
 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 11. juni 2019 

Udsendt den 20. juni 2019 

 

 
 

1/18 

 

Organisationsbestyrelsesmøde den 11. juni 2019, kl. 16.00. 

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

 2665 Vallensbæk Strand 

 

 
 den, kl.    

 

Til stede Katja Lindblad, Peder Kornum, Lone Christiansen, Helle Gimlinge, Hanne Witschas, 

Flemming Wind Lystrup, Thomas Lund og Claus Weichel 

 

Afbud Lene Lykke Sørensen  

Administration Marianne Vittrup, Bo Mølgaard Espenhain, Mick Holm Kristensen, Finn Larsen og 

revisor Pia Søndergård  

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

1. Godkendelse af referat ......................................................................................................................... 3 

2. Revisionsprotokol ................................................................................................................................. 3 

3. Bestyrelsesforhold ................................................................................................................................ 3 

Sager til beslutning ....................................................................................................................................... 4 

4. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport, logbog over husordenssager og driftens ferie ................... 4 

5. Selskabets og afdelingernes regnskaber ............................................................................................ 6 

6. Selskabets driftsbudget 2020 ............................................................................................................... 8 

7. Bestyrelsens årsberetning 2018 ........................................................................................................... 9 

8. FORTROLIGT  PUNKT ....................................................................................................................... 9 

9. Opfølgning på målsætningsprogram og handleplan - status ........................................................ 9 

10. Kommunikationsstrategi og hjemmeside ....................................................................................... 10 

11. Udlejning og anvisning ..................................................................................................................... 11 

12. Pas på huslejen – mål for 49-1 Højstrupparken.............................................................................. 12 

13. Skabelon til beboerforslag – opfølgning .......................................................................................... 14 

14. 49-3 Firkløverparken – Forslag ......................................................................................................... 14 

15. FORTROLIGT PUNKT ...................................................................................................................... 14 

16. 49-3 Firkløverparken – Handleplan ................................................................................................. 14 

17. Valg til KAB’s repræsentantskab ..................................................................................................... 15 

Sager til drøftelse ........................................................................................................................................ 16 

18. KAB’s udlejning og genudlejning .................................................................................................... 16 

19. Orientering fra formanden ................................................................................................................ 16 

Sager til orientering .................................................................................................................................... 17 

20. Organisationsbestyrelsen orienteres om: ........................................................................................ 17 

Afrapportering på FNs verdensmål for Vallensbæk Boligselskab ...................................................... 17 

BL’s kredsarbejde ....................................................................................................................................... 17 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 11. juni 2019 

Udsendt den 20. juni 2019 

 

 
 

2/18 

Grundejerforeningen Plougmandsminde ............................................................................................... 17 

Lokalplan 107 .............................................................................................................................................. 17 

Mødedatoer ................................................................................................................................................. 18 

21. Eventuelt .............................................................................................................................................. 18 

 

 

Bilag 2: Revisionsprotokol ........................................................................................................................... 3 

Bilag 4: Driftsrapporter ................................................................................................................................ 5 

Bilag 4.1: Logbog over husordenssager ..................................................................................................... 5 

Bilag 5: Regnskaber for 2018 ....................................................................................................................... 8 

Bilag 6: Driftsbudget 2020 ........................................................................................................................... 8 

Bilag 7: Årsberetning 2018 ........................................................................................................................... 9 

Bilag 9: Målsætningsprogram og handleplan” ...................................................................................... 10 

Bilag 10: Kommunikationsstrategi og -plan for Vallensbæk Boligselskab ......................................... 10 

Bilag 10.1: Oplæg til hjemmeside ............................................................................................................. 10 

Bilag 11: Notat – Ændring af ventelistesystemet ................................................................................... 11 

Bilag 11.1: Udkast – Ny anvisningsaftale ................................................................................................ 12 

Bilag 13: Forslag til afdelingsmøde .......................................................................................................... 14 

Bilag 13.1: Forslag til afdelingsmøde - Aktivitetsklub .......................................................................... 14 

Bilag 13.2: Forslag til afdelingsmøde-Udearealer .................................................................................. 14 

Bilag 13.3: Forslag til afdelingsmøde-Husdyrhold ................................................................................ 14 

Bilag 14: Forslag .......................................................................................................................................... 14 

Bilag 16: Forslag til handleplan ................................................................................................................ 15 

Bilag 16.1: Firkløverparken-Boligpolitiske nøgletal .............................................................................. 15 

Bilag 18: Oversigt over genudlejning ...................................................................................................... 16 

Bilag 20: Verdensmål - Rapportering....................................................................................................... 17 

Bilag 20.1: Opdateret mødeplan 2019 ...................................................................................................... 18 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 11. juni 2019 

Udsendt den 20. juni 2019 

 

 
 

3/18 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 8. april 2019 er fremsendt til organisationsbe-

styrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af 

formanden. 

