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Selskabet 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 6. juni 2019 er tidligere fremsendt til organi-

sationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

Der er i den mellemliggende periode ikke fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor 

dette fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse, formandens underskrift og ind-

sættelse i protokollen. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, og efterfølgende underskriver for-

manden dette. 

 

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. 

 

3. Håndtering af kommunikation med 49-4 Stationstorvet  

På repræsentantskabsmødet den 24. juni 2019 ønskede afdelingsbestyrelsesformand Peder 

Kornum ikke genvalg til organisationsbestyrelsen. Da Stationstorvet ikke længere er repræ-

senteret i organisationsbestyrelsen, drøfter og beslutter organisationsbestyrelsen, hvordan 

kommunikationen mellem Stationstorvet og organisationsbestyrelsen sikres fremover.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, hvordan kommunikationen mellem Stations-

torvet og organisationsbestyrelsen skal ske fremover. 

 

KAB følger generelt op på sager. 

 

Herudover blev det besluttet, at formanden inden for en uge tager kontakt til afdelingsbestyrelsen, 

hvis der på et møde er beslutninger, som kræver opfølgning fra afdelingen. Formandskabet holder 

endvidere halvårsmøder med afdelingsbestyrelsen. 
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Sager til beslutning 

4. Afdelingernes budgetter 2020 

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

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

godkendt af afdelingsbestyrelserne og afdelingsmøderne. 

 

49-1 Højstrupparken 

Budgettet for tiden 1.1.2020 - 31.12.2020 balancerer med 11.779.000 kr. og slutter hverken med 

lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

49-2 Rosenlunden 

Budgettet for tiden 1.1. 2020 - 31.12. 2020 balancerer med 5.870.000 kr. og slutter med en leje-

nedsættelse på 10,04 kr. pr. m2 svarende til 1,00 % for familieboliger og 7,81 kr. svarende til 

0,95 % for ungdomsboliger. Nedsættelsen skyldtes et generelt lavere udgiftsniveau i afdelin-

gen. 

 

49-3 Firkløverparken 

Budgettet for tiden 1.1. 2020 - 31.12. 2020 balancerer med 20.554.000 kr. og slutter hverken 

med lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

49-4 Stationstorvet 

Budgettet for tiden 1.1. 2020 - 31.12. 2020 balancerer med 5.828.000 kr. og slutter hverken med 

lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

Afdelingsmødet i Højstrupparken har godkendt budgettet den 29. august 2019. De andre af-

delingsmøder er i skrivende stund ikke afholdt. 

 

 4: Afdelingernes driftsbudgetter 2020 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter. Organisationsbe-

styrelsen forhåndsgodkender budgetterne for Rosenlunden, Firkløverparken og Stationstor-

vet, hvis de bliver godkendt på afdelingsmøderne.  

 

Organisationsbestyrelsen roser afdelingsbestyrelsen i Rosenlunden for at leve op til målsætnings-

programmets mål om nedsættelse af huslejen, og beder samtidig afdelingsbestyrelsen i Rosenlun-

den have opmærksomhed på, at der spares tilstrækkeligt op til udskiftning af døre og vinduer. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker, at tab ved lejeledighed og fraflytninger fremgår tydeligt af bud-

getter og regnskaber. 

 

Budgetterne blev godkendt med ovenstående kommentar. 
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Efter mødets afholdelse har afdelingsmødet i Rosenlunden godkendt et budget uden huslejenedsæt-

telse. Beløbet sættes i stedet på afdelingens henlæggelser. Afdelingsmøderne i Firkløverparken og 

Stationstorvet har godkendt deres budgetter. 

 

5. Mål- og handleprogram – opfølgning på 2019-opgaver 

Organisationsbestyrelsen har sidst gennemgået status for mål- og handleprogrammet på mø-

det den 11. juni 2019. På mødet udbad formanden sig en oversigt over aftaler for igangvæ-

rende og allerede planlagte opgaver. 

