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1. Referater 

Indledning 

Referater af den 24. februar 2020 og 3. marts 2020 fremlægges til organisationsbestyrelsens 

godkendelse. 

 

 

Sagsfremstilling 

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

 

Referaterne blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

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

revisionsprotokol til påtegning. 

 

 

Sagsfremstilling 

Udskrift af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs indførelse i protokollen er forud 

for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer som bilag 2.  

Bilag 

Bilag 2: Revisionsprotokol 

 

Indstilling 

Referaterne godkendes og underskrives efterfølgende af formanden. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.  
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Revisor gennemgik revisionsprotokollen, der efterfølgende blev taget til efterretning og underskrevet af 

organisationsbestyrelsen. 

 

3. Bestyrelsesforhold 

Indledning 

Organisationsbestyrelsens sammensætning for den forløbne periode. 

 

 

 

Sagsfremstilling 

Højstrupparken   Lone Christiansen   (2021)  

    Preben Suhr Andersen (næstformand) (2021) 

 

Rosenlunden  Katja Lindblad (formand)  (2020) 

    Helle Gimlinge    (2020) 

 

Firkløverparken   Flemming Wind Lystrup  (2020) 

    Linda Laursen    (2020) 

 

    Thomas Lund (særligt udpeget) (2021) 

     

Vallensbæk Kommune Lene Lykke Sørensen   (31.12.2021) 

    Claus Weichel    (31.12.2021)  

 

Organisationsbestyrelsesmedlemmernes afgangsorden er anført i parentes, hvilket også er 

gældende for suppleanterne. 

 

I den mellemliggende periode er Linda Laursen indtrådt i organisationsbestyrelsen den 24. 

februar 2020 i stedet for Hanne Witschas, der ønskede at udtræde. 

 

Suppleanter for den forløbne periode har været som følger: 

 

For Katja Lindblad er valgt   Bjarne Gimlinge  (2020) 

For Lone Christiansen er valgt  Else Pedersen Nielsen  (2021) 

For Preben Suhr Andersen er valgt  Stig Christiansen  (2021)   

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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For Helle Gimlinge er valgt   Søren Frydenlund Jensen (2020) 

For Flemming Wind Lystrup er valgt Henning Blauenfeldt  (2020) 

For Hanne Witschas er valgt  Linda Laursen    (2020) 

For Thomas Lund er valgt   Vakant    (2021) 

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

For Claus Weichel er udpeget  Thomas Bennedsen  (31.12.2021) 

 

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

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

let til organisationsbestyrelsen.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Sager til beslutning 

 

4. Selskabets og afdelingernes regnskaber  

Indledning 

Selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2019 - 31.12.2019 er vedlagt som bi-

lag 4 samt status pr. sidstnævnte dato. 

 

 

Sagsfremstilling 

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

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

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

anført i en særlig kolonne. 

 

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

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

31.12.2019 og bevægelserne i regnskabsåret. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab, således at 

dette kan fremlægges til godkendelse på det efterfølgende repræsen-

tantskabsmøde. Derudover godkender organisationsbestyrelsen af-

delingernes regnskaber. 
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Regnskaberne udviser følgende: 

 

Vallensbæk Boligselskab 

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2019 -31.12. 2019 balancerer med 8.160.564 kr., og slutter med 

et overskud på 73.304 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 

Status balancerer med 41.510.839 kr., og dispositionsfonden udgør 5.665.578 kr. Den dispo-

nible likvide del udgør 4.494.244 kr. svarende til gennemsnitlig 8.512 kr. pr. lejemålsenhed. 

 

Såfremt den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 

1.609.554 kr., hvoraf til fri disposition 1.599.554 kr.  

 

Overskuddet i selskabet skyldes bedre renteindtægter end forventet. 

 

I 2019 faldt renten hen over året og kulminerede med et lavpunkt i sensommeren. I sidste 

kvartal af 2019 så vi stigende renter, da markederne forventede mindre risici fra handelskri-

gen og Brexit. Centralbankernes support og forventning om en opblødning af handelskrigen 

mellem USA og Kina fik markederne til at tro på en forlængelse af det aktuelle opsving. 