 

Godkendt. 

 

2. Revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selskabets 

revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs 

indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens 

medlemmer som bilag 2. 

 

Bilag 2: Revisionsprotokol 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskri-

ver denne. 

 

Alle regnskaber er revideret uden påtegninger. Revisionsprotokollen blev taget til efterretning. 

 

3. Bestyrelsesforhold 

Organisationsbestyrelsens sammensætning for den forløbne periode har været som følger:  

 

Afdeling Højstrupparken  Lone Christiansen   (2019)  

 

Afdeling Rosenlunden Katja Lindblad (formand)  (2020) 

    Helle Gimlinge    (2020) 

 

Firkløverparken   Flemming Wind Lystrup  (2020) 

    Hanne Witschas   (2020) 

 

Stationstorvet  Peder Kornum (næstformand)  (2019) 
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    Thomas Lund (særligt udpeget) (2019) 

     

Vallensbæk Kommune Lene Lykke Sørensen   (31.12.2021) 

    Claus Weichel    (31.12.2021)  

 

Organisationsbestyrelsesmedlemmernes afgangsorden er anført i parentes, hvilket også er 

gældende for suppleanterne. 

 

Suppleanter for den forløbne periode har været som følger: 

 

For Katja Lindblad  er valgt  Bjarne Gimlinge  (2020) 

For Lone Christiansen er valgt  Preben Suhr Andersen  (2019) 

For Helle Gimlinge er valgt   Søren Frydenlund Jensen (2020) 

For Flemming Wind Lystrup  Henning Blauenfeldt  (2020) 

For Hanne Witschas   Henriette Uldahl Larsen (2020) 

For Peder Kornum er valgt   Gert Ehrhorn   (2019) 

For Thomas Lund er valgt   Vakant    (2019) 

For Lene Lykke Sørensen er udpeget Morten Schou Jørgensen (31.12.2021) 

For Claus Weichel er udpeget  Thomas Bennedsen  (31.12.2021) 

 

Organisationsbestyrelsen har, på et tidligere organisationsbestyrelsesmøde i 2010, indstillet til 

repræsentantskabet, at det bliver afdelingsformændene og formandskabet, der bliver indstil-

let til organisationsbestyrelsen.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Taget til efterretning. 

 

Sager til beslutning 

4. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport, logbog over husordenssager og driftens ferie 

Organisationsbestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle punkter fra afdelingerne.  

 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 4. I driftsrapporterne 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 4.1.  
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Organisationsbestyrelsen har tidligere bedt om at få oplyst, hvornår driften afholder ferie. 

Driftschef Bo Mølgaard Espenhain vil orientere om, hvordan driften klarer ferieafløsningen i 

ferieperioden.  

 

Højstrupparken/Stationstorvet 

Driftslederen - ferie i uge 30, 31 og 32 

Driftslederassistent – ferie ikke planlagt endnu 

 

Rosenlunden 

Driftsleder - ferie i uge 31. 

 

Firkløverparken  

Driftsleder - ferie i uge 23, 29, 34 og 35 

Driftslederassistent - ferie i uge 30 og 31 

Servicemedarbejder - ferie ikke planlagt endnu 

 

Bilag 4: Driftsrapporter  

Bilag 4.1: Logbog over husordenssager 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Afløsning i ferieperioden 

Højstrupparken/Stationstorvet 

Ejendomskontoret Firkløverparken afløser driftslederen i ferieperioden. Pga. langtidssygdom i drif-

ten vil der blive hyret en ekstern medarbejder ind i sygdomsperioden. 

 

Rosenlunden 

Driftslederen har rykket sin ferie til efteråret. 

 

Firkløverparken dækker selv ind. 

 

Firkløverparken er trætte af, at de stadig ikke er blevet kontaktet i BBR-sagen. 

 

Firkløverparken og Stationstorvet har ikke fået brochurer til beboerhøjskole. Driftschefen undersø-

ger, om/hvordan det kan nås at give muligheden. 

 

Rosenlunden foreslår, at der laves et fælles udbud på at lade en anden leverandør drive vaskerierne. 

 

Højstrupparken har fået eftertjekket legepladser. 
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5. Selskabets og afdelingernes regnskaber 

Som bilag 5 er vedlagt selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2018 - 

31.12.2018 samt status pr. sidstnævnte dato. 