 

Oversigten – med aktuel plan og ansvarlige er vedhæftet som bilag 5.  

 

 5: Status – handleplan for Målsætningsprogram 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen gennemgår oversigten og vurderer fremdrift og behov 

for eventuelle ændringer. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker, at statusoversigten tilføjes to kolonner: Næste handling og an-

svarlig/deadline. Det tydeliggøres i de enkelte punkter i dagsordener, at det opfylder et af målene 

(eller en del af et mål) i handleprogrammet. På januarmødet 2020 tages status for sidste møde op, 

og plan for det kommende års mål lægges. 

 

Organisationsbestyrelsen mangler en drøftelse af, hvordan selskabet arbejder med uddannelse af 

nye medlemmer af bestyrelser. Deadline for invitation til nye kommunalbestyrelsesmedlemmer skal 

gælde den nuværende kommunalbestyrelse. 

 

6. Pas på huslejen - status på effektivitetsmål – og beslutning om forhøjelse af indskud 

Organisationsbestyrelsen har sat som mål, at alle afdelinger skal følge det gennemsnitlige 

sparekrav på 8,21 % af driftsudgifterne inden 2020, svarende til 1.078.177 mio. kr. ved base-

line i 2014. Dette fremgår også af målsætningsprogrammets punkt 6.2 og 6.4. 

 

Landsbyggefondens effektivitetstal for 2018 – overordnet resultat 

Landsbyggefonden har, som tidligere år, i august 2019 udsendt opgørelse over driftsudgifter 

for 2018.  Med udgangspunkt i de modelberegnede udgifter, har boligselskabet som helhed i 

2018 opfyldt de statsligt udmålte sparekrav med en beregnet besparelse på 2.085.888 mio. kr. 

Det vil sige at Vallensbæk Boligselskab har sparet 1.007.711 mio. kr. mere end det statslige 

sparekrav. 

 

De faktiske driftsudgifter for Vallensbæk Boligselskab, var fra start i 2014 lavere end LBF mo-

delberegnede driftsudgifter på landsplan. I 2014 lå Vallensbæk Boligselskab således 89 kr. pr. 
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m2 under landsgennemsnittet, svarende til et beregnet besparelsespotentiale på ca. 1,1 mio. kr. 

ved udgangspunktet.  

I 2018 er det tal steget, således at Vallensbæk Boligselskab nu ligger 136 kr. pr. m2 under de 

modelberegnede driftsudgifter på landsplan, svarende til at boligselskabet udgifter er 2 mio. 

kr. lavere end modelberegningen. 

 

Selvom der har været en stigning i de faktiske driftsudgifter fra 2014 til 2017, har de modelbe-

regnede driftsudgifter i 2018 været 17 kr. pr. m2 lavere end de reelle udgifter i 2014. I forhold 

til 2017, er driftsudgifterne i 2018 faldet med 31 kr. pr. m2 hvilket betyder, at boligselskabet 

har realiseret en reel driftsbesparelse på lidt over 1.3 mio. kr. siden 2017. 

 

Status og plan for Højstrupparken 

Eftersom boligorganisationen har sat som mål, at det er de enkelte afdelinger som hver især 

skal spare 8,21 %, ser fordelingen lidt anderledes ud.  Selvom alle fire afdelinger har opnået 

besparelser, er Højstrupparken som den eneste afdeling endnu ikke er helt i mål med de 8,21 

%. Højstrupparken havde et beregnet sparekrav på 519.333 kr. i 2014 og har ifølge beregnin-

gerne opnået en besparelse på 174.272 kr. med 2018 regnskabet. De faktiske driftsudgifter er 

siden 2017 faldet med 7 kr. pr. m2.  

 

Højstrupparken har på afdelingsmødet den 29. august 2019 dels vedtaget et budget for 2020, 

som holder udgifterne lavt, dels har afdelingsmødet besluttet at gennemføre en udskiftning 

af vand- og varmeinstallationer og indføre individuelle vandmålere. Højstrupparken forven-

tes derfor også med regnskabet 2020 at nå det fastsatte mål.  

