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1. Referat 

Indledning 

Referat af den 9. december 2019 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

 

Sagsfremstilling 

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

 

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

Selskabets revisionsprotokol fremlægges til påtegning. 

 

 

Sagsfremstilling 

Der ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling 

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af formanden. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.  
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3. Kompetencefordeling – Repræsentantskab, organisations- og afdelingsbestyrelse, drift og 

KAB  

Indledning 

Der er jf. målsætningsprogram, for Vallensbæk Boligselskab, udarbejdet et notat af februar 

2020, der har til formål at skabe et overblik over kompetencefordelingen mellem repræsen-

tantskab, organisationsbestyrelse, afdelingsmøde, afdelingsbestyrelse og administration/drift. 

 

 

 

Sagsfremstilling 

Beboerdemokratiet i den almene sektor består af en række organer, hvoraf repræsentantskab, 

organisationsbestyrelse, afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen er de centrale. Notatet 

”Kompetencefordeling – Hvem gør hvad?” er udarbejdet medblik på at beskrive rollen for de 

enkelte organer samt beskrive kompetencefordelingen mellem dem - og mellem dem og ad-

ministrationen.  

 

Beskrivelsen har fokus på, hvem der har ansvaret for hvad, og sigter på at tydeliggøre hvor-

dan – og hvem – der træffer de enkelte beslutninger på vegne af beboerne. 

 

”Kompetencefordeling – Hvem gør hvad” er en del af en samlet pakke, der ud over dette no-

tat også består af præsentationen ”Kompetencefordeling i den almene sektor” og oversigten 

”Sådan hænger det sammen”. 

 

Pakken forestilles at kunne bruges som løbende støtte for beboere og bestyrelsesmedlemmer i 

forbindelse med konkrete arbejdsopgaver/bestyrelsesarbejde. 

 

”Kompetencefordeling – Hvem gør hvad” er vedlagt som bilag 3. ”Kompetencefordeling i 

den almene sektor er vedlagt som bilag 3.1. og ”Sådan hænger det sammen” er vedlagt som 

bilag 3.2. 

 

Notatet og præsentationen er første udkast og endnu ikke præsenteret i sin endelige form. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter udkastet til notat ”Kompetencefor-

deling – Hvem gør hvad?”, og giver administrationen en eventuel til-

bagemelding. 
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Bilag 

Bilag 3: Kompetencefordeling – Hvem gør hvad 

Bilag 3.1: Kompetencefordeling i den almene sektor 

Bilag 3.2: Sådan hænger det sammen 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede udkastet til notat om ”Kompetencefordeling – Hvem gør hvad?” 

Organisationsbestyrelsen udtrykte tilfredshed med notatet, og organisationsbestyrelsen besluttede, 

at notatet udbygges med ny kolonne indenfor hvert tema, hvor der skrives, hvilke muligheder den 

enkelte aktør har.  

Derudover besluttede organisationsbestyrelsen, at populærudgaverne offentliggøres på hjemmesi-

den. 

 

Når den endelige kompetencefordelingsmodel er klar lægges den på selskabets hjemmeside. Organi-

sationsbestyrelsen havde ikke kommentarer til bilag 3.1. ”Kompetencefordeling i den almene sek-

tor” og bilag 3.2. ”Sådan hænger det sammen”. 

 

4. Kommunikationsstrategi/hjemmeside 

Indledning 

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

kommunikationsstrategi og tages stilling til en hjemmeside.  

 

 

Sagsfremstilling 

Kommunikationsstrategi og hjemmeside blev senest drøftet på organisationsbestyrelsens 

møde den 11. juni 2019. Der forelå til dette møde et forslag til kommunikationsstrategi udar-

bejdet af Thomas Lund og Peder Kornum samt et bud på hjemmeside. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter udkast til kommunikationsstrategi 

for Vallensbæk Boligselskab samt træffer beslutning om godkendelse 

heraf med eventuelle ændringer.  

 

Endvidere drøfter organisationsbestyrelsen udkast til hjemmeside og 

træffer ligeledes beslutning om godkendelse heraf. 
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Der foreligger hermed et nyt udkast, ”Kommunikationsstrategi – Vallensbæk Boligselskab” 

udkast af februar 2020, udarbejdet af Katja Lindblad med udgangspunkt i det tidligere udar-

bejdede udkast. Udkastet er vedlagt som bilag 4. 