 

Regnskabsopstillingen er ligesom tidligere foretaget på en sådan måde, at man kan sammen-

holde driftsresultatet med budgettet for den tilsvarende periode samt med budgettet for den 

efterfølgende periode, ligesom driftsresultatet for den nærmest forudgående periode også er 

anført i en særlig kolonne. 

 

I noterne til de enkelte regnskaber for afdelingerne indgår endvidere en summarisk redegø-

relse for henlæggelser til hovedistandsættelse og fornyelse m.v. udvisende status pr. 

31.12.2018 og bevægelserne i regnskabsåret. 

 

Regnskaberne udviser følgende: 

 

Vallensbæk Boligselskab 

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2018 - 31.12. 2018 balancerer med 6.786.604 kr., og slutter med 

et overskud på 7.528 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 40.206.913 kr., og dispositionsfonden udgør 5.233.496 kr. inklusive til-

skrevne renter og bidrag fra afdelingerne. Den disponible likvide del udgør 4.244.191 kr. sva-

rende til gennemsnitlig 8.038 kr. pr. lejemålsenhed. 

 

Såfremt den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 

1.686.250 kr., hvoraf til fri disposition 1.676.250 kr.  

 

Overskuddet i selskabet skyldes bedre renteindtægter end forventet.  

 

Kapitalforvaltning: 

Som noget nyt har KAB udarbejdet status på de investerede midler i selskabet. Afkastet på de 

investerede midler har i 2018 været på 1,08 %, hvilket er 0,26 % højere end benchmarkafkast 

på 0,82 %. Nedenfor er vist en tabel over afkastet på investerede midler i KAB-fællesskabet 

over de seneste 5 år. Vallensbæk Boligselskab investerede formue udgør 39.2 mio. kr. pr. 31. 

december 2018. 

 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Danske Cap. 4,20 -0,01 3,25 1,80 0,66 

SEB  3,80 0,03 3,43 3,04 1,47 

Nykredit 4,60 -0,13 4,13 2,63 0,96 

Benchmark 5,0 -0,48 3,00 1,72 0,82 
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Ovenfor fremgår afkast pr. 31. december 2018, sammenlignet med tidligere år. Historiske afkast og kursudvik-

ling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Indskud i afdelinger under Kapital-

foreningen skal betragtes som en langsigtet investering. 

 

Selskabets udvikling de seneste 3 år 

Formueudvikling 

2016:                            25.2 mio. kr. 

2017:                            32.7 mio. kr. 

2018:                            39.2 mio. kr. 

 

Afkast i kroner 

2016:                            814.790 kr.   

2017:                            752.562 kr. 

2018:                            388.636 kr.  

 

Pr. lejemålsenhed – årlig indtægt  

2016:                           1.543 kr. 

2017:                           1.425 kr. 

2018:                           736 kr. 

 

Højstrupparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2018 - 31.12.2018 balancerer med 11.683.973 kr. og slutter med 

et overskud på 715.194 kr., hvoraf 21.630 kr. bruges til afvikling af underfinansiering og 

693.565 kr. overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsføres over 3 år første 

gang i budget for 2020. 

 

Status balancerer med 54.713.056 kr. 

 

Vallensbæk Boligselskab har et mål om, at regnskabet højst må afvige med 5 % i forhold til 

budgettet. Højstrupparkens regnskab 2018 afviger med 6 %. Afvigelsen skyldes primært be-

sparelser på forbrug samt en tilbagebetaling fra Vestforbrænding af for meget opkrævet re-

novation. 

 

Rosenlunden 

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2018 - 31.12. 2018 balancerer med 6.220.578 kr. og slutter med 

et overskud på 156.417 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsfø-

res over 3 år første gang i budget for 2020. 

 

Status balancerer med 84.341.885 kr. 

 

Rosenlundens resultat afviger med 2,5 %. 
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Firkløverparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2018 - 31.12. 2018 balancerer med 20.828.918 kr. og slutter med 

et underskud på 65.874 kr., der dækkes af tidligere års overskud på konto for opsamlet resul-

tat (407). 

 

Status balancerer med 385.740.500 kr. 

 

Firkløverparkens resultat afviger med 0,3 %. 

Stationstorvet 

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2018 - 31.12. 2018 balancerer med 5.831.722 kr. og slutter med 

et overskud på 33.394 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsføres 

over 3 år første gang i budget for 2020. 

 

Status balancerer med 128.503.704 kr. 

Stationstorvets resultat afviger med 0,6 %. 

 

Bilag 5: Regnskaber for 2018 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab, således at dette kan 

fremlægges til godkendelse på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. Derudover god-

kender organisationsbestyrelsen afdelingernes regnskaber. 