 

Landsbyggefondens effektivitetstal og modelberegnede besparelsespotentialer for Vallens-

bæk Boligselskab og afdelingerne 1-4, er vedlagt som bilag 6. 

 

Forslag om forhøjelse af beboerindskud 

For at sikre bedst muligt mod tab ved fraflytning, anbefaler KAB, at boligorganisationen re-

gulerer beboerindskuddet for Højstrupparken og Rosenlunden igen. Reguleringen blev sidst 

foretaget i 2016. 

 

Landsbyggefondens takst for forhøjelse er nu på 234 kr./m2. Højstrupparken og Rosenlunden 

ligger under LBF satserne, på henholdsvis 231 kr. pr. m2 i Højstrupparken og 223 kr. pr. m2 i 

Rosenlunden. Det anbefales at forhøje taksterne igen og fremover lade indskuddet følge 

Landsbyggefondens takster.  

 

 6: LBF effektivitetstal 2018  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter at lade 

indskuddet i Højstrupparken og Rosenlunde følge Landsbyggefondens takster.  
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at forhøje indskuddene 

som beskrevet. 

 

7. Ny udlejningsaftale - LUKKET PUNKT 

 

8. 49-1 Højstrupparken - godkendelse af låneoptag og huslejeforhøjelse 

Højstrupparken har fået udarbejdet en tilstandsvurdering på vand- og varmeinstallationer 

ved rådgiver Lasse Østergaard fra Kim Olsson Ingeniør. Det viser sig, at afdelingens vandin-

stallationer og faldstammer fremstår i meget dårlig stand med tæringer og utætheder, og der 

er et større behov for en gennemgribende opdatering af installationerne.  

 

Lasse Østergaard har også udarbejdet overslag over udskiftning af installationerne. 

 

Afdelingsmødet besluttede den 29. august 2019 at igangsætte udskiftning af vand- og varme-

rør samt faldstammer i hele afdelingen. I forbindelse med renoveringen vil der blive installe-

ret individuelle vandmålere i lejemålene. 

Den samlede pris på renoveringen er estimeret til 23.983.151 kr., som forudsættes dækket af 

låneoptag. 

 

Renoveringen indebærer umiddelbart en huslejestigning på 12.76%. Den nye husleje pr. m2 

vil så være 959 kr. p.a. 

 

Eksempler på huslejestigningen pr. md.: 

50 m2                452 kr.  

75 m2                678 kr. 

100 m2              904 kr.  

 

Der kan forudses besparelser på vedligeholdelsen, men det præcise beløb er svært at esti-

mere. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender renoveringsudgifterne på i alt 23.983.151 kr. 

Organisationsbestyrelsen godkender låneoptagelse for udskiftning af vandinstallationer, fald-

stammer samt opsætning af individuelle varmemålere ved realkreditlån annuitet 30 år.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte lånoptagelsen på ca. 24 mio. kr. med den medfølgende husleje-

stigning. Det blev besluttet at følge projektet ved at se på drifts- og forbrugsbesparelser. 
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9. 49-1 Højstrupparken – Altaner – 5-års eftersyn - status 

På organisationsbestyrelsesmødet den 8. april 2019 blev organisationsbestyrelsen orienteret 

om byggesagens stade. 

 

 

 

Status er nu følgende:  

 

• Altan, generelt  

Der løber vand ned af stolperne når det regner  

Der drypper vand fra loftet når det regner  

Der kommer vand ind efter regnvejr  

 

Ved den nærmere afklaring om udbedring af altaner er det blevet konstateret ved 1-års gen-

nemgangen, hvor samtlige forhold også var kendt og blev afhjulpet. 

 

Efterfølgende hører Byggeadministrationen ikke yderligere om/til forholdet, før end ved 5-års 

eftersynet, og her er forholdet juridisk forældet. Iht. den gældende 3-årige forældelseslov, der 

går forud for AB-92 regler om 5-års garanti på det udførte arbejde.   