 

Der foreligger endvidere et udkast til hjemmeside med underside for afdelingerne. Udkastet 

til hjemmeside, vil blive præsenteret på mødet. 

 

Bilag 

Bilag 4: Nyt udkast - Kommunikationsstrategi 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte ”Kommunikationsstrategi - Vallensbæk Boligselskab”.  

Fremfor løbende nyhedsbreve til aktive på ventelisten blev det besluttet, at disse orienteres om bo-

ligorganisationens hjemmeside og henvises hertil for information. Dette sker, når hjemmesiden er 

færdig, hvor alle opnoterede får brev/mail.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte endvidere udkast til hjemmeside for Vallensbæk Boligselskab, 

idet der dog vil blive arbejdet lidt videre med det grafiske udtryk (farverne). Udvalget fik mandat 

til at ændre farverne til grønne nuancer, hvis beløbet kan holdes indenfor en rimelig ramme. 

 

Organisationsbestyrelsen fandt det vigtigt, at såvel en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen, som 

en medarbejder fra ejendomskontoret kan lægge ting op på hjemmesiden. Ansvaret herfor mellem 

afdelingsbestyrelse og ejendomskontor bør afklares. Det blev derfor aftalt, at hver afdelingsbesty-

relse/drift melder ind med, hvem der skal kunne redigere i afdelingssiderne. Udvalget er ansvarlige 

for selskabets side overordnet.  

 

Der bør snarest muligt afholdes kursus for kommende ansvarlige for hjemmesiden, og såvel afde-

linger som ejendomskontorer bedes melde tilbage om hvilke personer, der har dette ansvar og som 

skal deltage i kurset. Katja Lindblad finder forslag til datoer, samt drøfter dette med driften og med 

driftschef Bo Mølgaard. 

 

5. Udlejnings- og anvisningsaftalen – godkendelse 

Indledning 

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

ligselskab. 
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Sagsfremstilling 

Der har den 16. januar 2020 været afholdt møde med Vallensbæk Kommune om udkast til af-

tale om anvisning og fleksibel udlejning. Fra Vallensbæk Kommune deltog såvel administra-

tion som borgmester.  

 

På baggrund af drøftelser på dette møde er udarbejdet et revideret udkast til aftale, som her-

med fremlægges for organisationsbestyrelsen. Finn Larsen fra administrationen vil på mødet 

gennemgå udkastet, samt svare på eventuelle spørgsmål til dette. Udkast til aftale er vedlagt 

som bilag 5. 

 

Såfremt organisationsbestyrelsen kan godkende aftalen skal den fremsendes til Vallensbæk 

Kommune for en politisk godkendelse. 

 

Kommunikation 

Når aftalen er godkendt af organisationsbestyrelsen og kommunalbestyrelsen bliver ændrin-

gerne i kriterierne meldt ud via KAB´s hjemmeside og på den enkelte opnoteredes ”Mit 

KAB”. 

Bilag  

Bilag 5: Aftale om anvisning og fleksibel udlejning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen. 

 

6. Ejendomsserviceteknikerelev 

Indledning 

Organisationsbestyrelsen har sat som mål i målsætnings- og handlingsprogrammet at under-

søge, hvordan boligorganisationen kan ansætte praktikanter og lærlinge.  

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om godken-

delse af aftale om anvisning og fleksibel udlejning mellem Vallens-

bæk kommune og Vallensbæk Boligselskab. 
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Sagsfremstilling 

Claus Weichel og driftschef Bo Mølgaard har i samarbejde undersøgt reglerne for ansættelse 

af en ejendomsserviceteknikerelev jf. nedenstående: 

 

Vallensbæk Boligselskab skal godkendes som praktiksted.  

 

En virksomhed kan godkendes som praktiksted, hvis den kan oplære eleven i overensstem-

melse med uddannelsens praktikregler, og den kan sikre elever tilfredsstillende oplæringsfor-

hold. 

Forskellige uddannelser/specialer har forskellige krav til at blive godkendt som praktiksted. 

Kravene til oplæring mv. fremgår af de faglige udvalgs godkendelses-/ansøgningsskemaer. 

Gode oplæringsforhold kræver, at der både er tilstrækkelige arbejdsopgaver og oplæringsan-

svarlige tilstede i praktikvirksomheden. Hver uddannelse har derfor nærmere regler for, hvor 

mange elever virksomheden må have samtidigt. Det afhænger blandt andet af, hvor mange 

fastansatte medarbejdere, der opfylder kravene til at være oplæringsansvarlige.  