 

Regnskaberne blev godkendt. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker, at der bliver set på el-og renovationsudgifter i Stationstorvet. 

 

6. Selskabets driftsbudget 2020 

Budgettet for 1.1.2020 til 31.12.2020, er vedlagt som bilag 6, balancerer med 6.969.000 kr. og 

slutter med en budgetreserve på 63.000 kr. 

 

Bilag 6: Driftsbudget 2020 

 

Indstilling: Selskabets driftsbudget pr. 1. januar 2020 godkendes til fremlæggelse på det efter-

følgende repræsentantskabsmøde. 

 

Budgettet blev godkendt med følgende ændringer: 

 

 Alle kurser for beboervalgte samles under et. Seminaret samt personalets omkostninger bør 

stadig være separate. Kto. 400, 402, 403 og 430 lægges sammen og reduceres med 10.000 kr. 

 

 Der sættes 10.000 kr. på kto. 513-100. 
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 Der sættes i alt 50.000 kr. af til konsulenthonorarer. 

 

7. Bestyrelsens årsberetning 2018 

Forslag til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2018 er vedlagt som bilag 7.  

 

Egenkontrollen er lagt ind som en del af årsrapporten. I forbindelse med egenkontrollen og 

gennemgang af nøgletal er foreslået to mål for den kommende periode:  

 

 At komme helt i mål med besparelseskravet – så der siden også kan hentes en besparelse 

på huslejerne 

 At lave en handleplan for at mindske tab ved fraflytning 

 

Målene flugter med mål i handlingsprogrammet for den samme periode.  

 

Bilag 7: Årsberetning 2018  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen, således at denne efterføl-

gende kan blive fremlagt til godkendelse på selskabets repræsentantskabsmøde. Organisati-

onsbestyrelsen godkender samtidig de opstillede mål for den kommende periode med even-

tuelle ændringer. 

 

Årsberetningen blev godkendt inklusive de foreslåede mål. 

 

8. FORTROLIGT  PUNKT 

 

9. Opfølgning på målsætningsprogram og handleplan - status 

Vallensbæk Boligselskabs repræsentantskab godkendte på det ordinære møde i 2018 målsæt-

nings- og handlingsprogram. KAB har udarbejdet udkast til afrapportering for fremdriften på 

repræsentantskabsmødet den 24. juni 2019. Forslaget til afrapportering indeholder dels en 

kort tekst, dels en kortfattet statuskolonne til selve målsætnings- og handleprogrammet. For-

slaget lyder:  

”Vallensbæk Boligselskab har i 2018 vedtaget et ambitiøst målsætningsprogram med 48 mål 

og i alt 112 tilknyttede handlinger, hvoraf 104 af handlingerne er forskellige. Målsætning-

sprogrammet løber til og med 2022 og dækker mål under følgende emner: Værdigrundlag, 

Vækst og nybyggeri, Samarbejde med kommuner, Beboerdemokrati, Styrket kommunikation, 

Ansvarlig effektiv drift og god service, Energi og miljø samt Socialt ansvar.  
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Status efter det første år er, at der arbejdes på 41 mål med 81 handlinger, som enten er udført 

eller i proces. Der er således 10 handlinger, som er udført og færdige og 34 handlinger som er 

udført, men som er en gentagende handling, der løbende skal opfyldes. Dertil er 37 handlin-

ger sat i gang, som forventes at blive udført ifølge tidsplanen. I forhold til tidsplanen er der 

p.t. 4 handlinger, som endnu ikke er startet op som forventet, og der mangler at blive taget 

stilling til de sidste 27 handlinger fra 2020 og fremad. Se endvidere bilag 9 for gennemgang. 

 

Bilag 9: Målsætningsprogram og handleplan” 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender udkastet til afrapportering til repræsentant-

skabet med eventuelle ændringer.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte afrapporteringen til repræsentantskabet. 

 

10. Kommunikationsstrategi og hjemmeside 

Boligorganisationen har som en del af mål- og handlingsprogrammet, at der skal udarbejdes 

en kommunikationsstrategi og tages stilling til en hjemmeside.  

 

Thomas Lund og Peder Kornum har udarbejdet forslag til kommunikationsstrategi, vedlagt 

som bilag 10, og bud på hjemmeside udarbejdet efter KAB’s koncept for boligorganisations- 

og afdelingssider, vedlagt som bilag 10.1 

 

Hjemmesiden koster p.t. 2.313 kr. i årligt abonnement, og det koster 9.500 kr. at få lavet ska-

belonen. Herefter er der forskellige muligheder for at tilkøbe hjælp, oplæring m.v. Behovet 

for dette afhænger af, i hvor høj grad boligorganisationen selv kan stille ressourcer til rådig-

hed til at fylde indhold i og opdatere siden. Under alle omstændigheder vil der være behov 

for en redaktionsgruppe til at beslutte det konkrete indhold på siderne, når hjemmesiden 

bygges op.  