    

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at 5-års eftersynet hermed afsluttes. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at 5-års eftersynet afsluttes. 

 

10. 49-2 Rosenlunden - Ansøgning om tilskud - skimmelsvampeangreb 

Afdelingsbestyrelsen i Rosenlunden har fremsendt følgende ansøgning om støtte: 

 

To af lejemålene i afdelingen har været angrebet af skimmelsvamp med store omkostninger 

til følge. Skaderne kan ikke tillægges beboeradfærd og er desværre ikke forsikringsberettiget. 

Afdelingsbestyrelsens ansøgning er vedlagt som bilag 10. 

 

Det skal bemærkes, at ansøgningen lever op til de formelle retningslinjer jf. kriterier om bevil-

ling, vedtaget på det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 11. december 2018, da 

det drejer sig om en akut opstået situation, som driften ikke har kunnet tage højde for i bud-

gettet eller langtidsbudgettet.  

 

 10: Ansøgning 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om evt. bevilling af tilskud på 

482.581,25 kr. Beløbet tages af selskabets dispositionsfond.  
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Organisationsbestyrelsen bevilgede det ansøgte beløb. Organisationsbestyrelsen bemærker i forbin-

delse med projektet, at Rosenlunden nedsætter huslejen. Man skal være opmærksom på at spare op 

til vedligeholdelse. I denne situation bevilges pengene, fordi der er tale om en uforudset udgift, som 

der ikke må spares op til via budgettet. 

 

Samtidig bevilgede organisationsbestyrelsen en maksimal ramme på 50.000 kr. til en teknisk un-

dersøgelse af problemet med anbefaling til at imødegå flere vandskader. Først høres HOFOR om 

deres muligheder for at hjælpe. Formanden tager kontakt og videreformidler til KAB. 

 

11. KAB’s sommerophold 2019 og 2020 

De to afholdte sommerophold for familier i 2019 havde i alt 241 deltagere fordelt på 77 fami-

lier. Alle med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2020 forventer KAB at kunne 

tilbyde 2 sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond 

om midler hertil.  

 

KAB’s familieophold i Pindstrup Centret fik en flot evaluering af deltagerne og gennemføres 

igen i 2020 i Pindstrup Centret, som ligger mellem Randers og Århus.  

 

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

der er 65 deltagere.  

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.150 

kr. 

Tilskud fra boligorganisatio-

nen 

Maksimalt 

1.050 

kr. 

Egenbetaling fra deltagerne 4.100 

kr. 

 

Økonomi familieophold 

 Voksne Børn 

Pris i alt 4.350 kr. 2.550 kr. 

Tilskud fra boligorganisation 

maksimalt 

1.050 kr. 1.050 kr. 

Egenbetaling/restbetaling (AFF) 3.300 kr. 1.500 kr. 

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

bejdsmarkedets Feriefond. Det gælder langt de fleste.  
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Senioropholdet er en uges ophold på en handicapvenlig højskole. Prisen dækker en plads i et 

dobbeltværelse med bad og toilet samt alle måltider mv. Eneværelse kan tilkøbes. 

Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet. 

 

Tilskud fra boligorganisationen  

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

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

udflugter og foredrag m.v.  

 

Boligorganisationens pris vil være maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2020, afhængig af de fakti-

ske omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. 

Fordelingen af pladser vil tage højde for, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, 

og som har ansøgere, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser. 

 

For familieopholdets vedkommende, er Arbejdsmarkedets Feriefonds kriterier for udbetaling 

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

der gælder i tilfælde af overtegning. 

 

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

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

god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2019 deltog 3 beboere fra Vallensbæk Boligselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmar-

kedets Feriefond. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Vallensbæk Boligselskab skal 

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

mange familiepladser og seniorpladser de ønsker at kunne tilbyde. 

 

Organisationsbestyrelsen bevilgede tilskud til maksimalt 10 pladser. Børnefamilier prioriteres før 

seniorfamilier. 