Uddannelsens opbygning 

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen tager 3 år og 3 måneder. 

 

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, 

samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Eleven kan afslutte 

uddannelsen med specialet ejendomsservicetekniker. 

 

På skolen undervises der f.eks. i: 

• Varmeanlæg, affaldshåndtering og bygningsvedligeholdelse 

• Indkøb, betjening og vedligeholdelse af maskiner 

• Kommunikation, samarbejde og psykologi 

Eleven har også fag som fysik, naturfag, psykologi og it. 

I praktiktiden bliver eleven oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktik-

ken foregår på en arbejdsplads eller i et praktikcenter. Eleven afslutter uddannelsen med en 

svendeprøve. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt 

der skal ansættes en ejendomsserviceteknikerelev.  
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Økonomiske konsekvenser 

Elevløn 

Under 25 år pr. 1.marts 2019: 

 

0 – 12 måneder  11.250,00 kr. 

13 – 24 måneder  12.157,56 kr. 

25 – 36 måneder  14.204,47 kr. 

Sidste 3 måneder  15.798,30 kr. 

 

I alt i læretid 498.739,26 kr. hertil skal lægges pension efter 3 måneders prøvetid. 

I alt 648.361,38 kr. 

Over 25 år pr. 1. marts 2019: 

 

0-39 måneder 742.846,26 kr. 

 

I alt i læretiden 742.846,26 kr. hertil skal lægges pension efter 3 måneders prøvetid. 

I alt 965.700,138 kr. 

 

Der kan som hovedregel ganges med 1.3 for at få det endelige løn tal, alt inklusiv. 

 

Eleven ansættes i boligorganisationen, hvorfor lønudgiften også afholdes her. 

 

Organisationsbestyrelsen udtrykte en principiel positiv holdning til, at boligorganisationen ansæt-

ter en lærling. Forud for endelig stillingtagen ønskede organisationsbestyrelsen, at forslaget blev 

drøftet med driftslederne henset til, at disse i sagens natur vil få en afgørende rolle i forhold til ud-

dannelse af en lærling. Såfremt der træffes endelig beslutning om at ansætte en lærling, indarbej-

des økonomien hertil i budget 2021. 

 

7. Brug af fællesstemmer og god selskabsledelse 

Indledning 

KAB´s repræsentantskab vedtog den 26. juni 2019 ”Retningslinjer og kodeks for valg til eks-

terne poster i KAB og KAB-fællesskabet.” Af disse retningslinjer fremgår det bl.a. at: 

 ”KAB´s repræsentantskab opfordrer alle boligorganisationer til at behandle spørgsmålet om 

brug af fællesstemmer og træffe beslutning om rammerne for god selskabsledelse i deres or-

ganisation”. 
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Sagsfremstilling 

KAB’s repræsentantskab har besluttet at give Forvaltningsudvalget ansvaret for implemente-

ringen af retningslinjerne, og udvalget vil hermed opfordre til, at alle boligorganisationer i 

KAB-fællesskabet tager stilling til følgende: 

 

Ønsker boligorganisationen at benytte sig af muligheden for at benytte fællesstemmer, der er 

opnået i forbindelse med afdelingernes eller boligorganisationens kundeforhold i f.eks. forsy-

ningsselskaber, realkreditforeninger og banker? 

 

Er det i givet fald en beslutning, organisationsbestyrelsen træffer, eller lægges den ud til afde-

lingerne?  

 

Træffes der en generel beslutning om brug eller ikke brug af stemmer – eller skal det vurde-

res fra sag til sag? 

 

Desuden opfordres boligorganisationerne til at sætte egne principper for god selskabsledelse 

til debat og beslutning. Det kan f.eks. være på et seminar, en arbejdsdag, eller på et organisa-

tionsbestyrelsesmøde. Vigtigst er det, at der fastlægges en politik, der er ejerskab til og enig-

hed om, og som kan være med til at sikre åbenhed og transparens om beslutninger i organi-

sationen. 

Bilag 

Bilag 7: Retningslinjer og kodeks for valg til eksterne poster i KAB og KAB-fællesskabet 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at man gerne fremover vil benytte fællesstemmer. Organisa-

tionsbestyrelsen besluttede endvidere, at der træffes afgørelse fra sag til sag, men at beslutningen 

skal tages af organisationsbestyrelsen. 

