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Selskabet 

 

1. Referat 

Referat af den 28. oktober 2019 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse.  

 

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af formanden. 

 

 

Der er i den mellemliggende periode ikke fremkommet bemærkninger til referatet. 

 

Referatet blev godkendt med den kommentar, at punktet om indkøbsportal var i mødeplanen. 

 

2. Revisionsprotokol 

Selskabets revisionsprotokol fremlægges til påtegning. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.  

 

 

Der ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Sager til beslutning 

 

3. Bygge- og fortætningsmuligheder  

Boligorganisationen har som mål i sit målsætningsprogram, at fortætningsmuligheder i afde-

lingerne undersøges senest i 2019. Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til tilbud om 

analyse fra KAB’s byggeafdeling.  
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Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter, om man ønsker en analyse af fortætningsmulighe-

der udarbejdet af KAB og eventuelt bevilger beløbet fra arbejdskapitalen.  

 

 

Organisationsbestyrelsen har sat som mål at øge boligselskabets størrelse, og derved styrke 

robustheden både økonomisk og socialt. Organisationsbestyrelsen ønsker, at boligselskabet 

bygger flere almene boliger til en fornuftig husleje, så man understøtter ændringer i borger-

nes familiemønstre og livssituation, herunder:  

 

• Seniorboliger 

• Ungdomsboliger 

• Forskellige typer af familieboliger 

• Boliger til udsatte grupper 

• Klimavenlige boliger  

 

Boligorganisationen har herunder besluttet at undersøge muligheden for at fortætte indenfor 

de fire eksisterende afdelinger senest i 2019. KAB kan tilbyde at udarbejde en analyse af for-

tætningsmulighederne i afdelingerne.  

 

Analysen vil tage form af en rapport indeholdende: 

 

• Samlet overblik over areal som afdelingerne råder over 

• Samlet overblik over gældende retningslinjer på arealerne 

• Analyse af byggemuligheder, volumenstudier 

• En samlet vurdering af byggemulighederne 

+ tilhørende bilag. 

 

Arbejdet er vurderet til 37 timer. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Analysen koster 49.041,19 kr. inkl. moms 

 

Det videre forløb 

Såfremt boligselskabet tager imod tilbuddet, vedlagt som bilag 3, bliver analysen udarbejdet. 

 

Bilag 3: Tilbud for analyse af fortætningsmuligheder 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at man i stedet for en analyse vil spørge afdelingsbestyrel-

serne om, hvad der kunne være af muligheder for fortætning i de enkelte afdelinger. Afdelingerne 

bedes sende tilbagemeldinger - gerne med tegninger - til Jan Spohr senest i april 2020. 
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4. Digitaliseringsstrategi 

Vallensbæk Boligselskab har et ambitiøst målsætningsprogram for 2018-2022, hvor en af mål-

sætningerne er, at boligselskabet ønsker at være 100 % digital i 2022, hvad angår al kommuni-

kation til beboere, boligsøgende og interessenter.  

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen vedtager digitaliseringsstrategien med eventuelle rettel-

ser og tilføjelser. 

 

 

KAB har udarbejdet udkast til digitaliseringsstrategi, vedlagt som bilag 4.  

 

Bilag 4: Digitaliseringsstrategi for Vallensbæk Boligselskab 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte digitaliseringsstrategien med følgende kommentarer: 

 

• Digitaliseringsstrategien betyder, at der som udgangspunkt tænkes i digitale løsninger - f.eks.  

ved vaskeriløsninger, parkeringsløsninger osv. 

• Der tages hensyn til beboere, som er fritaget af forskellige årsager. 

 

Organisationsbestyrelsen reviderede derudover sin beslutning fra sidste møde om indkøb af prin-

tere, idet den er i modstrid med en målsætning om at være digitale inden for en kort årrække. 

 

5.  Ny udlejningsaftale 

Aftale om anvisning og fleksibel udlejning mellem Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Bo-

ligselskab 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter udkastet til aftale som baggrund for møde med 

borgmesteren primo 2020. 

