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Selskabet 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra organisationsbestyrelsens møde den 9. september 2019 er tidligere fremsendt til 

organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

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

dette fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse, formandens underskrift og ind-

sættelse i protokollen. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, og efterfølgende underskriver for-

manden dette. 

 

Organisationsbestyrelsen var uenig i formuleringen om Rosenlundens budget. Organisationsbe-

styrelsen havde i stedet ment, at formanden skulle gøre afdelingen opmærksom på, at der reelt var 

to muligheder for Rosenlunden - enten at sætte huslejen ned som oprindeligt foreslået eller at øge 

henlæggelserne. 

 

Organisationsbestyrelsen fortalte derudover, at de fremover ikke ønsker det protokolleret i referatet 

fra et møde, når der har været en senere udvikling inden referatets udsendelse i en given sag. 

 

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. Valg af kredsdelegerede til BL’s 9. kreds 

 

For den kommende 2-årsperiode skal der vælges 4 kredsdelegerede til BL’s 9. kreds Kredsene 

i BL arbejder aktivt for de almene beboere og boligers interesse, og 9. kreds, som Vallensbæk 

Boligselskab tilhører, dækker det meste af Storkøbenhavn.  

 

Vallensbæk Boligselskab har nu ret til at have 4 delegerede på mødet ifølge BL’s vedtægter § 

7, stk. 8.  
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I sidste periode var følgende valgt: 

 

Katja Lindblad, Peder Kornum, Thomas Lund og Stig Christiansen 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen vælger 4 kredsdelegerede.  

 

Valget i 9. kreds foregår den 20. april 2020 kl. 16. 

 

Organisationsbestyrelsen valgte Katja Lindblad, Thomas Lund, Preben Suhr Andersen og Lone 

Christiansen som kredsdelegerede til BL's 9. kreds. 

 

4. Mødeplan 2020 

KAB har udarbejdet udkast til mødeplan for 2020. Mødeplanens formål er at give organisati-

onsbestyrelsen et overblik til planlægning samt prioritering af punkter i 2020.  

 

Mødeplan 2020 er vedlagt som bilag 4. Mødeplanen for den resterende del af 2019 er til ori-

entering, vedlagt som bilag 4.1. 

 

Bilag 4: Mødeplan 2020 

Bilag 4.1: Mødeplan 2019  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter mødeplanen og tager stilling til eventuelle æn-

drede prioriteringer samt ønskede punkter. 

 

Mødet i april 2020 må flyttes pga. kredsvalg i BL. Organisationsbestyrelsen vil gerne have mødet 

den 27. april 2020 i stedet. 

 

Organisationsbestyrelsen vil gerne have et seminar planlagt i november 2020. 

 

På maj-mødet 2020 kommer ekstra punkt om vedtægtsændring på baggrund af nye normalvedtæg-

ter. 
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Sager til orientering 

 

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. Handlinger, som ifølge 

planen skulle være gennemført i 2018 og/eller 2019 – og som ikke allerede er gennemført -  er 

fremhævet med fed. Der er sat ansvarlige og næste skridt på disse, hvor det er besluttet. For 

de resterende er der sat forslag på. Handlinger, som enten er gennemført, eller først skal gen-

nemføres senere, er ikke markeret, og der er ikke sat ansvarlige på. 

 

Bilag 5: Status – handleplan for Målsætningsprogram 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen gennemgår oversigten og vurderer fremdrift og behov 

for eventuelle ændringer.  

 

Organisationsbestyrelsen tog opfølgningen til efterretning med følgende kommentarer: 

• Arbejdsgruppen for hjemmesiden arbejder med hjemmesiden i løbet af 2019. 

• KAB har opgjort deltagelsen på afdelingsmøderne til henholdsvis:  

▪ Højstrupparken 25,58 % 

▪ Rosenlunden 35,37 %. 

▪ Firkløverparken 17,33 %. 

▪ Stationstorvet 83,67 % 

         Opgørelsen vil blive indføjet i statusskemaet til repræsentantskabet. 

• I nyhedsbrevet bør kontaktmails rettes. Stationstorvets og Firkløverparkens mails skal ret-

tes til de mails, afdelingsbestyrelserne bruger. I Højstrupparken og Rosenlunden bruges 

de nuværende. Formandens mail bør være en KAB-mail. 