 

For så vidt angår god selskabsledelse anmodede organisationsbestyrelsen om, at der udarbejdes no-

tat med udkast/eksempel på god selskabsledelse i en boligorganisation, som kunne forelægges besty-

relsen til godkendelse. Organisationsbestyrelsen nævnede Vallensbæk Strand Vandværk, 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen beslutter, hvorvidt man i fremtiden vil be-

nytte fællesstemmer, herunder om det skal besluttes fra sag til sag el-

ler lægges ud til afdelingerne.  

 

Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om rammer og tidsplan 

for vedtagelse af en politik for god selskabsledelse. 
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Vallensbæk Fjernvarme Syd og Vallensbæk Fjernvarme som eksempler på steder, hvor der kan 

træffes beslutning om at bruge stemmer til at få indflydelse. 

 

8. Principper for feriefremleje i KAB-fællesskabet 

Indledning 

Flere boligorganisationer ønsker en diskussion af fordele og ulemper ved den nuværende 

ordning og ønsker at tage stilling til, hvorvidt beboerne fortsat skal have mulighed for at ud-

leje deres bolig i kortere perioder igennem portaler som f.eks. Airbnb. Ordningen kan give 

nogle beboere mulighed for selv at komme på ferie, fordi man i en periode får sin husleje 

dækket. 

 

 

Sagsfremstilling 

I 2014 besluttede KAB efter ønske fra flere beboere, at også beboere i KAB-fællesskabet bør 

have mulighed for at benytte feriebytte, hvor man bytter bolig med en anden familie, eller 

udlejning gennem f.eks. Airbnb, således at disse ikke stilles dårligere end beboere i andre 

ejerformer. 

 

Officielt søgte ca. 70 personer i KAB om tilladelse til at feriefremleje i 2018, men KAB er klar 

over, at antallet af udlejninger er langt større end dette, hvorfor der er fokus på at få beboerne 

til at følge reglerne. Hvis boligorganisationen vælger helt eller delvist at forbyde ferieudlej-

ning, skal man være opmærksom på, at dette ikke i sig selv vil hindre ulovlig fremleje, og at 

det er vanskeligt at føre tilsyn. 

 

Udgangspunktet i KAB-fællesskabet er, at feriefremleje er tilladt i op til seks uger om året. 

Der er dog flere regler, der skal overholdes, herunder at den opkrævede betaling ikke oversti-

ger den tilsvarende lejebetaling. Beboeren må således ikke have overskud på udlejningen. 

KAB skal godkende en ansøgning fra beboeren, inden korttidsudlejningen begynder. Vejled-

ningen kan findes på KAB´s hjemmeside.  

 

Boligorganisationen har også mulighed for at beslutte, at der i en eller flere afdelinger ikke 

skal tillades korttidsudlejning, f.eks. i afdelinger med meget central beliggenhed, eller 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt korttidsudlejning 

som udgangspunkt fortsat skal være tilladt i op til seks uger om året. 
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afdelinger med systematisk udlejning i strid med reglerne, og deraf følgende gener for de øv-

rige beboere. 

 

Vær opmærksom på, at udlejning via Airbnb indberettes automatisk til Skattestyrelsen. Det 

følger af en aftale imellem Skattestyrelsen og Airbnb.  

Såfremt lovgivningen på området ændres, tilpasses ordningen hertil. 

 

I tilfælde, hvor en lejer i KAB-fællesskabet udlejer sin lejlighed i strid med reglerne i afdelin-

gen, kan der sendes en advarsel til beboeren, og i værste fald kan beboeren risikere at miste 

sit lejemål. Det er boligorganisationen/KAB, der skal dokumentere, at reglerne er overtrådt.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at korttidsudlejning fortsat skal være tilladt i op til seks uger 

om året. 

 

Organisationsbestyrelsen vil orienteres om fremlejemuligheden, herunder om konsekvenserne ved 

ulovlig fremleje på boligorganisationens hjemmeside. 

 

9. Vild med Vilje 

Indledning 

KAB har indgået partnerskab med Vild med Vilje, og alle boligorganisationer i KAB- fælles-

skabet tilbydes nu at blive medlemmer af foreningen Vild med Vilje, hvis ambition er, at gøre 

en konkret og lokal forskel for en vild, rig og mangfoldig natur i Danmark.  