 

 

Der er afholdt møde med forvaltningen i Vallensbæk Kommune, hvor boligorganisationens 

og kommunens ønsker og mål blev drøftet i en god dialog.  

 

Ud fra dialogen har KAB udarbejdet nyt udkast til aftale, og der planlægges et møde med 

borgmesteren primo 2020. Nyt udkast til aftalen er vedhæftet som bilag 5.  

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 9. december 2019 

Udsendt den 18. december 2019 

 

 
 

6/17 

Bilag 5: Aftale om anvisning og fleksibel udlejning  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen som udgangspunkt for dialogen med Vallensbæk Kom-

mune med følgende kommentar: 

 

• Forudsætningen ved brudt parforhold bør være 5 års forudgående samliv. 

 

6. Bestyrelseshonorar 2019/2020 

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal træffe be-

slutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 01. januar 

2020. 

 

Indstilling  

 

Organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyn-

delse. 

 

 

Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 

82,99 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 49,79 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2019. Reguleringen vil 

medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 29.050 kr. til ca. 29.609 kr.  

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2008 besluttet, at bestyrelseshonoraret 

fordeles således, at formanden modtager 3/9 af det samlede honorar svarende til 9.870 kr., 

næstformanden 2.467 kr. og de øvrige medlemmer 2.467 kr. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshono-

rar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen be-

tales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen 

betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen. 
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7. 49-1 Højstrupparken – Ansøgning om støtte til udskiftning af brugsvand-, afløbs- og var-

meinstallationer 

På afdelingsmøde den 29. august 2019 har afdelingen vedtaget ovenstående projekt og pro-

jektøkonomi. KAB lovede på afdelingsmødet med vedtagelse af projektet, at der ansøges 

midler om egen trækningsret. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter, om der kan tildeles egen trækningsret på 400.000 

kr. eller yderligere trækningsret til projektet. 

 

 

Boligorganisation har p.t. ca. 800.000 kr. stående på trækningsretten. Der er her ansøgt om ca. 

halvdelen af indeståendet.  

 

Beskrivelse af projekt 

Afdelingen står over for at skulle udskifte brugsvands-, afløbs- og varmeinstallationer samt 

etablering af nye vandmålere.  

Afdelingen har i juli 2019 fået udarbejdet en registrering og tilstandsrapport fra Kim Olsson 

A/S, Rådgivende ingeniører, FRI, som beskriver tilstanden på eksisterende installationer for 

brugsvand, afløb og varmeanlæg i afdelingen. 

 

Af registreringen fremgår nedenstående konklusioner. 

 

Brugsvand- og afløbsinstallationer 

Tilstanden på brugsvands- og afløbsinstallationer kræver, at der inden for de nærmeste år 

udføres en komplet udskiftning af disse installationer. Derfor anbefales det, at brugsvands- 

og afløbsinstallationer udskiftes i forhold til at opnå den mest rentable løsning for afdelingen 

på lang sigt.  

 

Brugsvandsinstallationerne er opbygget i galvaniseret rør fra opførelsestidspunktet. Den for-

ventede levetid på disse rør er opbrugt, hvilket kan ses på de mange tæringer og flere påsatte 

klemmer. 

En klemme er en såkaldt stålmanchet med et stykke gummi, som anvendes ved midlertidig 

reparation for at undgå flere følgeskader og uforudsete omkostninger til udbedringer. 

 

Afløbsinstallationerne er oprindelige og udført i støbejern. Den forventede levetid på afløbs-

installationer er opbrugt, og eksisterende faldstammer fremstår med flere gennemtæringer. 

Dette indikerer, at afløbsinstallationerne er opslidte og har opbrugt deres tekniske levetid. 

 

Det anbefales, at brugsvands- og afløbsinstallationer udskiftes.  
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Varmeanlægget 

Afdelingens varmeanlæg er udført som 1-strenget anlæg med radiatorer, som er af ældre 

dato med slidte ventiler og mindre tæringer.  