Firkløverparkens afdelingsbestyrelse undrede sig over, at Firkløverparken har printet nyhedsbrevet 

til 3 afdelinger. Organisationsbestyrelsen bad KAB indkøbe printere til de to øvrige ejendomskon-

torer og kompensere Firkløverparken tilsvarende. 
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6. Skabelon for kommende indstillinger 

Vallensbæk Boligselskab har som mål i mål- og handleprogrammets punkt 4.2, at der senest i 

2018 skulle tages en ny dagsordensskabelon i brug, som gør at alle sager vurderes i forhold 

til, hvordan de lever op til mål- og handlingsprogrammet, så dette er tydeligt for organisati-

onsbestyrelsen. Det er tidligere besluttet, at skabelonen skulle afvente et miniprojekt i KAB, 

som skulle ændre den generelle skabelon, KAB udarbejder indstillinger efter. I miniprojektet 

har KAB, på basis af tilbagemeldinger fra projektet Plads til forskellighed, bearbejdet skabelo-

nen, og en arbejdsgruppe har testet skabelonen i flere selskaber, både ift. indstillingspunkter 

samt orienteringspunkter. På den baggrund er der udarbejdet et notat om principper for det 

gode beslutningsoplæg samt en skabelon for dagsordensindstillinger. 

 

Principperne:  

• Skriv det vigtigste argument først i sagsfremstillingen. 

• Beskriv hvilke fakta, der vil kunne hjælpe bestyrelsen i beslutningen. 

• Dagsordenspunkterne skal gøres vedkommende og relevante til det enkelte selskab. 

• Sproget skal være nutidigt, objektivt og til at forstå. 

• De forskellige muligheder skal præsenteres neutralt. 

• Orienteringspunkterne samles til sidst. 

 

Skabelonens opbygning: 

1. Overskrift efterfulgt af en kort indledning. 

2. Indstillingen skrives lige herefter – indrammet. 

3. Sagsfremstilling. 

4. Økonomiske konsekvenser. 

5. Det videre forløb med beskrivelse af næste handling.  

6. Kommunikation. 

7. Bilag. 

 

Eksempel på, hvordan den generelle skabelon vil se ud, er vedhæftet som bilag 6.  

 

I Vallensbæk Boligselskabs tilfælde vil det blive tydeliggjort, at indledningen i punkt 1, skal 

indeholde en henvisning til mål i handleprogrammet, hvis punktet relaterer sig til handlepro-

grammet. Under sagsfremstillingen vil også blive angivet, hvis administrationen vurderer, at 

en bestemt beslutning vil føre boligorganisationen frem mod – eller måske væk fra – et af må-

lene i programmet. 

 

Bilag 6: Skabelon dagsordenspunkt 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender skabelonen til indstillinger, samt tilføjelserne 

om mål- og handleprogrammet, så den kan bruges til kommende møder. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte den nye skabelon til brug for fremtidige indstillinger. 
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7. Vallensbæk Boligselskab – opfølgning på handleplan og Plads til forskellighed 

Ifølge mål- og handleprogrammets punkt 6.14 skal samarbejdet mellem Vallensbæk Boligsel-

skab og administrator evalueres en gang årligt. Handleplanen for samarbejdet er, i overens-

stemmelse med mål- og handleprogrammet udarbejdet i 2018. Statusskema er vedlagt som 

bilag 7.  

 

I 2018 har repræsentanter for organisationsbestyrelsen også deltaget i et interview under 

overskriften ”Plads til forskellighed”. Opfølgning på interviewet kommer nedenfor. 

 

Evalueringen af samarbejdet kan tage udgangspunkt i både status på handleplanen og tilba-

gemelding på Plads til forskellighed. 

Plads til forskellighed: 

Sommer/efterår 2018 har KAB været i dialog med samtlige organisationsbestyrelser om, hvor-

dan det er at være bestyrelse og drive boligselskab som en del af KAB-fællesskabet. KAB tog 

initiativ til dialogen, da forskellige kundeinput har indikeret, at vi kan blive endnu bedre til 

at tilgodese lokale behov og give plads til forskellighed. Den tætte dialog under integrationen 

af 3B som ny kunde har også været med til at skærpe KAB’s bevidsthed om behovet for til-

pasning. 