 

 

Sagsfremstilling 

KAB tilbyder herefter boligafdelingerne i KAB-fællesskabet en identifikation og analyse af 

afdelingens unikke potentialer og på baggrund heraf, konkrete forslag til driftstiltag, der kan 

bidrage til at øge biodiversitet. Hertil tilbydes undervisning/workshops til driften. 

 

Analyse og anbefalinger til omlægning af arealer til Vild med Vilje vil koste 13.312,50 kr. inkl. 

moms pr. afdeling ved op til 100 tilmeldte afdelinger i KAB-fællesskabet. Hvis der kommer 

flere interesserede afdelinger, vil prisen kunne reduceres. I vedlagte bilag 9 og 9.1 er projektet 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter og tager beslutning om, de ønsker, 

at selskabet bliver medlem af foreningen Vild med Vilje, samt træffer 

beslutning om, at arbejde videre henimod etablering af Vild med 

Vilje arealer i organisationens afdelinger. 
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nærmere beskrevet, og der er eksempler på forandringer af områder, der medfører forvand-

linger til grønne områder med stor biodiversitet. 

Økonomiske konsekvenser 

Årligt medlemskab   1.500,00 kr.  

Opstartsgebyr    9.950.00 kr. ekskl. moms, svarende til 12.437,50 kr. inkl. moms. 

 

Analyse og anbefalinger    13.312,50 kr. inkl. moms        

Bilag 

Bilag 9: Projekt ”KAB - Vild med Vilje 

Bilag 9.1: Inspirationsmateriale 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede ikke at søge medlemskab af foreningen Vild med Vilje. Organi-

sationsbestyrelsen opfordrede til, at der i driften arbejdes med tanken om at gøre dele af friarealerne 

i afdelingerne vedligeholdelsesfrie. 

 

Sager til drøftelse 

 

10. Mål- og handleprogram – opfølgning og fordeling af 2020 - opgaver  

Indledning 

Organisationsbestyrelsen har senest gennemgået status for mål- og handleprogrammet på 

mødet den 28. oktober 2019. 

 

 

 

 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen gennemgår oversigten og vurderer frem-

drift og behov for ændringer. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 24. februar 2020 

Udsendt den 10. marts 2020 

 

 
 

14/21 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet oversigt visende handlinger i handlingsprogrammet, der skal være gen-

nemført i 2020. Oversigten viser endvidere handlinger som skulle være gennemført tidligere 

år, men som ikke allerede er gennemført. Disse handlinger er markeret i oversigten. Der er 

endvidere sat ansvarlige på og næste skridt er anført. 

Bilag 

Bilag 10: Status – Handleplan for målsætningsprogram. 

 

Organisationsbestyrelsen gennemgik oversigten. Organisationsbestyrelsen drøftede i den forbin-

delse mulighederne for at optimere afdelingernes energiforbrug – bl.a. med udgangspunkt i udar-

bejdede Energimærkerapporter. Det blev samtidig drøftet at forlænge handlingsprogrammet til eks. 

2025, så projekterne kan løbe over længere tid. 

 

11. Trivselsundersøgelse 

Indledning 

Trivselsmåling 2019 er gennemført blandt medarbejderne i Vallensbæk Boligselskab. 

 

 

Sagsfremstilling 

Trivselsmåling 2019 er gennemført blandt medarbejderne i Vallensbæk Boligselskab. Drifts-

chef Bo Mølgaard har på et møde med medarbejdere drøftet rapporten, som på en række 

punkter viser et fald i tilfredshed i forhold til tidligere måling. Trivselsmålingen er vedhæftet 

som bilag 11. 

 

FU (formandskabet) har efterfølgende drøftet resultatet af Trivselsmålingen med driftschefen 

og kundechefen. FU forslår på denne baggrund en handleplan med en række elementer: 

 

• Der afholdes møde med deltagelse af FU og det samlede personale. Mødet vil bl.a. have 

til formål at afdække hvilke skridt, der vurderes at skulle tages i brug med henblik på at 

styrke arbejdsglæden. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter resultatet af Trivselsmåling 2019, 

samt tager skridt til at følge op på denne. Herunder afholdes møde 

med deltagelse af alle ansatte, FU og driftschef/kundechef. 
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• Rammerne omkring lønforhandlinger præciseres – herunder at løn alene er et anliggende 

mellem medarbejder og vedkommendes chef (driftschef). 

• Styrket kommunikation mellem FU og de ansatte – eksempelvis i form af ét eller flere år-

lige møder. 