 

Bilag 10: Kommunikationsstrategi og -plan for Vallensbæk Boligselskab 

Bilag 10.1: Oplæg til hjemmeside 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender kommunikationsstrategien med eventuelle 

ændringer. Organisationsbestyrelsen beslutter endvidere at etablere en hjemmeside, nedsæt-

ter et redaktionsudvalg og bevilger midler til startpakke samt eventuelle timer til hjælp fra 

arbejdskapitalen. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at lave en fælles hjemmeside med undersider for afdelingerne i 

KAB-skabelon, men ønsker dog at vide, om data kan konverteres til anden side, hvis boligorganisa-

tionen skifter administrator. Der lægges op til årligt abonnement og startpakke. Arbejdsgruppen 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 11. juni 2019 

Udsendt den 20. juni 2019 

 

 
 

11/18 

laver bud på, hvordan arbejdet kan organiseres. Afdelingsbestyrelserne melder deres ønsker og res-

sourcer ind til arbejdsgruppen. Oplægget rundsendes. 

 

Formanden gennemskriver udkastet til strategi, som tages op igen. 

 

11. Udlejning og anvisning 

Efter mødet på borgmesterkontoret den 28. februar 2018 har KAB arbejdet på udkast til ny af-

tale, som bedst muligt tilgodeser både boligorganisationens og de kommunale ønsker. Afta-

len har afventet udfaldet af den politiske aftale om ændring af ventelistesystemet.  

 

Den politiske aftale 

Organisationsbestyrelsen blev på sidste møde orienteret om den politiske aftale. Trafik-, Byg-

ge- og Boligstyrelsen har den 30. april 2019 offentliggjort ændring af udlejningsbekendtgørel-

sen med følgende tekst: 

 

”I § 7 indsættes efter 1. pkt.: 

 

”Fortrinsretten efter 1. pkt. anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorga-

nisationen.” 

 

”Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2019.” 

 

De familieboliger i KAB-fællesskabet der opsiges fra 1. juli 2019 og frem, udlejes efter den nye 

bekendtgørelse. Notat med nærmere beskrivelse af ændringen og de afledte konsekvenser er 

beskrevet nærmere i et notat, som er vedlagt som bilag 11.   

 

Udkast til ny anvisningsaftale 

KAB’s udkast til ny aftale er vedlagt som bilag 11.1. Udkastet indeholder stramninger af nog-

le af de fleksible kriterier samt en opdeling af kriterierne for at sikre en spredning, så alle kri-

terier vil komme til anvendelse. Yderligere er konsekvenserne af den nye udlejningsbekendt-

gørelse indarbejdet, og Firkløverparken friholdes helt for den almindelige venteliste.  

 

Finn Larsen vil deltage på mødet og redegøre for tankerne i udkastet. Efter drøftelse og tilret-

ning vil KAB efter aftale på mødet den 28. februar præsentere udkastet for forvaltningen i 

Vallensbæk Kommune for deres kommentarer.  

 

At få vedtaget en ny aftale er et af handlingsmålene for 2019 i mål- og handlingsprogrammet. 

Aftalen skal støtte målet: ”At huse alle typer af beboere, og at beboersammensætningen i af-

delingerne altid er bæredygtig, blandet og velfungerende.” 

 

Bilag 11: Notat – Ændring af ventelistesystemet 
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Bilag 11.1: Udkast – Ny anvisningsaftale 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter og kommenterer udkastet til ny anvisningsafta-

le, så KAB kan drøfte et eventuelt tilrettet udkast med Vallensbæk Kommunes forvaltning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog til efterretning, at bekendtgørelsen skal implementeres og var tilfred-

se med stramningen af de fleksible kriterier. Fast arbejde kan evt. strammes yderligere. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at oplæggets kriterie 5 skulle blive kriterie 1, og kriterie 6 

nummer 2. Kriterie 4 bliver nr. 3, og kriteriet udvides til også at gælde boligsøgende med børn i 

daginstitution. Kriterie 7 bliver nr. 5. Derefter følger nuværende kriterie 1, 2 og 3. I Firkløverpar-

ken går 2/3 til A-kriterierne (de nye nr. 1, 2 og 3) og 1/3 til de andre kriterier. I de andre afdelinger 

er det omvendt. 