 

Alle boligselskaber har taget godt imod initiativet og har været meget åbne, ærlige og kon-

struktive. Tusinde tak for det. Uden jeres åbne og ærlige tilgang, havde vi ikke opnået de 

værdifulde indsigter, som projektet har afstedkommet. Og uden indsigter ingen læring. KAB 

har opnået god læring, som vi arbejder videre med. I 2019 har vi skudt en række udviklings-

initiativer i gang der, i tæt dialog med det enkelte boligselskab, skal være med til at gøre bo-

ligselskabernes virke nemmere og ikke mindst bedre. 

Flere boligselskaber arbejder allerede med mange af de emner, som initiativerne behandler, 

og de skal naturligvis fortsætte det arbejde, der passer ind i det enkelte selskabs retning.  

 

Udviklingsinitiativer  

Udviklingsinitiativerne tilsigter: 

Styrket understøttelse og fokus på beboerdemokrati og beboerengagement  

 

Dialog, gennemsigtighed og klar kommunikation via: 

• Tydeligere formidling og kommunikation omkring KAB’s ydelseskatalog.  

• Tæt og personlig opfølgning og forventningsafstemning KAB og selskaberne imel-

lem. 

• Optimering og tilpasning af dagsordener med fokus på bestyrelsens beslutnings-

kraft.  

• Styrket understøttelse af boligselskabers identitet ved fremhævet logo, hvor det øn-

skes. 

• Styrket fokus på inddragelse og den gode kundeoplevelse med særligt udgangs-

punkt i udlejnings- og byggesager.  
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• Styrket understøttelse i at drive boligselskab samt videndeling i KAB-fællesskabet, 

bl.a. gennem den nye Bestyrelsesuddannelse.  

 

Udviklingsinitiativerne er i 2019 blevet til 7 udviklingsprojekter, hvoraf dagsordener (punkt 

6. Skabelon for kommende indstillinger) og vidensdeling i KAB fællesskabet (punkt 12. Besty-

relsesuddannelsen), behandles som selvstændige punkter på nærværende møde. 

 

Tæt opfølgning  

Bestyrelsen inviteres til, sammen med deres kundechef/kundeansvarlige, at fortsætte dialo-

gen. Da et væsentligt behov fra boligselskaberne handler om tydelig forventningsafstemning, 

bedes bestyrelsen aftale tilfredsstillende format for forventningsafstemning og opfølgning. 

 

Selskabsprofilen er vedlagt som bilag 7.1.  

 

Bilag 7: Statusskema 

Bilag 7.1: Selskabsprofil 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter status på handleplanen og bedes med udgangs-

punkt i jeres udfordringer/ønsker, som fremgår af vedlagte selskabsprofil, bedes: 

 

• Drøfte, om de beskrevne udfordringer/ønsker stadigvæk er aktuelle.  

• Vurdere og beslutte, sammen med kundeansvarlig, hvilke initiativer, der ønskes 

at arbejde videre med. 

• Aftale med kundeansvarlig, hvem der gør hvad og hvornår. 

• Udnævne 1 beboervalgt fra organisationsbestyrelse/afdelingsbestyrelse, som – på 

vegne af boligselskabet – vil bidrage til testning af nye løsninger indenfor udvik-

lingsinitiativerne. 

 

Selskabsprofilen er ramt godt. Handleplanen opfylder godt ønskerne i profilen, så organisationsbe-

styrelsen mener, at ønskerne vil blive opfyldt ved opfyldelse af målene i handleplanen. 

Organisationsbestyrelsen opfordrer KAB til at fokusere på tilbagemeldinger samt mest mulig lokal 

tilpasning - så lidt samlebånd som muligt. 

 

8. Evaluering af Vallensbæk Boligselskabs bestyrelsesarbejde 

Vallensbæk Boligselskab har i mål- og handleprogrammets punkt 4.1 fastlagt, at der hvert år 

skal afholdes en evaluering af beboerdemokratiet i både afdelingsbestyrelser og organisa-

tion/repræsentantskabet. Evalueringen skal også indgå i styringsdialogen.  