 

Ud fra anbefalinger og vurdering i forbindelse med de udførte registreringer og tilstandsrap-

porten, er det vurderet, at varmerørenes tilstand ikke er tidssvarende og energimæssigt kor-

rekt. Her opleves blandt andet stigende problemer med varmefordelingen i alle rum, da an-

lægget ikke er dimensioneret efter en fjernvarmetilslutning. 

 

Det anbefales, at udskifte det 1-strengede anlæg til et nyt 2-strenget anlæg, som kan håndtere 

de varmetemperaturer, der anvendes i dag.  

Hertil anbefales det, at de ældre og udtjente radiatorer udskiftes. Dette kan medvirke til en 

øget komfort for beboerne og mindske problemstillinger med varmetilførelsen i radiatorer og 

anlæg. 

 

Projektets økonomi 

På dette grundlag er der foretaget en beregning af anskaffelsessummen, finansiering og hus-

lejekonsekvens. 

 

Den nuværende leje i Højstrupparken er på 885,41 kr./m2 årligt pr. januar 2019. Afdelingen 

består af 172 boliger. 

 

Den økonomiske beregning for projektet ser således ud:  

 

Udgave 1 (MED tildeling af egen trækningsret) 

Anlægsudgifter: 

Entreprisesum    19.939.564 kr. 

Administrative omkostninger    3.777.888 kr. 

Gebyrer til offentlig myndighed            254.570 kr. 

Samlet anskaffelsessum   23.972.022 kr. 

 

Finansiering 

Annuitetslån 30-årigt   23.572.022 kr. 

Frie henlæggelsesmidler          0 kr.  

Egen trækningsret             400.000 kr. 

I alt      23.972.022 kr. 

 

Lejepåvirkning  

Huslejen vil i gennemsnit stige med 12,55 % årligt således, at huslejen efter udskiftningen af 

brugsvand-, afløbs- og varmeinstallationer vil udgøre 957 kr./m2 årligt. 
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Udgave 2 (UDEN tildeling af egen trækningsret) 

Anlægsudgifter: 

Entreprisesum    19.939.564 kr. 

Administrative omkostninger     3.788.905 kr. 

Gebyrer til offentlig myndighed           254.682 kr. 

Samlet anskaffelsessum   23.983.151 kr. 

 

Finansiering 

Annuitetslån 30-årigt   23.983.151 kr. 

Frie henlæggelsesmidler        0 kr.  

Egen trækningsret         0 kr. 

I alt      23.983.151 kr. 

 

Lejepåvirkning 

Huslejen vil i gennemsnit stige med 12,76 % årligt således, at huslejen efter udskiftningen af 

brugsvand-, afløbs- og varmeinstallationer vil udgøre 959 kr./m2 årligt. 

 

KAB’s anbefaling 

Projektet og ansøgningen opfylder boligorganisationens kriterier for tildeling og er i overens-

stemmelse med flere mål i mål- og handleprogrammet, særligt målene om effektiv drift og 

forbrugsbesparelser.  

Som det ses af de to beregninger, har et tilskud inden for trækningsrettens størrelse dog me-

get lille påvirkning på huslejen. Dette skyldes, at der optages 30-årigt lån, og forskellen i den 

årlige ydelse bliver meget lille (ved 400.000 kr. i tilskud: 2 kr. pr. m2). Det anbefales derfor i 

stedet at anvende trækningsretsmidler til mindre projekter, hvor tilskuddet vil have større 

indvirken på huslejen. Højstrupparken kan i den forbindelse være prioriteret til kommende 

projekter. 

 

Bilag 7: Udkast skema A, med trækningsret 

Bilag 7.2: Udkast skema A, uden trækningsret 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede ikke at give trækningsret til denne sag, idet effekten på husle-

jen vil være minimal, men vil prioritere støtte til Højstrupparken i senere sager, hvor huslejepå-

virkningen vil være mærkbar. 