 

På trods af stigende renter gennem 4. kvartal, og derved faldende obligationskurser, fast-

holdte afdelinger under Kapitalforeningen et flot resultat for 2019. Et resultat, der i høj grad 

blev skabt i første halvår. 

 

Kursværdier 

 

 

Nominel 

beholdning 

(kurs 100) 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2018 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2019 

Værdiudvik-

ling 

hele 2019 

Værdiud-

vikling 

hele 2018 

Danske Capital 10.607.500 117,28 119,60 1,98 %-point 0,65 %-point 

SEB Invest 10.269.500 120,08 121,46 1,15 %-point 1,46 %-point 

Nykredit Port. 12.137.500 122,23 124,55 1,89 %-point 0,96 %-point 

 

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursud-

vikling og afkast. Indskud i Kapitalforeningen skal betragtes som en langsigtet investering 

 

Højstrupparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2019 - 31.12.2019 balancerer med 11.928.468 kr. og slutter med 

et overskud på 641.894 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsfø-

res over 3 år første gang i budget for 2021. 

 

Status balancerer med 52.535.282 kr. 

 

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

budgettet.  
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Højstrupparkens regnskab 2019 afviger med -2,9 %. 

 

Rosenlunden 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2019 -31.12.2019 balancerer med 5.932.844 kr. og slutter med et 

overskud på 235.257 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsføres 

over 3 år første gang i budget for 2021. 

 

Status balancerer med 84.498.613 kr. 

 

Rosenlundens resultat afviger med -3,6 %. 

 

Firkløverparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2019 - 31.12.2019 balancerer med 22.277.372 kr. og slutter med 

et overskud på 524.663 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsfø-

res over 3 år første gang i budget for 2021. 

 

Status balancerer med 388.804.698 kr. 

 

Firkløverparkens resultat afviger med 7,9 %, hvilket hovedsageligt skyldtes at der ekstraordi-

nært er henlagt 1.445.128 kr., grundet tilbagebetaling af ejendomsskatter. Fratrækker man 

denne henlæggelse, er differencen 0,9 %. 

 

Stationstorvet 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2019 - 31.12.2019 balancerer med 5.836.099 kr. og slutter med et 

overskud på 41.315 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsføres 

over 3 år første gang i budget for 2021. 

 

Status balancerer med 128.717.106 kr. 

 

Stationstorvets resultat afviger med -0,6 %. 

Bilag 

Bilag 4: Regnskaber for 2019 

 

Mick Holm Kristensen gennemgik boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2019, og 

svarede på enkelte spørgsmål fra organisationsbestyrelsen. Administrationen vil vende tilbage med 

en ajourført opgørelse over lejetab.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne. Organisationsbestyrelsen bad administrationen 

om, at være opmærksom på behovet for en højere specificeringsgrad af udgifterne på konto 115 og 

116 i forbindelse med fremlæggelse af regnskaberne på afdelingsmøderne.  
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5. Selskabets driftsbudget 2021 

Indledning 

Selskabet driftsbudget for 1.1.2021 til 31.12.2021 er vedlagt som bilag 5. 

 

 

Sagsfremstilling 

Budgettet for 1.1.2021 til 31.12.2021 balancerer med 6.654.000 kr. og slutter med en budgetre-

serve på 27.000 kr. 

Bilag 

Bilag 5: Driftsbudget 2021 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudget 2021 for Vallensbæk Boligselskab. 

 

6. Bestyrelsens årsberetning 2019 

Indledning 

Forslag til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2019 er vedlagt som bilag 6. 