 

Der indskrives 100 % fleksible kriterier i Firkløverparken. Eventuel anvisning til 1-rums boliger i 

Firkløverparken bør drøftes separat. 

 

De fleksible kriterier lægges også ind i oprykningsventelisten. 

 

Notatet bearbejdes videre. Der indskrives også aftaler om eksempelvis psykisk sårbare. Kommunen 

spørges om eksempler på evt. snyd. 

 

12. Pas på huslejen – mål for 49-1 Højstrupparken 

Organisationsbestyrelsen har tidligt fastlagt, at alle afdelinger skal spare 8,21 % af de afgræn-

sede driftsudgifter. Det er vist, at Firkløverparken og Rosenlunden vil komme i mål. Høj-

strupparken er dog længere fra. Derfor har organisationsbestyrelsen bedt KAB og Høj-

strupparken om at vise, hvordan målet kan nås. 

 

Højstrupparken havde fra starten det største sparekrav efter organisationens mål. Sparekra-

vet var på 519.133 kr. mod 163.371 i Rosenlunden og 395.673 kr. i Firkløverparken. Dette på 

trods af, at Højstrupparken har den laveste husleje af de 3 afdelinger. Det høje krav skyldes, 

at Højstrupparkens afgrænsede driftsudgifter var på 520 kr./m2. Det bør dog påpeges, at 27 % 

af disse var forbedringslån, som det ikke er muligt at ændre på. Til sammenligning udgør 

andelen af forbedringslån i Firkløverparken 0,5 %. Rosenlunden har også en høj andel af for-

bedringslån, men har kunnet indhente besparelserne på vandudgift. Denne mulighed har 

været sværere i Højstrupparken, fordi det vil kræve en større sanering af alle vandinstallatio-

ner. Vandudgiften udgjorde i 2014 14 % af de afgrænsede driftsudgifter.  

 

Højstrupparken har altså fra starten haft en meget vanskeligere opgave en de andre, idet ca. 

40 % af udgifterne har været uden for rækkevidde eller meget svære at nå.  Alligevel ser det 
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med de nuværende beslutninger ud til, at Højstrupparken kan lande, i hvert fald tæt på be-

sparelsesmålet på 8,21 %.  

 

En del af besparelsen vil komme på indeksering, hvis afdelingen i øvrigt kan holde udgiftsni-

veauet fra 2018. De modelberegnede udgifter, som afdelingerne holdes op imod, er på de 3 år 

fra 2014 til 2017 steget med 20 kr. Med en konservativ vurdering kan der forventes en stig-

ning på 15 kr. i alt fra 2017-2020. Med en fastholdt udgift vil Højstrupparken have opnået en 

besparelse på 442.387 kr. og derfor mangle 77.000 kr. i at opnå målet.  

 

Afdelingsbestyrelsen har på et møde med driftschefen sikret følgende:  

 

 Den mest rentable løsning på renovation sættes nu i gang. Dette bør give en besparel-

se på renovationsudgiften på 48.000 kr. 

 De grønne områder tilpasses, så Højstrupparken kan klare sig med den nuværende, 

nedsatte bemanding. 

 En rådgiver er blevet bedt om at gennemgå afdelingens vandinstallationer og udar-

bejde projekt for udskiftning. Det er håbet, at projektet kan besluttes på afdelingsmø-

de i efteråret 2019 og arbejdet igangsættes hurtigt, så vandudgiften kan reduceres i 

løbet af 2020. 

 

Med de besluttede tiltag ser det ud til at være realistisk, at Højstrupparken opnår en bespa-

relse på 8,21 % eller tæt på – trods de sværere forhold.  

 

Forudsætningen er naturligvis, at udgiftsniveauet fra 2018 holdes, og/eller at vandudgiften 

reduceres væsentligt. KAB og afdelingen vil ved budgetlægningen have fokus på dette. Der 

må påregnes visse udgiftsstigninger, eksempelvis på løn, som så skal opvejes af andre bespa-

relser eller hentes på vandudgiften. 

 

Planen, som er beskrevet ovenfor, er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed. Så resultatet 

kan lande både over og under de 8,21 %.  Det vil dog ikke være muligt at finde mere sikre be-

sparelser uden en egentlig reduktion i bemandingen. 

 

Boligorganisationen forventes som helhed at komme i mål med en besparelse på over 8,21 %.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender Højstrupparkens plan for at opnå målet. 