 

8. 49-2 Rosenlunden – Skimmelsvamp  

Opgaven med at undersøge fugtproblematikken i Rosenlunden er mere kompliceret end for-

ventet. De 50.000 kr., som selskabet tidligere har bevilliget, holder desværre ikke, hvis alle 

muligheder skal undersøges. Derfor ansøges der om yderligere 35.000 kr., som formandska-

bet har forhåndsgodkendt. 
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Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen bekræfter formandskabets bevilling af yderligere 35.000 

kr. af dispositionsfonden til destruktive undersøgelser samt skimmelsvampeunder-

søgelse. 

 

 

På det sidste møde bevilgede organisationsbestyrelsen 50.000 kr. til en teknisk undersøgelse 

af skimmelsvampe problemet med anbefaling til at imødegå flere vandskader.  

 

Gaihede A/S v/bygningskonstruktør Thomas Eriksen har gennemgået en del materiale (teg-

ninger, rapporter m.v.) og besigtiget ejendommen i et par omgange. 

 

Afklaringen med denne type problemer er ret kompliceret, da årsagerne kan være mange 

f.eks. utætte rørgennemføringer, problemer med drænet, dårlig opbygning af installationska-

naler under gulvene, tærede rør for vand/varme m.v. 

 

For at få et godt grundlag for vurderingen er det relevant og nødvendigt at lave nogle de-

struktive undersøgelser samt at få lavet en skimmelundersøgelse. 

 

Gaihede A/S forslår at der: 

 

• Skæres et inspektionshul i gulvet i 4-6 boliger for at se rørgennemføringerne, installati-

onskanaler, rørene m.v. 

• Graves op ved en gavl for at se rørgennemføringer, dræn, evt. vandspejl m.v. 

• Laves en fugt-/skimmelundersøgelse https://bhbr.dk/fugt-og-vandskade/aarsager-til-fugt-

og-vandskader/ 

 

Ovennævnte kan igangsættes inden for et samlet rammebeløb på 28.000.- kr. ekskl. moms 

(svarende til 35.000.- kr. inkl. moms). 

 

Dette beløb er udover det allerede accepterede rammebeløb på 40.000.- kr. ekskl. moms (sva-

rende til 50.000.- kr. inkl. moms). 

 

Organisationsbestyrelsen bekræftede bevillingen og bevilgede yderligere 75.000 kr. som et udlæg 

fra dispositionsfonden jf. punkt 9. Rådgiverudgifterne forudsættes indregnet i byggesagen, hvis 

den bliver vedtaget. 

 

 

 

 

 

https://bhbr.dk/fugt-og-vandskade/aarsager-til-fugt-
https://bhbr.dk/fugt-og-vandskade/aarsager-til-fugt-
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9. 49-2 Rosenlunden – Udbedring af fugtproblemer  

Igennem en årrække har Rosenlunden været ramt af problemer med fugt/vand og skimmel 

under gulve i boliger. Der er, med organisationsbestyrelsens bevilling under punkt 8, udar-

bejdet et notat, som beskriver problemer og løsningsforslag på udbedring af fugtproblemer. 

 

Indstilling: 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter, om der kan tildeles tilskud fra dispositionsfon-

den, samt beløbet størrelse, til nye dræn og rørgennemføringer som rådgiver anbe-

faler. 

 

 

Notatet, vedlagt som bilag 9, omfatter en beskrivelse af baggrundsviden samt foreslåede ved-

ligeholdelses- og forbedringsarbejder.  

 

I notatet er foreslået løsninger til i alt ca. 4,6 mio. kr. Rådgiver anbefaler som minimum, at der 

nedgraves drænrør ved alle gavle, så vandet løber til brønd, og at alle vandrørsgennemførin-

gerne i gavlen udskiftes. KAB har derfor udarbejdet samlet budgetoverslag for disse to tiltag. 

Dette er budgetsat til 2.250.000 kr. i håndværkerudgifter. Hertil kommer administration samt 

låneomkostninger. I alt et budget på 3.132.000 kr. 

 

Det vil påvirke huslejen med en stigning på 3,66%, hvis Rosenlunden skal hjemtage et 30-

årigt lån til udbedringen. 