 

 

 

 

Indstilling 

Selskabets driftsbudget pr. 1. januar 2021 godkendes til fremlæggelse 

på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen, således at 

denne efterfølgende kan blive fremlagt til godkendelse på selskabets 

repræsentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen godkender samti-

dig de opstillede mål for den kommende periode med eventuelle æn-

dringer. 
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Sagsfremstilling 

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

gennemgang af nøgletal vil der i den kommende periode særligt være fokus på to mål: 

 

• At komme helt i mål med besparelseskravet for samtlige afdelinger – så der siden også 

kan hentes en besparelse på huslejerne 

• At lave en handleplan for at mindske tab ved fraflytning  

Bilag 

Bilag 6: Årsberetning 2019 

 

Organisationsbestyrelsen udtrykte tilfredshed med årsberetningen og godkendte denne. Årsberet-

ningen vil, med en enkelt tilføjelse om sag om brug af fællesstemmer, blive fremlagt for repræsen-

tantskabet. Det blev besluttet, at lægge årsberetningen på boligorganisationens hjemmeside. 

 

7. Vedtægtsændring – digital udsendelse 

Indledning 

Normalvedtægterne er blevet ændret. Ændringerne vedrører digital kommunikation. 

 

Vedlagt bilag 7 med de rettelser, som anbefales indarbejdet snarest muligt i boligorganisatio-

nens vedtægter. 

 

 

Sagsfremstilling 

Når vedtægterne er ændret, og beboerne er informeret med et fysisk brev, kan der fremover 

kommunikeres digitalt, herunder indkaldes til repræsentantskabsmøde og afdelingsmøde pr. 

mail, uden at der er indgået en særskilt aftale herom med beboeren, som hidtil har været et 

krav. 

 

Beboere kan fritages efter de generelle regler om fritagelse for digital post. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter vedtægtsændringerne og beslutter, at de skal bringes i 

overensstemmelse med normalvedtægterne samt beslutter, om organisationsbestyrelsen vil 

stille yderligere forslag om ændringer i vedtægterne. 
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Det forventes, at den almene boligsektor vil indgå i den nye Digital Post – løsning fra foråret 

2021. 

 

For nærmere beskrivelse henvises til BL informerer:  

https://bl.dk/bl-informerer/2019/10/4319-%C3%A6ndring-af-normalvedtaegter-for-almene-bo-

ligorganisationer/  

 

Ændringen af boligorganisationernes vedtægter bør ske snarest muligt, så de er i overensstem-

melse med normalvedtægterne og dermed er fremtidssikrede. Der udestår herefter en håndte-

ring i KAB af de praktiske forhold i den forbindelse. 

Bilag 

Bilag 7: Forslag om vedtægtsændring 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte forslaget til ændring af vedtægterne, som herefter vil blive fo-

relagt repræsentantskabet til godkendelse. 

 

8. Mål- og handleprogram – opfølgning på 2020 - opgaver  

Indledning 

Vallensbæk Boligselskab har et ambitiøst målsætningsprogram som løber fra 2018 til 2022, og 

er således halvvejs i perioden.  

 

Målsætningsprogrammet har 48 mål med i alt 114 tilknyttede handlinger, hvoraf 9 er genta-

gende, så det giver 105 unikke handlinger.  

Målene er fordelt under følgende 8 overskrifter: Værdigrundlag, Vækst og nybyggeri, Samar-

bejde med kommuner, Beboerdemokrati, Styrket kommunikation, Ansvarlig, effektiv drift og 

god service, Energi og miljø samt Socialt ansvar. 

 

 

Sagsfremstilling 

Der er 76 handlinger som allerede er udført og/eller udføres løbende. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter om målsætningsprogrammet skal 

forlænges til 2025 samt tager stilling til, hvornår de fire handlinger, 

som mangler opfølgning skal sættes på dagsorden i 2020. 

https://bl.dk/bl-informerer/2019/10/4319-%C3%A6ndring-af-normalvedtaegter-for-almene-boligorganisationer/
https://bl.dk/bl-informerer/2019/10/4319-%C3%A6ndring-af-normalvedtaegter-for-almene-boligorganisationer/
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Derudover er 16 handlinger/projekter i proces, som bl.a. omhandler implementering af sel-

skabets hjemmeside samt bestyrelsens ønske om optimering af afdelingernes energiforbrug. 