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede samtidig KAB til at prioritere beboere med børn og beboere, 

som ikke tidligere har været afsted. 

 

Sager til drøftelse 

12. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Organisationsbestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle punkter fra afdelingerne.  
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Afdelingernes driftsrapporter og logbog over husordenssager er vedlagt som bilag 12 og 

12.1.  

 

 12: Driftsrapporter 

 12.1: Logbog over husordenssager 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen noterer sig, at det går godt med opfølgningen på husorden m.v., men øn-

sker, at afrapporteringen laves ens i afdelingerne. Driftschefen laver en skabelon. 

 

Firkløverparken har fået renset facader. 

 

Højstrupparken havde et godt afdelingsmøde. Der var gode erfaringer med skabelonen til beboer-

forslag. Afdelingen arbejder med en parkeringsordning med P-vagter. 

 

13. Lånekonvertering i selskabets afdelinger 

Formandskabet ønsker en drøftelse af muligheden for at konvertere lån og opnå besparelser 

for afdelingerne på baggrund af de markante rentesænkninger på lånemarkedet.  

 

Afdelingerne i Vallensbæk Boligselskab har to lånetyper: Statsstøttede lån, som er opført ved 

byggeriernes start, kaldet nettokapitaludgifter, og forbedringslån, som optages af afdelin-

gerne til større arbejder i afdelingen. 

 

De oprindelige, statsstøttede lån er styret af staten. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsen-

der løbende påbud om, at specifikke lån konverteres, da den danske stat giver rentesikring. 

Dermed er det også den danske stat, som får fordelen af en lavere rente.  

Forbedringslånene kan konverteres frivilligt.  

 

I Vallensbæk Boligselskab er der sidste sket konverteringer i 2015, hvor 3 lån i Højstruppar-

ken blev konverteret, med en samlet årlig besparelse på 85.000 kr. til følge.  

 

KAB har en aftale med kreditforeningerne om løbende overvågning af lånene. KAB får be-

sked, når der er en gevinst ved en konvertering.  

 

Da der også er en omkostning ved selve konverteringen, vil der ofte gå et stykke tid, før det 

kan betale sig at konvertere igen. 2 af lånene i Højstrupparken er dog nu tæt på at kunne stå 

for en konvertering igen. 

  

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bemyndiger KAB 

til fortsat at foretage konverteringer, når der er en rimelig gevinst ved konvertering af et lån. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede KAB til fortsat at fore-

tage konverteringer, som giver en gevinst for beboerne. 

 

Der orienteres om konverteringerne i selskabets næste nyhedsbrev. 

 

14. Hjemmeside – status 

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 11. juni 2019 at lave en fælles hjemmeside 

med undersider i KAB’s hjemmeside-skabelon. Organisationsbestyrelsen ønskede dog en sik-

ring af, at data kan konverteres, hvis boligorganisationen skifter administrator.  

 

KAB’s web-afdeling har bekræftet, at det er muligt at konvertere data til et andet system.  

 

Det blev samtidig besluttet, at arbejdsgruppen ville lave bud på organisering af arbejdet, 

samt at afdelingerne skulle melde ressourcer ind til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen bestod 

af Thomas Lund og Peder Kornum, som i mellemtiden er udtrådt af organisationsbestyrelsen. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter evt. at 

udpege nyt medlem til arbejdsgruppen.  

 

Afdelingsbestyrelserne bedes alle udpege en ansvarlig for hver afdeling og udarbejde tekst til be-

skrivelse af afdelingen, som sendes ind til KAB. 

 

KAB betales, inden for klippekortet, for at lave et forslag til struktur og indhold på hjemmesiden 

samt for at gennemskrive indlæg. Formandskabet fremlægger forslag sammen med KAB på et kom-

mende møde. 

 

15. Ledige boliger  

Formanden har bedt om en opdateret oversigt over udlejningerne i Vallensbæk Boligselskab, 

hvor årsagerne fremgår. Oversigten er vedlagt som bilag 15.  