 

Planen blev godkendt. 
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13. Skabelon til beboerforslag – opfølgning 

På det sidste organisationsbestyrelsesmøde blev det besluttet at tilrette skabelonen samt ved-

lægge konkrete eksempler på forespørgsler til afdelingsmødet. Revideret udkast til skabelon 

samt eksempler på udfyldte beboerforslag er vedlagt som bilag 13, 13.1,13.2 og 13.3. 

 

Bilag 13: Forslag til afdelingsmøde 

Bilag 13.1: Forslag til afdelingsmøde - Aktivitetsklub 

Bilag 13.2: Forslag til afdelingsmøde-Udearealer 

Bilag 13.3: Forslag til afdelingsmøde-Husdyrhold 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender skabelonen med eventuelle ændringer.  

 

Skabelonen blev godkendt. Dog ønskes den lavet med bokse, så det bliver mere læsevenligt.  Det til-

føjes på dagsordenerne, at skabelonen kan downloades eller hentes på ejendomskontoret. 

 

Samtidig ændres proceduren, så forslag sendes til ejendomskontoret, som sender videre. På Stati-

onstorvet sendes dog til formanden. 

 

14. 49-3 Firkløverparken – Forslag 

Firkløverparken har fremsendt forslag og emner vedrørende ændring af selskabets vedtæg-

ter, udlejning og fleksjobber. Forslag og emner er vedlagt som bilag 14. 

 

Bilag 14: Forslag 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til Firkløverparkens forslag.  

 

Organisationsbestyrelsen valgte at indstille de to sidste dele af forslaget til vedtægtsændring, men 

ikke det første. 

 

De to øvrige punkter er på dagsordenen andre steder. 

 

15. FORTROLIGT PUNKT 

 

16. 49-3 Firkløverparken – Handleplan 

På mødet den 10. december 2018 behandlede organisationsbestyrelsen det første udkast til 

handleplan og ønskede nogle revisioner. KAB’s Center for drift og boligsociale indsatser har 

nu bearbejdet notatet og tilføjet ønskede punkter.  
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Det reviderede forslag til handleplan er vedlagt som bilag 16.  

Handleplanen har to hovedformål: at sikre en bæredygtig beboersammensætning og at sikre 

trygge rammer og respekt for adfærdsregler i bebyggelsen. Afdelingen og Vallensbæk Bolig-

selskab har allerede tiltag i gang på begge områder.  

 

Der er indlagt pris for en digital spørgeskemaundersøgelse af boligsøgende på ventelisten. 

Centret kan udføre opgaven for i alt 30.000 kr. inklusive moms.  

 

KAB foreslår en årlig evaluering af, om tiltagene virker, med forslag til eventuelle justeringer. 

Den årlige evaluering indebærer et møde med afdelingsbestyrelsen samt gennemgang af re-

levante data. Centret kan udføre opgaven for 20.000 kr. inklusive moms. 

 

Bilag 16: Forslag til handleplan 

Bilag 16.1: Firkløverparken-Boligpolitiske nøgletal 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender handleplanen med eventuelle justeringer. 

Organisationsbestyrelsen beslutter herunder, om der skal foretages spørgeskemaundersøgel-

se og/eller årlig evaluering, og afsætter de fornødne midler. 

 

Handleplanen blev godkendt. Dog ønskes der en ventelisteundersøgelse på hele selskabet. Organi-

sationsbestyrelsen høres om de konkrete spørgsmål. 

 

Afrapporteringen laves som beskrevet i notatet. 

 

17. Valg til KAB’s repræsentantskab 

Ifølge KAB’s vedtægter har alle administrerede boligorganisationer 2 medlemmer. Hertil 

kommer 1 medlem for hvert påbegyndt 500 lejemål udover de første 1.000 lejemål. For Val-

lensbæk Boligselskab medfører det, at der skal vælges 2 medlemmer til KAB’s repræsentant-

skab. 

 

 

I den forløbne periode har følgende været valgt: 

 

Katja Lindblad og Peder Kornum. 

Som suppleant for disse er Helle Gimlinge valgt som 1. suppleant, og Lone Christiansen er 2. 

suppleant.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til KAB´s repræ-

sentantskab. 

 

Punktet blev udskudt til det konstituerende møde efter repræsentantskabsmødet. 
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Sager til drøftelse 

18. KAB’s udlejning og genudlejning 

Organisationsbestyrelsen udbad sig på det seneste møde en oversigt over udlejninger i sel-

skabet, inklusive svartider, ventetid mv. KAB’s udlejning har udarbejdet oversigt over udlej-

ninger i 2018 og 2019. Oversigten er vedlagt som bilag 18.   

 

KAB har et klart servicemål om, at boliger genudlejes inden for en periode af 6-8 uger. Des-

værre har vi i nogen tid ikke levet op til målsætningen. 