 

Tre handlinger er sat til 2021 og er derfor ikke opstartet. De omhandler en spørgeskemaun-

dersøgelse til kommende lejere på ventelisten samt en beboertilfredshedsundersøgelse i alle 

afdelinger. 

 

Fire af handlingerne behandles i nærværende dagsorden under følgende punkter: 10. plan for 

velkomst til nye beboere. 12. strategi for deltagelse på afdelingsmøder samt punkt 16. plan for 

intro til nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Der er således 4 handlinger som organisationsbestyrelsen bør forholde sig til ift. indhold, 

tidsplan og proces. Det drejer sig om følgende:  

 

- Værdigrundlaget skal senest i 2019 indgå i indflytningsmateriale til nye beboere 

- Der er senest i 2020 igangsat drøftelser med kommunen/erne om de kommunalt udpe-

gede bestyrelsesmedlemmer. Der er senest i 2020 udarbejdet en vedtægtsændring 

 

- Der er senest i 2020 indgået et samarbejde med vores kommune(r), og der arbejdes på at 

afprøve muligheden for at tage borgere i jobtræning/aktivering/praktik i boligselskabet i 

perioden frem til 2022 

 

- Hver afdelingsbestyrelse udarbejder forslag til afdelingsmødet til rammer for, hvordan 

midlerne kan bruges 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede desuden på mødet i februar mulighederne for, at forlænge 

målsætningsprogrammet til f.eks. 2025, så projekterne kan løbe over længere tid. 

Bilag 

Bilag 8: Målsætningsprogram – status 2020 

 

Katja Lindblad gennemgik målsætningsprogrammet punkt for punkt for en status over projekter 

for 2020. ”Næste skridt” blev ajourført for enkelte handlinger. Handleplanen vil blive revideret på 

baggrund heraf efter drøftelse i repræsentantskabet.  

Status for handleplanen vil endvidere blive givet på det kommende repræsentantskabsmøde. 
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9. Plan for velkomst til nye beboere jf. handleprogram - status 

Indledning 

I målsætningsprogrampunktet om socialt ansvar, har Vallensbæk Boligselskab sat et mål om 

”at der tages godt imod nye beboere, som flytter ind hos os” samt målet om ”at der i afdelin-

gerne skabes gode rammer for beboeraktiviteter, der kan understøtte et godt socialt liv.” 

 

 

Sagsfremstilling 

Når man som ny beboer flytter ind i en bolig i Vallensbæk Boligselskab, får man fra ejen-

domskontoret et velkomstbrev med nyttige kontakter i afdelingen samt anden relevant infor-

mation om f.eks. Yousee, vaskeriet, p-plads eller boligændring.  

Det skriftlige materiale kan med fordel udbygges, såvel som bestyrelsen kan drøfte andre ini-

tiativer, som kan styrke den sociale sammenhængskraft og bidrage til, at man som ny føler 

sig taget godt imod.  

Nedenfor er forslag til initiativer, som bestyrelsen kan drøfte om skal være en del af planen. 

 

Skriftligt materiale: 

- Oversigtskort over afdelingen med anmærkning af hvor fællesfaciliteterne er. 

- Beskrivelse af de sociale aktiviteter/klubber der eksisterer i afdelingen. 

- Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne, hvor der står lidt mere om hvem de er. 

- Billeder af afdelingen/de ansatte og/eller af klubaktiviteter. 

 

Personlig velkomst: 

- En fra afdelingsbestyrelsen kan byde nye velkomne, f.eks. ringe på én gang om måneden 

hos nytilflyttere med en lille blomst.  

- Beboeren kan få en ”spisebillet” etc., hvis der er fællesspisning/café i afdelingen. 

- Hvert kvartal kan afdelingsbestyrelsen invitere nye beboere til en introaften med mad. 