 

Hovedparten af udlejningerne er sket inden for den normale frist. Enkelte af udlejningerne i 

oversigten er dog blevet forsinket i KAB. Her betaler KAB, som tidligere fortalt, hvis der er 

tale om et tab.  

 

Der er lavet en ny struktur i udlejningen, med virkning fra 1. september 2019. Udlejningen 

bliver nu delt op i 4 teams, og KAB forventer dermed at have sikret en tæt opfølgning på de 

enkelte sager. 

 

 15: Oversigt ledige boliger 
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Organisationsbestyrelsen ønsker en samlet redegørelse for alle årets udlejninger med årsager samt 

opgørelse af tomgang. Organisationsbestyrelsen ønsker samtidig en plan for, hvordan udlejningen 

genopbygges. Organisationsbestyrelsen opfordrer KAB til at informere generelt. 

16. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Formanden orienterede fra BL's 9. kreds, at ministeren besøger kredsen den 9. november 2019. Mi-

nisteren har valgt at se en afdeling i Vridsløselille Andelsboligforening og Gadehavegård. 

 

Nyhedsbrevet er tæt på at komme ud. 

 

Sager til orientering 

17. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

Lokalplanen for Vallensbæk Stationstorv Syd vedtaget 

På organisationsbestyrelsens vegne har kundechefen indsendt et høringssvar i forbindelse 

med høringen om Lokalplan 107. Kommunen skriver, at der ikke er lavet ændringer i lokal-

planen på baggrund af kommentarerne. Kommunens svar er vedhæftet som bilag 17.  

 

Organisationsbestyrelsen er orienteret kommunens svar pr. mail den 9. august 2019. 

 

 17: Brev fra kommunen 

 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i høring 

Offentliggørelse og offentlig høring skal forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, 

vedlagt som bilag 17.1, har været sat til høring. Driften og formandskabet har vurderet for-

slaget og ikke fundet anledning til at gøre indsigelser. 

 17.1: Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse  
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Handleplan for affald i høring  

Forslag til Handleplan for affald, vedlagt som bilag 17.2, har været sat til høring. Driften og 

formandskabet har vurderet forslaget og ikke fundet anledning til at gøre indsigelser. 

 

 17.2: Forslag til affaldsplan 2019-2030 

 

49-1 Højstrupparken – Varmesagen 

Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, blev det i sommeren 2018 afklaret med VEKS 

og Vallensbæk Fjernvarme Syd, at overdragelsen af fjernvarmenettet skulle rulles tilbage, da 

processen ikke var gennemført korrekt. VEKS har i stedet varslet overdragelsen til at ske den 

1. juli 2020.  

 

Det blev også aftalt, at Højstrupparken skulle holdes skadesløs for de ekstra omkostninger, 

som overdragelsen og selve sagen har påført afdelingen. Der er herunder udgifter til advokat, 

teknisk rådgivning, omkodning af målere og omberegning af regnskabet. Alle udgifter er be-

talt, og en oversigt er nu fremsendt til VEKS. Det forventes, at VEKS dækker alle udgifter. 

 

49-3 Firkløverparken – Skattesagen 

Der er nu en afgørelse af tvivlen om, hvornår SKATs omberegning af Firkløverparkens 

grundværdi skulle træde i kraft. Vurderingsstyrelsen har meddelt, at den nye grundskyld 

først skulle gælde fra 2020, og Vallensbæk Kommune har efter betænkningstid anerkendt 

dette. Vallensbæk Kommune afventer pt. udmelding fra Vurderingsstyrelsen om det præcise 

beløb, som skal tilbagebetales til Firkløverparken. Der er ved dagsordenens udarbejdelse ved 

at blive udarbejdet en information til beboerne i Firkløverparken.  

 

Forsikringsstatistik fra Willis  

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har 

kontakten til forsikringsselskabet. 

I kan i den 4-årige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens  

forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.  

 

Statistikken kan bruges både til at give jer et overblik og som et redskab til at forebygge nye  

skader.  