 

Organisationsbestyrelsen har ikke de senere år systematisk evalueret arbejdet internt i besty-

relserne. Der skal derfor fastlægges en proces for arbejdet.  
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Danmarks Almene Boliger – BL har udarbejdet et spørgeskema, som kan anvendes til evalue-

ring af arbejdet i organisationsbestyrelsen. BL anbefaler, at man udfylder skemaerne anonymt 

og kollektivt drøfter den samlede besvarelse. Skemaet er vedlagt som bilag 8.   

 

BL har ikke udarbejdet skema til afdelingsbestyrelser, men skemaet kan evt. tilpasses, så det 

også kan bruges i afdelingsbestyrelser.  

 

KAB foreslår, at organisationsbestyrelsesmedlemmerne udfylder skemaerne og medbrin-

gerne dem på mødet i december, hvor resultatet kan drøftes. Afdelingsbestyrelserne opfor-

dres til at evaluere deres arbejde ud fra et tilpasset skema.  

 

Bilag 8: Spørgeskema 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter at gennemføre evaluering af det beboerdemo-

kratiske arbejde med udgangspunkt i spørgeskema fra BL. 

 

Organisationsbestyrelsen var positive over for skemaet, men synes godt, det kan blive kortere. KAB 

laver bud på tilpasning af skemaet til afdelingsbestyrelsen, som formanden kan godkende. 

Organisationsbestyrelsen ønsker undersøgelsen lavet i foråret 2020 i de enkelte bestyrelser og en 

opsamling drøftet på seminaret.  

KAB vender tilbage med plan og pris for digital undersøgelse gennemført gennem KAB på næste 

møde. 

 

9. Kompetencebeskrivelser for alle medarbejdertyper  

I mål- og handleprogrammets punkt 6.9 er det fastlagt, at der senest i 2019 skal foreligge 

kompetencebeskrivelser, som er drøftet med bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Der er udarbejdet udkast til kompetencebeskrivelser for alle medarbejdertyper, vedlagt som 

bilag 9. 

 

Bilag 9: Udkast til kompetencebeskrivelser  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter de udarbejdede kompetencebeskrivelser og ta-

ger stilling til eventuelle ændringer.  

 

Organisationsbestyrelserne godkendte kompetencebeskrivelserne. 
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10. Reduktion af vand- og energiforbrug – handleplan 

For at bidrage til kommunens klimamål ønsker selskabet at energioptimere afdelingernes 

vand- og varmeforbrug med mindst 15 % jf. mål- og handleprogrammets punkt 7.2  

 

KAB`s energi og varmekonsulent kan, efter en gennemgang af lejemål, varmecentraler m.m., 

udarbejde en rapport på afdelingsniveau, med forslag til ændringer for at opnå besparelser 

på individuel og fælles vand og varme. Herefter kan afdelingsbestyrelserne og driften arbejde 

videre med rapporterne. Prisen for en rapport vil være op til ca. 20.000 kr. pr. afdeling. Alt i 

alt maksimalt 80.000 kr.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter at bevilge maksimalt 80.000 kr. fra dispositi-

onsfonden til de fire rapporter. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede i første omgang at etablere en base-line for el, vand og varme 

fra målsætningsprogrammets start og følge udviklingen med udgangen af 2019 og 2020. 

 

På februar-mødet 2020 præsenteres resultatet for 2019 sammen med energimærkerapporterne, og 

organisationsbestyrelsen tager på den baggrund stilling til det videre arbejde. 

 

11. Bestyrelsesuddannelsen – et nyt uddannelsestilbud i KAB 

KAB er efter ønske fra mange i KAB-fællesskabet, og efter inspiration fra bl.a. 3B, ved at ud-

vikle en bestyrelsesuddannelse for beboervalgte. Uddannelsen tilbydes fra januar 2020 og af-

vikles to gange i 2020 med 20 deltagere på hvert hold.  

 

Vallensbæk Boligselskab har i mål- og handleprogrammets punkt 4.7 et mål om uddannelse i 

bestyrelsesarbejde. Der er nævnt andre kurser, men organisationsbestyrelsen kan overveje at 

lade nogle medlemmer gennemgå den nye bestyrelsesuddannelse. 