 

Har der været tale om tab på grund af den manglende rettidige udlejning, vil KAB kompen-

sere fraflytter forholdsmæssigt.  KAB’s udlejningsafdeling beklager den ulejlighed, sagen har 

afstedkommet, og svarer meget gerne på de spørgsmål, det måtte medføre. 

 

Bilag 18: Oversigt over genudlejning 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter genudlejningen med udgangspunkt i optællin-

gen.  

 

Organisationsbestyrelsen er fortsat utilfreds med udlejningssituationen og synes kommunikatio-

nen har været for dårlig. Beboere har fået afvisende beskeder, og der burde være kommunikeret ud 

om problemerne tidligere. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker indtil videre en årlig opgørelse i stil med dette bilag. 

 

19. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Formandskabet har været til repræsentantskabsmøde i KAB. Der var mange forslag, så mødet måt-

te suspenderes. Der afholdes fortsat møde samt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 26. ju-

ni 2019. Forslag fra taskforcen om retningslinjer for repræsentation på vegne af selskaber og afde-

linger er også på. Vallensbæk Boligselskab bør også have fastlagt, hvordan der i Vallensbæk Bolig-

selskab gives mandat til repræsentation. 

 

Formanden vil på et senere møde foreslå en form for servicetjek i boligerne. 
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Sager til orientering 

20. Organisationsbestyrelsen orienteres om: 

Afrapportering på FNs verdensmål for Vallensbæk Boligselskab 

BL har udarbejdet et spørgeskema til indberetning af boligorganisationernes indsats i forhold 

til opfyldelse af FN’s verdensmål. Spørgeskemaet spørger primært til faktuelle forhold, som 

af BL er vurderet relevante. Formanden og KAB har i samarbejde besvaret skemaet, og der er 

genereret en rapport. Rapporten over Vallensbæk Boligselskabs indsats i forhold til FN’s 

Verdensmål er vedlagt som bilag 20.   

 

Bilag 20: Verdensmål - Rapportering 

 

BL’s kredsarbejde 

Formanden orienterer på mødet om arbejdet i BL’s 9. kreds.  

Grundejerforeningen Plougmandsminde 

KAB har fremsendt anmodning til Vallensbæk Kommune om, at Grundejerforeningen 

Plougmandsminde må nedlægge sig selv.  

 

Vallensbæk Kommune er den 9. maj 2019 vendt tilbage med meddelelse om, at de vil se på, 

hvilke opgaver der er tilbage i grundejerforeningen, og vende tilbage. 

Lokalplan 107 

Vallensbæk Kommune har sendt ny lokalplan vedrørende nybyggeri af seniorboliger på den  

sydlige del af Stationstorvet. Svarfristen var den 23. maj 2019. Følgende høringssvar er sendt  

til Vallensbæk Kommune på baggrund af kommentarer fra afdelingsbestyrelserne fra de to  

nærmest berørte afdelinger samt formanden:  

 

Ang. Forslag til lokalplan 107: 

  

På vegne af Vallensbæk Boligselskab skal vi give følgende bemærkninger til forslaget: 

  

Boligselskabet hilser det velkomment, at der kommer flere boliger til seniorer i Vallensbæk. Behovet er 

stort for gode boliger til en overkommelig husleje, og Vallensbæk Boligselskab vil meget gerne være med 

til at bygge flere. 

  

Til det konkrete byggeri har boligorganisationen enkelte bekymringer:  
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 Der er en bekymring for den øgede trafikbelastning på et område, hvor mange børn færdes. 

Naboer til skolen og det nye byggeri oplever allerede farlige situationer mellem børn og eksem-

pelvis lastbiler og er bekymrede for, at det vil blive forstærket.  

 Den øgede trafik frygtes også at skabe et højere støjniveau for naboerne.  

 Der er samtidig en bekymring for, at det nye byggeri vil komme til at skygge for områder i 

Højstrupparken. Boligselskabet vil sætte pris på at se skyggediagrammer, som viser, at Høj-

strupparken ikke vil blive negativt påvirket på det område af det relativt høje byggeri tæt på. 

 

Mødedatoer 

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 

 

Revideret mødeplan er vedlagt som bilag 20.1. 

 

Bilag 20.1: Opdateret mødeplan 2019 

 

Bestyrelsen blev orienteret. 

 

21. Eventuelt 

 

 Rosenlunden kommer med en ansøgning til næste møde om dækning af skimmelsvampsager. 

 

 Nogle medlemmer har ønske om kursus eller lignende i GDPR. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.26 

 