• Formålet med projektet ”Effektiv drift” klargøres over for medarbejderne. 

• Der afsættes uddannelsespulje i boligorganisationen til styrkelse af medarbejdernes kom-

petencer – disponeret af driftschefen. 

Bilag 

Bilag  11: Trivselsmåling 2019. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede Trivselsmåling 2019 og bakkede op om handlingsplanen, som 

den fremgår i dagsordenspunktet, samt noterer, at formandskabet vil tage en drøftelse med medar-

bejderne på møde den 25. februar 2020. 

 

12. KAB’s udlejning og genudlejning  

Indledning 

Der er udarbejdet oversigt visende samtlige udlejninger i Vallensbæk Boligselskab i 2. halvår 

2019. 

 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af drøftelserne på organisationsbestyrelsesmødet i juni 2019 er udarbejdet en 

oversigt, vedlagt som bilag 12, visende samtlige udlejninger i Vallensbæk Boligselskab i peri-

oden juni – december 2019. 

 

Det kan oplyses, at der ikke i forbindelse med udlejningerne har været udlejetab ud over 

hvad Vallensbæk Boligselskab tidligere er blevet kompenseret for. Det kan endvidere oply-

ses, at pr. 17. februar 2019 er 2 boliger ikke udlejet, idet der er tale om dødsboer, hvor der af-

ventes melding om at de er klar til genudlejning. Én bolig er i tilbud. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter oversigt over udlejninger i Vallens-

bæk Boligselskab, og tager denne til efterretning. 
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Bilag 

Bilag  12: Oversigt over udlejninger 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede oversigt over udlejninger. Fremadrettet ønskes sagsforløbet som 

udgangspunkt alene beskrevet ved opsigelsesdato, udlejningsdato og eventuelt lejetab. Derudover 

ønsker organisationsbestyrelsen en samlet oversigt rullende på møderne, samt en årlig opgørelse. 

Desuden blev der mindet om, at lejeledighed skal fremgå af afdelingernes regnskaber, da dette ikke 

sker p.t.   

 

Administrationen blev bedt om tilbagemelding vedrørende lejetab i forbindelse med en konkret ud-

lejning. 

 

13. Styringsdialog 

Indledning 

Der er afholdt styringsdialogmøde på Vallensbæk Rådhus den 16. december 2019.  Fra Val-

lensbæk Boligselskab deltog Katja Lindblad og kundecheferne Marianne Wittrup og Jan 

Spohr.  

 

 

Sagsfremstilling 

Vallensbæk Kommunes referat af styringsdialogmødet med kommentarer er vedlagt som bi-

lag 13. 

Bilag 

Bilag 13: Referat – Styringsdialogmøde 2019 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referatet lægges på boligorganisatio-

nens hjemmeside.  

 

Administrationen følger op på aftalerne med kommunen. 

 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøf-

ter behovet for opfølgning. 
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14. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Indledning 

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

denssager. 

 

 

 

Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelsens medlemmer orienterer om aktuelle punkter fra afdelingerne, og 

afdelingernes driftsrapporter og logbog over husordenssager er vedlagt som bilag 14 og 14.1. 

Bilag 

Bilag 14: Driftsrapporter 

Bilag 14.1: Logbog over husordenssager  

 

Organistionsbestyrelsen udtrykte tilfredshed med de fremsendte driftsrapporter.   

 

Højstrupparken orienterede om altansagen. 

 

15. 49.3 Firkløverparken - Parkeringsordning  

Indledning 

Organisationsbestyrelsen har modtaget kopi af henvendelse af 3. december 2019 til afdelings-

bestyrelsen fra en række beboere i Firkløverparken vedrørende ny parkeringsordning i afde-

lingen.  

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

I henvendelsen fra beboerne anføres, at en række forhold omkring parkeringsordningen 

mangler at blive præciseret, hvorfor ordningen forvolder problemer for brugerne - og afde-

lingsbestyrelsen opfordres til at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde om ordningen. 

Henvendelsen er vedlagt som bilag 15. 

 

Afdelingsbestyrelsen har svaret, at formålet med den nye parkeringsordning anses for op-

fyldt, at enkelte forhold er ved at blive rettet, og at man vil vende tilbage med forslag til en 

digital løsning på parkeringsordningen på afdelingsmødet i september 2020. Afdelingsbesty-

relsen afviser på dette grundlag at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde. Afdelingsbe-

styrelsens svar er vedhæftet som bilag 15.1.   