 

Bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige aspekter af bestyrelseshvervet, 

og uddannelsen er dermed et kvalificeret supplement til de almindelige redskabskurser. Ak-

tiv investering fra de deltagende er en forudsætning for at nå et højt niveau i uddannelsen, så 

deltagerne får maksimalt udbytte. 

Boligorganisationen bedes beslutte, om man ønsker at indstille maks. to personer til hvert ud-

dannelsesforløb i 2020. 

 

I vedlagte notat, bilag 11, er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse 

og pris uddybet, ligesom der fremgår mere detaljerede oplysninger om de enkelte moduler. 

Ansøgningsskema findes på frontplanner. 
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Ansøgningsprocedure  

• Deltagelse kræver en skriftlig, motiveret ansøgning, som skal sendes til organisations-

bestyrelsen tids nok til, at de kan nå at behandle og indstille ansøgere inden ansøg-

ningsfristen den 2. december 2019. Ansøgningsskema kan hentes i Frontplanner. 

• Organisationsbestyrelsen udvælger, hvilke kandidater de indstiller til uddannelsen 

og kan max. indstille to deltagere til hvert uddannelsesforløb. Organisationsbestyrel-

sen kan vælge at indstille deltagere til begge forløb i 2020. 

• Organisationsbestyrelsen sender kontaktinfo. på deltagerne til KAB på bestyrelses-

mailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk senest 2. december 2019. 

• Kursusenheden sammensætter de endelige hold til bestyrelsesuddannelsen. Det for-

søges, så vidt muligt, at fordele pladserne ligeligt blandt KAB-fællesskabets medlem-

mer. Det betyder, at det kan blive nødvendigt med en prioritering blandt de indstil-

lede ansøgere, og får man som deltager ikke plads på det ønskede hold, kommer man 

på en venteliste. 

• Alle ansøgere får en tilbagemelding om deltagelse senest fire uger før uddannelses-

start. 

 

Økonomi 

Uddannelsen koster 12.000 kr. pr. deltager og kan betales i to rater over to regnskabsår, hvis 

det ønskes. Det foreslås, at boligorganisationen finansierer eventuelle pladser. 

 

Tidspunkt og periode 

Uddannelsen gennemføres to gange årligt og består af syv moduler, hvor første modul gen-

nemføres som et internat fra fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 16.00. De efterfølgende moduler fo-

regår i KAB i Vester Voldgade/Studiestræde i tidsrummet 17.15-21.00.  

 

I 2020 afholdes de to forløb på følgende datoer: 

Forår 2020:   24-25/1. 26/2. 16/3. 2/4. 22/4. 19/5 og 8/6. 

Efterår 2020:  28-29/8. 17/9. 8/10. 27/10. 11/11. 30/11 og 14/12. 

 

Bilag 11: Bestyrelsesuddannelsen 2020. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, om de ønsker at afsætte økonomi til Bestyrel-

sesuddannelsen og indstille op til to deltagere pr. uddannelsesforløb i 2020 samt tager stilling 

til betaling for deltagelse; er det organisation eller afdeling, der skal finansiere deltagelse. 

 

Organisationsbestyrelsen bevilgede to pladser og bemyndigede formandskabet til at bevilge en eks-

tra plads, hvis der kommer flere end to ansøgninger. 

 

Organisationsbestyrelsen indstiller Linda Laursen fra Firkløverparken, som har indsendt ansøg-

ning. Formandskabet vurderer eventuelle yderligere ansøgninger. 
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12. Erhvervsvirksomheder i boligerne i Vallensbæk Boligselskab 

Formanden ønsker, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, i hvilket omfang erhvervs-

virksomhed kan finde sted i Vallensbæk Boligselskabs lejligheder – evt. fastlægger en baga-

telgrænse. 

 

Der er allerede retspraksis på området: 

 

Som udgangspunkt må en beboer af et boliglejemål alene anvende lejemålet til beboelse, og 

overtrædelse heraf kan medføre ophævelse af lejeforholdet. Dog er sondringen i praksis ikke 

så sort/hvid. Retspraksis viser flere eksempler på, at fordi erhvervsaktiviteten ikke var til 

gene for de andre beboere, så skulle udlejer acceptere den.  

