsen ønsker en årlig opgørelse over brugen af indkøbsportalen og opnåede be-

sparelser. 

 

10. Implementering af beboer-app  

Organisationsbestyrelsen havde punktet på møde den 10. december 2018, men besluttede at 

udskyde beslutningen, til beboerapp’en var helt klar til brug.  

 

App’en er nu klar og introduceret i de første boligorganisationer i KAB-fællesskabet, og ejen-

domskontorerne i Vallensbæk Boligselskab har haft tid til at lære det grundlæggende system, 

iOpgave, at kende. 

 

App’en giver mulighed for, at beboere med en smartphone let kan melde opgaver direkte ind 

24/7, i stedet for at skulle forholde sig til åbningstider eller telefontider. Appen giver også 

mulighed for at få push-beskeder fra ejendomskontoret, hvis der eksempelvis lukkes for van-

det.  

 

Beboer-app’en er et supplement til de muligheder for kontakt til ejendomskontoret, beboerne 

allerede har. Beboer-app’en vil derfor være en tydelig serviceforbedring for en del beboere i 

Vallensbæk Boligselskab. Samtidig vil opgaver, som meldes ind gennem app’en, også kunne 

spare ejendomskontoret for noget administrationstid i form af telefon- og/eller skranketid 

samt registrering af opgaven. Den sparede tid vil kunne bruges til eksempelvis at løse flere 

opgaver uden brug af håndværkere. 

Der er mulighed for, at app’en kan introduceres i Vallensbæk Boligselskab medio juni 2018, 

hvis beslutningen tages nu.  

 

Pilottest og introduktionen i de første selskaber har vist gode resultater af en kampagne, som 

blandt andet indeholder doorhangers og chokolade. Det har også virket positivt at introduce-

re app’en for afdelingsbestyrelsesmedlemmer på et møde eller seminar. 

 

KAB anbefaler følgende: 

 

 Før-kursus for beboervalgte  

 Stickers og doorhangers (til at sikre opmærksomheden) 

 Chokoladekampagne (for at få beboere til at melde sig) 

 Evt. Beboercaféer (der er gode erfaringer med at give beboere hjælp til at komme i 

gang) 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet i december 2018 at skrive om beboerappen i 

nyhedsbrevene. 
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Liste over kampagnemateriale, som kan anvendes, er vedlagt som bilag 10. Af listen fremgår 

det, at der kan vælges forskellige muligheder. 

 

Pakke B, som koster 2.400 kr. (ex. moms og miljøtillæg (standard 2,25 %) er tættest på at passe 

til Vallensbæk Boligselskabs behov. Det er også muligt at sammensætte egen pakke ved be-

stilling. 

 

Det er op til den enkelte boligorganisation, om man ønsker at køre chokoladekampagnen, 

hvor beboerne kan få et stykke chokolade i postkassen, hvis de opretter en fiktiv opgave i ap-

pen indenfor en vis periode. Det er ejendomskontorerne, der skal smide chokoladen i beboe-

rens postkasse, og gerne hverdagen efter beboeren har indmeldt opgaven. 

 

Bilag 10: Kampagnemateriale og prisliste 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter at gennemføre en implementeringskampagne 

for beboer-app’en med start medio juni 2018, beslutter introkampagne og bevilger det nød-

vendige beløb til kampagnen. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte implementering af beboer-appen og bevilgede midler til kam-

pagnen. 

 

Organisationsbestyrelsen mener dog principielt, at implementeringen burde have været betalt un-

der administrationsbidraget. 

 

Sager til drøftelse 

11. Udlejnings- og anvisningsaftaler  

Udlejnings- og anvisningsaftalerne udløb primo 2018, men blev aftalt forlænget med Vallens-

bæk Kommune for at give tid til en dialog om ønsker og behov.  

 

Formandskabet og kundechefen deltog i et møde på borgmesterkontoret den 28. februar 2019 

for at afklare forventninger til aftalen. Det var et positivt møde, hvor der var enighed om nog-

le overordnede mål og prioriteringer for de kommende aftaler: 

 

 Beboersammensætningen i Firkløverparken skal prioriteres. Kommunen var åben over for 

at forsøge 100 % kommunal anvisning eller andre muligheder. Der vil sandsynligvis kun-

ne opnås samme effekt med 100 % fleksibel udlejning med stramme kriterier. 