Bilag 

Bilag 15: Henvendelse af 3. december 2019 til afdelingsbestyrelse med kopi til organisations-

bestyrelsen 

Bilag 15.1: Afdelingsbestyrelsens svar på henvendelsen 

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede afdelingsbestyrelsen til at indkalde brevskriverne – alle bebo-

ere – til et afdelingsmøde om parkeringsordningen. Organisationsbestyrelsen ønsker at deltage i 

dette møde. 

 

16. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden orienterer om aktuelle sager. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter, hvorvidt der bør rettes henven-

delse til afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken med en opfordring 

til, at der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde om parkeringsord-

ningen. 
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• Formanden har modtaget forslag til vedtægterne på det kommende repræsentantskabsmøde om-

kring udformning af bestemmelse om dobbeltmandater. 

• Der er fortsat problemer med vandindtrængen i konkret lejemål i Stationstorvet, som der p.t. 

følges op på. 

• Der afholdes valgmøde i BL´s 9. kreds. Katja Lindblad og Thomas Lund er på valg. 

 

Sager til orientering 

 

17. Organisationsbestyrelsen er orienteret om: 

49.1 Højstrupparken – Støjskærm mod Sdr. Ringvej 

Formandskabet i Højstruparken har afholdt møde med Vallensbæk Kommune omkring op-

sætning af støjskærm mod Sdr. Ringvej. Kommunen har fremlagt flere forskellige forslag til 

placering af støjskærmen. Kommunen forestiller sig en medfinansiering på 50 pct. fra afdelin-

gens side. Forslaget vil blive forelagt bestyrelsen i Højstrupparken. 

49.3 Firkløverparken – Partshøring - Flytning af overkørsel til Gymnasievej og ny sti langs 

Blomsterengen 

Organisationsbestyrelsen har afgivet høringssvar til Vallensbæk Kommune vedrørende tra-

fikomlægning i Vallensbæk Nord. I høringssvaret udtrykker organisationsbestyrelsen opbak-

ning til forslaget. 

Trafikomlægningen ventes politisk behandlet i Trafik- og Miljøudvalget i marts 2020, og det 

vil her blive indstillet at vejen fra institutionerne til Firkløverparken lukkes, således at al tra-

fik ledes bagom og ud på Gymnasievej. Der kommer permanent gangsti langs den nordlige 

ende af Blomsterengen. 

Trafikomlægningsforslaget er vedlagt som bilag 17, og høringssvaret er vedlagt som bilag 

17.1. 

 

 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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49.4 Stationstorvet – Afgørelse fra Planklagenævnet vedrørende ventilation 

Planklagenævnet har truffet afgørelse i sag om inddækning af ventilation på seniorboligfæl-

lesskabet. Kommunen er blevet underkendt, og ventilationen kan således principielt blive 

stående med den nuværende inddækning.  

Kommunen inviterer på baggrund af afgørelsen nu Vallensbæk Boligselskab til en drøftelse 

af udformningen. 

Afgørelsen fra Planklagenævnet betyder, at kommunen nu kan behandle skema C og ende-

ligt godkende byggeregnskabet. 

Planklagenævnets afgørelse er vedlagt som bilag 17.2. 

Mødedatoer 

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 

Firkløverparken den 2. marts 2020, kl. 17.00 (ekstraordinært) 

Højstrupparken torsdag den 27. august 2020, kl. 17.00 

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 

Bilag 17: Trafikomlægningsforslag 

Bilag 17.1: Høringssvar 

Bilag 17.2: Planklagenævnets afgørelse 

Bilag 17.3: Mødeplan 2020 

 

Taget til efterretning. 
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18. Eventuelt 

❖ Lone Christiansen orienterede fra kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk Byråd om drøftelse 

af huslejestigninger i Højstrupparken som følge af renoveringen. Sagen er omtalt i medierne. 

❖ Mail modtaget fra Flemming Wind Lystrup om mistillid til formanden for boligorganisatio-

nen. Katja Lindblad redegjorde for sine synspunkter i forhold til de i brevet rejste forhold/sager. 

Idet Flemming havde været nødsaget til at forlade mødet tidligere fandt organisationsbestyrel-

sen, at det var nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde med 

henblik på at drøfte Flemmings henvendelse. Mødet indkaldt til den 4. marts 2020 kl. 16.00. 
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