 

Retspraksis lægger vægt på, om aktiviteterne er til væsentlig gene for ejendommens beboere, 

f.eks. ved: 

 

• væsentlig forøgelse af trafik på trapperne i en etageejendom 

• parkeringsproblemer, fordi firmabiler/busser optager pladserne 

 

Der lægges også vægt på, om boligen i det væsentligste anvendes som bolig. Et eller flere rum 

må således ikke indrettes alene med henblik på at udføre de omhandlende aktiviteter. 

 

Vallensbæk Boligselskab kan i princippet fastlægge retningslinjer, som tydeliggør reglerne, da 

organisationsbestyrelsen har beslutningskompetencen inden for udlejning og drift. Retnings-

linjerne bør dog holde sig inden for den gældende lovgivning og praksis, som organisations-

bestyrelsen skal agere inden for.  

 

KAB foreslår derfor, at organisationsbestyrelsen beslutter at arbejde ud fra følgende retnings-

linjer, som følger retspraksis:  

 

• Lejere kan godt have mindre, ikke generende erhverv i lejemålet, herunder CVR-nr. 

på adressen 

• Boligen må dog ikke være indrettet helt eller delvist til erhvervet – f.eks. ved at have 

et rum reserveret til dette. 

• Erhvervet må heller ikke være til gene for de andre beboere, f.eks:  

• Give øget generende trafik i opgange 

• Give parkeringsproblemer pga. firmabiler, busser eller lignende på parkerings-

pladsen 
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Om erhvervet er til gene, vurderes ud fra, om der kommer klager fra de omkringboende na-

boer.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender retningslinjerne for erhvervslejemål med 

eventuelle rettelser. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte retningslinjerne med følgende ændringer: 

 

I stedet for punkt 2 skrives: "Et eller flere rum må ikke alene indrettes med henblik på at udføre de 

omhandlende aktiviteter." 

 

Der udarbejdes en vejledning til beboerne i selskabets næste nyhedsbrev, inklusive en anbefaling 

om at aflevere erhvervsaffald på den kommunale containerplads. Vejledningen lægges også på 

hjemmesiden. 

 

Hanne Witschas stemte imod beslutningen af frygt for, at der kan komme bordelvirksomhed eller 

andet. 

 

Sager til drøftelse 

 

13. Orientering fra formanden 

Afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken har fremsendt nedenstående punkter til formandska-

bet og bedt om at få sagerne på dagsordenen: 

 

”Kamerasagen fra nr. 10 

Bestyrelsen er gennem de seneste måneder jævnligt blevet kontaktet af en vores beboere, som 

bliver ”overvåget” fra et kamera, som er placeret på en naboejendom. 

Vi er nu endt ud med, at bestyrelsen har kontaktet politiet, savner et boligudlejningsansvar. 

 

Plougmandsminde 

Bestyrelsen har erfaret at grundejerforeningen stadig ikke er nedlagt, hvorfor ikke? 

 

Udlicitering af vaskeri 

Bestyrelsen i Firkløverparken har modtaget et tilbud på udlicitering af vores fælles vaskeri, et 

rigtig godt tilbud, men hvor er dette besluttet? 

 

Facebook (FB) i Firkløverparken 

Der er lagt et billede op på vores FB-side, som støder eller giver en masse spørgsmål, hvordan 

og hvad skal vi råde vores beboere til. 
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Siden viser en masse firmanavne, med adresser, enkelte steder er der navne på personer.” 

 

Efterfølgende orienterer formanden om aktuelle punkter.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter de fremsatte punkter fra Firkløverparken og ta-

ger formandens orientering til efterretning. 

 

Formanden orienterede om, at: 

 

• Formandskabet har mødtes med kundedirektøren fra KAB for at evaluere fremdriften. For-

mandskabet havde meldt positivt tilbage om den nye driftschef, særligt de gode tilbagemel-

dinger. 

 

• Organisationen har fået en invitation til Virksomhedernes dag. 

 

• 9. kreds i BL mødes med boligministeren i november 2019. 