 De fleksible kriterier strammes mht. både arbejdskriteriet og ophold i Vallensbæk Kom-

mune. 
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 Ældre med lang tid i kommunen, skilsmisseramte og unge fra kommunen kan også prio-

riteres. 

Formanden har udsendt en mail med information om mødet til afdelingsbestyrelserne. Mai-

len er vedlagt som bilag 11.  

Efter mødet er der lavet en politisk aftale på Christiansborg om, at halvdelen af alle ledige bo-

liger skal anvises til ekstern venteliste og kun halvdelen til den interne. Notat om den politi-

ske aftale er vedlagt som bilag 11.1. 

KAB arbejder aktuelt på at udarbejde bud på ny aftale - herunder formulere strammede krite-

rier og indarbejde det nye politiske grundlag, så de aftalte mål kan realiseres. Forslag forven-

tes klart til gennemgang på næste organisationsbestyrelsesmøde.  

 

Bilag 11: Mail med information om mødet til afdelingsbestyrelserne 

Bilag 11.1: Notat om den politiske aftale 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter de mål og prioriteringer, som er kommet frem 

på mødet med Vallensbæk Kommune og giver input til den videre dialog med kommunen. 

 

Organisationsbestyrelsen er enig i, at kriterierne strammes. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker prioritering af skilsmisseramte, ældre og unge. 

  

KAB vender tilbage med bud på aftale. 

 

Vallensbæk Kommune spurgte på mødet også ind til muligheden for at lave et opgangsfællesskab. 

Boligorganisationen vil meget gerne hjælpe med behovet, men foreslår i stedet, at der bygges et sted 

indrettet til formålet. 

 

Organisationsbestyrelsen udtrykte i øvrigt utilfredshed med udlejningssituationen og efterlyste en 

udmelding fra KAB, som vil komme snarest. 

 

12. Kommunikation med Vallensbæk Kommune 

Med baggrund i, at en afdeling har henvendt sig til kommunen, ønsker formandskabet at 

drøfte sagsgang omkring kommunikation til kommunen, og hvordan kritik internt adresse-

res. Mailkorrespondance er vedlagt som bilag 12. 

 

Bilag 12: Mailkorrespondance 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter, hvordan sagsgang omkring kom-

munikation til kommunen fremover foregår, og hvordan kritik internt adresseres.  
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Organisationsbestyrelsen besluttede, at man informerer hinanden, når man taler med Vallensbæk 

Kommune, så der ikke opstår misforståelser i kommunikationen. 

 

13. Radius-sagen   

Som det har været fremme i medierne har processen omkring valget til bestyrelsen i det sjæl-

landske elnetselskab Radius været meget kritisabelt. Sagen har blandt andet ført til den vice-

administrerende direktørs afgang, og KAB har beklaget forløbet og tilkendegivet, at det ikke 

har været i overensstemmelse med KAB’s værdier om åbenhed og gennemskuelighed. Der er 

nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe om governance, som blandt andet skal udarbejde 

principper for opstilling og valg til forskellige poster, hvor boligorganisationerne kan have 

gavn af indflydelse. 

 

Formanden har orienteret organisationsbestyrelsens medlemmer og afdelingsbestyrelserne 

om sagens stade. Orienteringsbrev om Radius-sagen er vedlagt som bilag 13.  

 

Bilag 13: Orienteringsbrev – Radius-sagen 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter den aktuelle situation og giver eventuelle input 

til forventninger til kommende opstillinger og valg. 

 

Formanden orienterede om, at hun er med i task-forcen om governance i KAB. 

 

14. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle punkter. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Formanden orienterede om enkelte punkter. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Sager til orientering 

15. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Organisationsbestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle punkter fra afdelingerne.  
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Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 15. I driftsrapporterne er der indarbej-

det de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

 

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

i afdelingerne. Logbog er vedlagt som bilag 15.1.  

 

Bilag 15: Driftsrapporter  

Bilag 15.1: Logbog over husordenssager 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Stationstorvet berettede, at arbejdet med fejl og mangler er ved at være tilendebragt. Til gengæld er 

der brug for udvidelsen af pladsen, da beboerne i afdelingen er meget aktive og bruger fællesskabet i 

stor stil. 

 

Firkløverparken berettede, at Vestforbrænding har henvendt sig til afdelingen på grund af mang-

lende sortering, så der gøres en ekstra indsats på det område. Foråret mærkes også nu med mere 

lyd fra legepladser m.v. 