 

Organisationsbestyrelsen kan vælge på forhånd at give et tilskud, så huslejepåvirkningen bli-

ver lavere.  

 

Projektet lever op til de formelle retningslinjer jf. kriterier om bevilling, vedtaget på det eks-

traordinære organisationsbestyrelsesmøde den 11. december 2018, da det drejer sig om en 

akut opstået situation, som driften ikke har kunnet tage højde for i budgettet eller langtids-

budgettet.  

 

Bygningskonstruktør Thomas Eriksen fra Gaihede A/S vil deltage på organisationsbestyrel-

sesmødet under punktet. 

 

Økonomisk konsekvens: 

Organisationsbestyrelsen kan eksempelvis beslutte at give et tilskud svarende til halvdelen af 

den totale anskaffelsessum – dvs. 1,6 mio. kr. Det vil sænke huslejepåvirkningen for afdelin-

gens beboere til 1,83 %.  
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Det skal dog bemærkes, at dispositionsfonden dermed risikerer at komme under niveauet, 

hvor afdelingerne igen skal indbetale til dispositionsfonden. Det anslås, at der vil være 

4.488.217 kr. på dispositionsfonden pr. 31. december 2019. 

For at undgå dette kan organisationsbestyrelsen også vælge at bevilge eksempelvis 1.000.000 

kr., hvilket vil betyde en huslejestigning på 2,49 %.  

 

For at fortsat fritage alle afdelinger i Vallensbæk boligselskab for indbetaling til dispositions-

fonden, skal beholdningen her være min. 3.042.864 kr. 

 

Saldo på arbejdskapitalen den 31. december 2018 er 1.676.250 kr. og egen trækningsret er 

samme dato på 820.420 kr. 

 

Det videre forløb 

Afdelingsmødet i Rosenlunden skal godkende en igangsættelse af dette projekt og lånehjem-

tagelse af rest beløbet, så der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde primo 2020. Heref-

ter skal også Vallensbæk Kommune godkende låneoptagelse, inden projektet kan gennemfø-

res.  

 

Bilag 9: Rosenlunden - Notat vedr. fugt under gulve i boliger 

 

Thomas Eriksen var til stede under punktet og besvarede spørgsmål. 

 

Organisationsbestyrelsen bad om en samlet plan med budget for døre og vinduer samt dræn og 

gulve. Herefter vil organisationsbestyrelsen tage stilling til tilskud. 

 

Sager til drøftelse 

10. Forberedelse af styringsdialog  

I forbindelse med det kommende styringsdialogmøde med Vallensbæk kommune, er de fire 

afdelingsbestyrelser inviteret til at kommentere på oplysningsskemaet for deres afdeling in-

den det indrapporteres. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen giver input til punkter til styringsdialogmødet. 

 

 

I forbindelse med det kommende styringsdialogmøde med Vallensbæk Kommune, er udkast 

til afdelingernes oplysningsskemaer sendt til de fire afdelingsbestyrelser med henblik på 

kommentarer.  
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Afdelingsbestyrelsesformanden for Stationstorvet har således følgende tilføjelser: 

 

”A. Konklusion - nuværende kommentar suppleres med: 

Det er vores indtryk, at beboerne søger nødvendig hjælp, og at Vallensbæk Kommune yder 

den hjælp, der er behov for til beboerne, ligesom de får stillet hjælpemidler til rådighed f.eks. 

rollatorer. 

 

I forbindelse med udlejningen er vi af den opfattelse, at vores venteliste ikke er tilstrækkelig. 

Vi (KAB) har derfor henvendt os til de øverste 50 på interesselisten men kun fået 5-6 svar, 

hvor ikke alle aktuelt søger lejlighed eller matcher kriterierne, især Vallensbæk borgere og 

aldersspredning. 

Efter aftale med Vallensbæk Boligselskab er det hensigten, at alle på interesselisten bliver 

kontaktet for at høre, om de ønsker at blive optaget på ventelisten og dermed er reelt boligsø-

gende i Seniorbofællesskabet samt opfylder kriterier. 