 

• Marianne Vittrup har fået en ny funktion, og Vallensbæk Boligselskab skal derfor skifte 

kundechef. KAB har budt ind med Jan Spohr. Planen er, at formandskabet møder Jan i no-

vember, og at Jan deltager sammen med Marianne på decembermødet og så vidt muligt 

også på styringsdialogmødet, og derefter overtager kundechefrollen helt. Organisationsbe-

styrelsen godkendte, at formandskabet tager et afklarende møde med kundedirektøren og 

Jan Spohr. 

 

• Til punkterne fra Firkløverparken blev følgende besluttet: 

 

• Fremover kontaktes udlejer, og beboeren opfordres til at kontakte politiet. 

 

• Vallensbæk Kommune har fået ansøgning i foråret 2019. Kommunen rykkes igen for tilba-

gemelding. 

 

• Driften er, på et organisationsbestyrelsesmøde, blevet opfordret til at undersøge mulighe-

den for udlicitering af vaskerier for alle. Det bør fremover fremgå tydeligere af referatet, 

når driften eller KAB bedes undersøge en sag. 

 

• Spørgsmålet om facebook-politikker drøftes i forbindelse med drøftelsen af hjemmesiden. 

 

Firkløverparken savner punkterne: 

 

• Evaluering af repræsentantskabsmødet (skal på årshjulet) 

 

• Evaluering af brugen af indkøbsportalen 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 28. oktober 2019 

Udsendt den 13. november 2019 

 

 
 

15/19 

Fremover blev det besluttet, at sager fra afdelingerne indmeldes 4 uger før mødet, så de kan nå at 

blive behandlet i dagsordenen. 

 

Periodisk eftersyn: KAB afventer lige nu en dialog mellem BL og ministeriet om fortolkningen af 

den uvildige eksterne gennemgang. KAB's Driftssupport sikrer, at gennemgangene bliver planlagt 

og gennemført. 

 

Det blev besluttet, at KAB udarbejder beboerinfo til Firkløverparken om betydningen af udskydel-

sen af det nye ejendomsvurderingssystem fra SKAT. 

 

14. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Organisationsbestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle punkter fra afdelingerne.  

 

Afdelingernes driftsrapporter og logbog over husordenssager er vedlagt som bilag 14 og 

14.1.  

 

Bilag 14: Driftsrapporter 

Bilag 14.1: Logbog over husordenssager 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Det blev præciseret i forhold til logbogen, at der altid kun gives en mundtlig påmindelse. Derefter 

vil den være skriftlig. 

 

15. Opfølgning på udlejning – og udlejningstal 2018 

Opfølgning på udlejning 

KAB har gennemgået alle udlejninger gennemført i 2018 til og med 31. maj 2019. Det har des-

værre, som organisationsbestyrelsen er bekendt med, vist sig, at indførelsen af det nye admi-

nistrationssystem var mere udfordrende, end vi havde håbet, så alle udlejninger tilbage fra 

overgangen er gennemgået. Det har desværre vist sig, at der har været forsinkelser i i alt 7 

udlejninger i perioden, som har skabt tomgang. KAB dækker naturligvis tomgangslejen i den 

periode. Beløbet vil blive reguleret i november 2019. 

 

Oversigt over de gennemgåede udlejninger er vedlagt som bilag 15.  

 

Udlejninger gennemført efter den 31. maj 2019 er allerede reguleret.  

Udlejningen melder nu at være tilbage i normal drift, og alle pt. tomme boliger er enten udle-

jet eller i tilbud.  
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Udlejningstal 2018  

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for Vallensbæk 

Boligselskab og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet. 

 

Udlejninger 2018 for Vallensbæk Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2018 fordelt på typer af 

boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der er i 2018 i alt indgået 5.511 

kontrakter i KAB-fællesskabet. I Vallensbæk Boligselskab er der i 2018 indgået 52 kontrakter. 