 

Vallensbæk Boligselskabs skadesstatistik ligger generelt flot i forhold til gennemsnittet i 

KAB-fællesskabet. 2018 er dog en undtagelse, hvad angår størrelsen af skadesudbetalinger. 
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Dette skylder en dyr vandskade.  

 

 17.3: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2015-2018 

 17.4: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2015-2018 

Arbejdsskade - Udbud 

Arbejdsskadeforsikringen for boligorganisationerne i KAB-fællesskabet har netop været i  

udbud, og 3 selskaber har givet tilbud. 

 

Det er Tryg, der har givet det bedste tilbud med en samlet præmiesum på 1.002.359 kr. Det er  

også Tryg, der har arbejdsskadeforsikringen i dag. Priserne fra de to andre selskaber var hen-

holdsvis 39 % og 47 % højere i forhold til den samlede udgift på 1.002.359.  

 

Udgiften for boligorganisationerne stiger samlet med 66.627 kr. i forhold til den nuværende  

præmie på 935.733 kr. Den nuværende præmie er ved indeks 2018, og den nye præmie er ved  

indeks 2019. Tages der højde for dette, er der reelt tale om en lille nedsættelse i forhold til det 

kendte indeks på arbejdsskade. 

 

Boligorganisationen 3B har deres egen arbejdsskadeforsikring, og det påregnes, at 3B fra den  

1. januar 2021 også kan være med i den samlede arbejdsskadeforsikring for  

boligorganisationerne. 

 

Såfremt Tryg Fonden har overskud, tilbagebetales 8 % af overskuddet til kunderne. Dette 

svarede i 2018 til ca. 70.000 kr. Derudover tilbyder de ”Tryg tilbage”, der hjælper de skade 

ramte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Forholdene er beskrevet i bilag 17.5 og 17.6. 

 

 17:5: Et medlemskab med bonus 

 17:6: Fakta om Tryg Tilbage – når der er sket en arbejdsulykke 

 

Alt i alt betyder det, at tilbuddet fra Tryg er rigtig godt, og der indgås derfor aftale med tryg 

om arbejdsskadeforsikringen fra den 1. januar 2020. 

Mødedatoer 

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

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

 

Afdelingsmøder  

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 
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Forslag til mødedatoer 2020 

Mandag den 24. februar 2020, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 20. april 2020, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 15. juni 2020, kl. 16.00 i KAB 

Mandag den 7. september 2020, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 26. oktober 2020, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 7. december 2020, kl. 16.00 i Højstrupparken 

 

Repræsentantskabsmøde  

Torsdag den 25. juni 2020, kl. 17.00 i Rosenlunden 

 

Seminar 

Onsdag den 20. maj 2020, Glostrup Park Hotel.  

 

Afdelingsmøder 

Højstrupparken torsdag den 27. august 2020, kl. 17 

Rosenlunden torsdag den 10. september 2020, kl. 17.00 

Firkløverparken mandag den 14. september 2020, kl. 18.30 

Stationstorvet onsdag den 16. september 2020, kl. 17.00 

 

Opdateret mødeplan 2019 er vedlagt som bilag 17.7.  

 

Mødeplan for 2020 vil blive forelagt på oktober-mødet 2019. 

 

 17.7: Opdateret mødeplan 2019 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterret-

ning. 

 

Taget til efterretning. 

 

18. Eventuelt 

 

❖ Der styres efter, at møderne fremover slutter senest kl. 19.30, helst kl.19.00. Der sættes mad 

frem på bordet, som kan spises under mødet. 

 

❖ Organisationsbestyrelsen spurgte til, hvordan kravet om ekstern gennemgang af afdelingerne 

gennemføres i boligorganisationen. KAB vender tilbage med svar. 

 

❖ Seminaret flyttes til efteråret 2020. 
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❖ På næste møde sættes repræsentantskabsmødet på: Evaluering af det seneste og forslag til for-

bedringer til det næste. 

 

  

Mødet sluttede kl. 20.10. 