Interesselisten på ca. 450 bliver dermed afskaffet og erstattet af venteliste. Fremtidig proce-

dure og kriterier for genudlejning bør revideres. 

 

B. Gennemgang af afdeling - kommentar til vedligeholdelsesstand: 

Omfanget af udskiftninger af defekte ting fx vandhaner, drejeknapper på emhætter forekom-

mer at være lidt højt. 

 

Kommentar til beboerdemokrati: 

Udover en aktiv og interesseret afdelingsbestyrelse, så har vi også nogle aktive beboere, som 

møder op (80%) til afdelingsmøde, fester og aktiviteter. Ligesom de gerne påtager sig forskel-

lige opgaver, som er med til at "forbedre og vedligeholde afdelingen" og samtidig nedbringe 

vores omkostninger.” 

 

Dertil er KAB ved at krydstjekke de indberettede tal fra Landsbyggefonden. 

 

Organisationsbestyrelsen ønskede følgende punkter behandlet på styringsdialogmødet: 

 

• Udlejningsaftalen for Stationstorvet 

• Trafikplanerne i Vallensbæk Nord 

• Planer for affaldssituationen 

• Planer for beredskab 

 

11. 49-3 Firkløverparken – Handleplan – Status  

På baggrund af organisationsbestyrelsens beslutning om at få gennemført en spørgeskema-

undersøgelse blandt boligsøgende til Vallensbæk Boligselskab har Center for Drift og Bolig-

sociale indsatser i KAB udarbejdet udkast til spørgeskema. 
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Indstilling  

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og 

• Drøfter om undersøgelsens spørgsmål er dækkende for de temaer, som organisations-

bestyrelsen har ønsket belyst, og fremkommer med eventuelle ønsker til yderligere 

spørgsmål 

• Tager stilling til, om selskabet skal udlove en præmie i en størrelsesorden på 3.000 kr. 

 

Der er tale om et multiple choice skema, som – udover en række baggrundsoplysninger om 

de boligsøgende – blandt andet afdækker, hvorfor de pågældende søger en ny bolig, hvorfor 

de netop er skrevet op i Vallensbæk Boligselskab, hvilke kvaliteter ved boligen de især læg-

ger vægt på, og hvor meget f.eks. naboskabet betyder for dem. 

 

Der udarbejdes en rapport på baggrund af besvarelserne. Her vil organisationsbestyrelsen 

dels kunne få et samlet billede af de boligsøgende og deres præferencer, dels få belyst for-

skelle og ligheder mellem de boligsøgende til selskabets forskellige boligafdelinger. Det vil 

også være muligt at differentiere besvarelserne på baggrund af fx de boligsøgendes hus-

standstype, beskæftigelse eller husstandsindkomst. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen vil blive gennemført i januar/februar 2020 blandt de boligsø-

gende til Vallensbæk Boligselskab, som har oplyst KAB deres mailadresse. 

 

For at øge svarprocenten foreslås det, at boligselskabet udlover en eller flere præmier, som 

der trækkes lod om blandt de boligsøgende, der har besvaret undersøgelsen. Præmien kunne 

f.eks. være en iPad i et prisniveau på ca. 3.000 kr. 

 

Årlig afrapportering af udviklingen i Firkløverparken 

Den første årlige afrapportering af udviklingen i Firkløverparken vil blive udarbejdet i ja-

nuar/februar 2020, når de statistiske data, der skal indgå som en del af grundlaget, foreligger, 

dels i form af Beboerdata (socioøkonomiske nøgletal) fra Landsbyggefonden og dels i form af 

statistiske data fra KAB for 2019 (udlejning, husordenstema, restancen m.fl.). 

 

Som aftalt i handleplanen vil der blive holdt et møde med afdelingsbestyrelsen, hvor besty-

relsens oplevelse af udviklingen i afdelingen drøftes som led i udarbejdelsen af rapporten.  