 

Højstrupparken arbejder p.t. med at få det sidste på plads mht. affaldssortering. Afdelingen er i øv-

rigt bekymret over mulighederne for at effektivisere de 8,21 %. 

 

I Rosenlunden er der roligt. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

16. 49-1 Højstrupparken - Altaner – 5 års eftersyn  

Der blev afholdt afleveringsforretning på byggesagen den 4. februar 2014. 

 

Byggeskadefonden har gennemført 5-års eftersyn, og KAB har modtaget eftersynsrapporten 

den 25. juni 2018. Der er udsendt rettidig reklamationsskrivelse af 23. november 2018 samt 

indkaldelse til eftersynsmøde den 18. december 2018. Mødedatoen er af forskellige årsager 

være blevet rykket et par gange. Der er nu afholdt 5-års eftersynsmøde den 25. februar 2019.  

 

Sideløbende med Byggeskadefondens eftersyn er der udsendt og returneret spørgeskemaer 

til beboerne, som vil indgå som sagsmateriale/dokumentation ved eftersynsmødet. Entrepre-

nøren er gået konkurs, så sikkerhedsstiller, var indkaldt til mødet. Sikkerhedsstiller deltog 

ikke i mødet.  

 

Status fra mødet er nu følgende:  
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 Altan, generelt  

Opfugtning og misfarvning af fiberbetonplade. 

Der løber vand ned af stolperne, når det regner.  

Der drypper vand fra loftet, når det regner. 

Der kommer vand ind efter regnvejr. 

  

Generel beskrivelse:  

Årsag til utætheder ved de nye altankonstruktioner skal lokaliseres og afhjælpes.  

  

Byggeskadefondens konklusion ved 5-års eftersynet:  

Der er byggeteknisk svigt. Svigtet skal udbedres – øget vedligeholdelse vil ikke være 

nok.  

  

Konklusion: 

Yderligere undersøgelser i forhold til brug af entreprenørens sikkerhedsstillelse på-

går. Reklamationen opretholdes indtil nærmere afklaring forligger.   

 

 Trappe, gelænder ved terrænniveau  

Manglende stivhed i trappe  

 

Byggeskadefondens beskrivelse ved 1-års eftersynet:  

Ustabilt trappegelænder skal afhjælpes, så den nødvendige stivhed og styrke kan do-

kumenteres.  

  

Eftersynsfirmaets kommentarer ved 5-års eftersynet:  

Der er blevet foretaget en trækprøve på værnet, som efterviser, at gældende krav til 

belastning overholdes.  

  

Byggeskadefondens konklusion ved 5-års eftersynet:  

Forholdet registreret ved 1-års eftersynet vurderes at være udbedret/afklaret. Punktet 

udgår. 

  

KAB forestår den videre administrative behandling af 5-års eftersynet, og organisationsbesty-

relsen vil løbende blive orienteret om 5-års eftersynets status. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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17. 49-4 Stationstorvet – Ventilationsinddækning 

Planklagenævnet har fremsendt orienteringsbrev om sagsbehandlingstiden, hvor de bekla-

ger, at der endnu ikke er truffet afgørelse i klagesagen om Vallensbæk Kommunes påbud om 

lovliggørelse af ventilationsinddækning på taget af Stationstorvet. Planklagenævnet skriver 

desuden, at de ikke ved, hvornår sagen kan behandles. Orienteringsbrevet er vedlagt som bi-

lag 17. 

 

Bilag 17: Orienteringsbrev - Planklagenævnet 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

18.  Mødedatoer 

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 18: Opdateret mødeplan 2019 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsesmødet den 11. juni 2019 afholdes i Højstrupparken. 

 

Organisationsbestyrelsen fordelte afdelingsmøderne: 

 

Stationstorvet – Katja Lindblad 

 

Firkløverparken – Peder Kornum 
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Rosenlunden – Lone Christiansen 

 

Højstrupparken - Thomas Lund 

 

Bo Mølgaard Espenhain er ny driftschef i Vallensbæk Boligselskab. 

 

Driftschefen har foreslået, at afdelingsmøderne holdes kl. 17.00. Dette vendes i afdelingsbestyrel-

serne. 

 

Organisationsbestyrelsen spurgte til, hvad planerne er med hensyn til kravet om, at D/V-planer 

skal granskes inden 2021. KAB vender tilbage med svar. 

 

19.  Eventuelt 

Mødet sluttede kl. 19.40. 