 

Familieboli-

ger (%) 

Ældreboli-

ger (%) 

Ungdom/ 

Kollegier 

(%) 

Erhverv (%) Bilejemål 

(%) 

50 9,7 0  2 16,67 0  0  

 

 

Anvisninger 2015 - 2018 

Tabellen illustrerer, hvordan tildelingen af udlejede familieboliger har fordelt sig i perioden 

2015 - 2018 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste – 

almindelig 

(%) 

Venteliste – 

oprykning 

(%) 

Venteliste 

fleksibel (%) 

Andet* 

(%) 

Bytte 

(%) 

Kommu-

nal anvis-

ning (%) 

2015  3  8,6  31,4  51,4  0  0  8,6 

2016  3  6,1  36,7  49  0  2  6,1 

2017  6  5,6  25,9  19,4  45,4  0  3,7 

2018  1  2,4  53,6  38,78  0  2,4  6,12 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + kombineret) 

 

Billige boliger - 

Antallet af almene familieboliger i KAB-fællesskabet til en husleje på maksimum 4.000 kr. er 

faldet fra 13.092 boliger i 2010 til 5.174 boliger pr. 1. januar 2019. Det skal dog bemærkes, at 

tallet ikke er reguleret for den almindelige prisudvikling. 

 

For Vallensbæk Boligselskab er der pr. 1. januar 2019 16 boliger til en husleje på maksimalt 

4.000 kr. 
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Udsættelser 2014 - 2018 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser, der har været i Vallensbæk Boligselskab 

og samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).  

 

År Antal boli-

ger* 

Udsættel-

ser, re-

stance i alt 

Heraf ud-

sættelser 

fastholdt 

2014 479 43.941 7 246 1 38 

2015 479 44.205 1 181 1 38 

2016 479 44.288 1 126 0 34 

2017 528 44.570 2 153 0 34 

2018 528 45.200 1 187 0 23 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Bilag 15: Oversigt over gennemgående udlejninger 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter punktet og overvejer, om der skal tages nye ini-

tiativer på baggrund heraf. 

 

Organisationsbestyrelsen bad om en opdateret opgørelse over alle udlejninger til næste møde samt 

en opgørelse over tilbagebetalingerne og de bogførte beløb. 

 

Sager til orientering 

 

16. Organisationsbestyrelsen orienteres om: 

Årsregnskaber 2018 – kommunens godkendelse  

Kommunalbestyrelsen har godkendt selskabets og afdelingernes årsregnskaber på deres mø-

det den 11. september 2019. 

 

Vallensbæk Kommunens godkendelse af årsregnskaber er vedlagt som bilag 26.  

 

Bilag 16: Kommunens godkendelse af årsregnskaber 

 

Status på effektivisering – Højstrupparken 

Organisationsbestyrelsen godkendte på sit møde den 11. juni 2019 Højstrupparkens plan for 

at nå effektiviseringsmålet på 8,21 %. En del af planen var en reduktion i vandudgiften pga. 

etablering af individuelle vandmålere.  
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Planen er nu under udførelse. Højstrupparken har dog – efter råd fra projektleder – valgt at 

sende rådgiveraftalen i udbud. Dette betyder, at reduktionen i vandudgiften først kan forven-

tes at have mærkbar effekt i regnskabsåret 2021. Højstrupparken forventes derfor først helt at 

have indfriet målet i 2021. Boligorganisationen forventes dog samlet stadig at nå målet på 

8,21 % i 2020. 

Mødedatoer 

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

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 

Efteråret 2020, Glostrup Park Hotel. (Dato ikke fastlagt). 

 

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 

 

Taget til efterretning. 

 

17. Eventuelt 

❖ Næste møde forsøges holdt på Mosen med efterfølgende julefrokost. Mødet holdes fra kl. 16-18. 

 

❖ Styringsrapporter udsendes inden den 1. november 2019 til bestyrelserne, som bedes melde 

tilbage inden 1. december 2019. 

 

❖ Formandskabet mødes med bestyrelsen i Stationstorvet tirsdag den 5. november 2019. 

 

❖ Trafikudvalget i Nord har møde med borgmesteren den 14. november 2019. Invitationer til 

dialogmøder med grundejerforeningerne er tidligere udsendt. 
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❖ Der arbejdes på, at formanden deltager på alle afdelingsmøder næste gang sammen med et an-

det organisationsbestyrelsesmedlem. Næstformanden deltager, hvis formanden er forhindret. 

Hvis formanden er forhindret, laver hun en kortfattet video med de 5 vigtigste punkter fra or-

ganisationsbestyrelsens arbejde. 

 

Mødet sluttede kl. 19.45. 