Også ejendomskontorets logbog over medarbejdernes iagttagelser og henstillinger/påmindel-

ser til lejere vil indgå som baggrundsmateriale i afrapporteringen. 

 

Bilag 11: Udkast til spørgeskema 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at man alligevel ikke ønsker undersøgelsen. 
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Fremover kaldes handleplanen i stedet en indsatsplan for at undgå forstyrrende associationer til 

andre typer af handleplaner. 

 

Til supplering af den planlagte evaluering af indsatsplanen besluttede organisationsbestyrelsen, at 

organisationsbestyrelsens repræsentant på det næste afdelingsmøde spørger beboerne, hvordan de 

ser udviklingen. 

 

12. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Aktuelle punkter fra afdelingerne samt afdelingernes driftsrapporter og logbog over husor-

denssager. 

 

Indstilling  

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

Organisationsbestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle punkter fra afdelingerne, og 

afdelingernes driftsrapporter og logbog over husordenssager er vedlagt som bilag 12 og 12.1. 

 

Bilag 12: Driftsrapporter 

Bilag 12.1: Logbog over husordenssager  

 

Højstrupparken og Rosenlunden havde intet nyt. 

 

Firkløverparken fortalte, at KAB nu er igang med at få rettet BBR. Organisationsbestyrelserne me-

ner, det har taget for lang tid. 

 

13. Status på udlejningstal 

Organisationsbestyrelsen udbad sig på sidste møde en opdateret status over udlejninger samt 

opgørelse over KAB’s dækninger af tomgangsleje i de enkelte afdelinger. 

 

Indstilling  

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter status. 

 

 

KAB’s udlejningsafdeling er pt. meget fokuseret på at sikre hurtige udlejninger samt gen-

nemgå alle udlejninger tilbage fra november 2017. Det har derfor ikke været muligt at få lavet 

den manuelle optælling af alle udlejninger til dette møde. Der er til gengæld lavet en status 
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på opsagte lejemål, som viser, at alle lejemål er udlejet ud over 2, som er opsagt inden for den 

seneste uge, hvor udlejningsprocessen er i gang.  

 

Status er vedlagt som bilag 13. 

 

KAB har opgjort tilbagebetalinger for forsinkede udlejninger på de enkelte afdelinger. Opgø-

relsen er vedlagt som bilag 13.1.  

 

Bilag 13: Udlejningsstatestik – status 

Bilag 13.1: Opgørelse over tilbagebetalinger  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker stadig en opgørelse, som også viser interne tider til næste møde. 

 

14. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle punkter. 

 

 

Indstilling  

 

Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning. 

 

 

• Hjemmesideudvalget arbejder videre. 

 

• Rosenlunden har fået en Facebook-side. 

 

• BL's 9. kreds har været til møde med boligministeren. 

 

• Stationstorvet har haft besøg af en delegation fra Sydkorea. 

 

• Formanden og Thomas Lund har været til BL's 100 års fødselsdag på Det Kongelige Tea-

ter. 
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15. Sager til orientering 

Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

49-1 Højstrupparken - Varmesagen 

VEKS har nu indbetalt erstatning for alle ekstraudgifter, Højstrupparken og Vallensbæk Bo-

ligselskab har haft i forbindelse med overdragelsen af forsyningsnettet til Vallensbæk Fjern-

varme Syd, som blev tilbagerullet. KAB bogfører beløbene på plads, og sagen er dermed af-

sluttet. Efter aftale overdrages forsyningsnettet medio 2020. 

Mødedatoer 

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

Mandag den 27. april 2020, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 8. 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 18. juni 2020, kl. 17.00 i Rosenlunden.  

 

Seminar 

Glostrup Park Hotel torsdag den 19. november 2020 

 

Afdelingsmøder 

Rosenlunden onsdag den 10. december 2019 (ekstraordinært) 

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 

 

Bilag 15: Mødeplan 2020 

 

Taget til efterretning. 

 

16. Eventuelt 

 

Mødet sluttede kl. 18.49. 