- Ejendomskontoret kan lave en guidet tur i afdelingen, f.eks. en gang om måneden. 

 

Sociale aktiviteter: 

Derudover er det en god idé, at afdelingen har afsat midler til beboeraktiviteter, da det også 

kan være en god måde at introducere nytilflyttere til afdelingens beboere.  

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter, hvad der skal til for at nye beboere 

føler sig velkomne samt vedtage en plan for, hvordan det kan løftes i 

de enkelte afdelinger. 
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Nedenfor er forslag til aktiviteter, som er afprøvet i forskellige afdelinger i løbet af 2019 og 

kan bruges til at øge beboernes engagement.  

KAB har udviklet materiale til hvordan man kommer i gang med aktiviteterne, som ligger på 

hjemmesiden. www.kab-bolig.dk/vaerktoejskassen 

 

- Lynpulje med workshop. Boligafdelingen afsætter en pulje penge, som kan bruges til 

åbne aktiviteter i afdelingen. Beboerne inviteres til en workshop, hvor ideer drøftes, og 

puljen giver mulighed for hurtigt at realisere de bedste ideer.  

 

- Børnenes afdelingsmøde. Børnene i afdelingen inviteres til et møde, hvor de kan komme 

med deres ideer til forbedringer eller aktiviteter. De bedste ideer bringes videre til afde-

lingsbestyrelsen. Børnedemokrati i en let og lavpraktisk form.  

 

- Nabo-møder. Et opgangsmøde i uformel form med mulighed for at styrke naboskab og 

fællesskab.  

 

Det er vigtigt at rammerne for brug af midlerne er beskrevet tydeligt. Bilag 9 er udkast til 

rammer for, hvordan og hvad midlerne kan bruges til, som bestyrelsen kan tage udgangs-

punkt i. 

Bilag 

Bilag 9: Udkast til rammer 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at overlade det til afdelingsbestyrelserne at træffe beslutning 

om, hvad man vil gøre i relation til velkomst af nye beboere. Endvidere bedes afdelingsbestyrelserne 

melde tilbage om, hvad man måtte ønske, at organisationsbestyrelsen eventuelt skal bidrage med af 

information. 

 

Når tilbagemelding fra afdelingerne er modtaget, drøftes dette på organisationsbestyrelsesmødet i 

februar 2021. Deadline for at melde tilbage til organisationsbestyrelsen til Jan Spohr er den 15. ja-

nuar 2021. 

 

10. Strategi for deltagelse på afdelingsmøder jf. handleprogram 

Indledning 

Afdelingsmøderne i Vallensbæk Boligselskab er planlagt til at gennemføres i august/septem-

ber 2020. 

 

http://www.kab-bolig.dk/vaerktoejskassen
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Sagsfremstilling 

Der er planlagt afdelingsmøder i Vallensbæk Boligselskab i august/september 2020. Organisa-

tionsbestyrelsen har jf. handlingsprogrammet en målsætning om at flere – mindst 20% - del-

tager på afdelingsmøderne. Herunder ønsker organisationsbestyrelsen, at bidrage til, at afde-

lingsmøderne afvikles på en optimal måde til gavn for beboere, afdeling og boligorganisa-

tion. 

 

Deltagelsen på afdelingsmøderne i 2019 er opgjort til: 

 

Højstrupparken 25,58 % 

Rosenlunden 35,37% 

Firkløverparken 17,33% 

Stationstorvet 83,67% 

 

Organisationsbestyrelsen kan på denne baggrund drøfte følgende forhold: 

 

 Hvorledes sikres fortsat høj(ere) deltagelse? 

- Starte afdelingsmødet med fællesspisning 

- Sørge for børnepasning 

- Ændret mødetidspunkt (evt. søndag formiddag) 

 Hvorledes sikres god dirigent-styring af møderne? 

 Hvorledes sikres deltagelse fra organisationsbestyrelsen på møderne?  

 

Til brug for afdelingsmøderne er der på foranledning af organisationsbestyrelsen desuden 

udarbejdet skabelon til brug for fremsættelse af forslag. 

Bilag:  

Bilag 10: Skabelon til beboerforslag til afdelingsmøder 

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede afdelingsbestyrelserne til, fortsat at have fokus på deltagelsen 

i afdelingsmøderne. Afdelingsbestyrelserne opfordres derfor til at overveje, hvilke tiltag man ønsker 

at bringe i spil for at nå målsætningen, samt orientere organisationsbestyrelsen herom. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter mulighederne for at bidrage til at 

optimere de kommende afdelingsmøder i Vallensbæk Boligselskab. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 10. juni 2020 

Udsendt den 24. juni 2020 

 

 
 

15/30 

 Organisationsbestyrelsen besluttede at deltage i afdelingsmøderne som følger: 

 

Højstrupparken: Katja Lindblad og Preben Suhr Andersen 

Rosenlunden: Katja Lindblad og Preben Suhr Andersen 

Firkløverparken: Katja Lindblad, Preben Suhr Andersen og Claus Weichel 

Stationstorvet: Katja Lindblad, Preben Suhr Andersen og Linda Nyeland Laursen 

 

11. Valg til KAB’s repræsentantskab 

Indledning 

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

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

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

skab. 

 

 

Sagsfremstilling 

I den forløbne periode har følgende været valgt: 

Katja Lindblad og Helle Gimlinge. Som suppleant for disse er Lone Christiansen er valgt. 

 

Organisationsbestyrelsen pegede på Katja Lindblad og Linda Nyeland Sørensen som medlemmer af 

KAB´s repræsentantskab. Som suppleant for disse udpegedes Lone Christiansen. 

 

12. BL’s undersøgelse ’Vores bidrag’, der måler bidraget til FN’s verdensmål for bæredygtig 

udvikling  

Nedenstående dagsordenspunkt er digitalt godkendt af organisationsbestyrelsen på baggrund af mail af 

1. april 2020. 

Indledning 

’Vores bidrag’ er BL’s årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor boligorganisationer kan få 

udarbejdet en rapport, der både giver et samlet overblik over, hvordan og hvor meget denne 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til 

KAB´s repræsentantskab. 
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bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, og samtidig giver en branchesam-

menligning. Gå til BL’s side her  

 

’Vores bidrag’ kan, udover at være en årlig statusrapport, også bruges som styringsværktøj for 

boligorganisationen.  

 

 

Sagsfremstilling 

’Vores bidrag’ har blandt meget andet disse tre fordele: 

 

1. Rapporten viser, hvordan den enkelte boligorganisation bidrager til FN’s verdensmål 

for bæredygtig udvikling og giver mulighed for at skabe klarhed over organisatio-

nens samlede bidrag. 

2. Rapporten kan bruges som et styringsværktøj, der år efter år måler boligorganisatio-

nens fremskridt inden for bæredygtighed. 

3. Rapporten giver en sammenligning med resten af branchen, så boligorganisationen 

kan få en fornemmelse af, om udviklingen overordnet set svarer til den, der er i bran-

chen i øvrigt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Da der er en omfattende dataindsamling forbundet med indrapporteringen, er priserne sat 

efter antal lejemål.  

 

Prisen pr. boligorganisation inkl. moms er:  

 

- Boligorganisationer op til 2.000 lejemål: 3.750 kr. pr. stk. 

- Boligorganisationer mellem 2.001-7.000 lejemål: 7.500 kr. pr. stk. 

- Boligorganisationer med 7.001 eller flere lejemål: 11.250 kr. pr. stk.   

Det videre forløb 

Ønsker boligorganisationen at deltage, modtages rapporten ’Vores bidrag’ i efteråret 2020. 

Den vil her blive gennemgået af en medarbejder fra KAB. Rapporten kan bruges som oplæg 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen bekræfter tidligere digital godkendelse af 

boligorganisationens deltagelse i undersøgelsen, herunder afholdelse 

af udgiften i den forbindelse på 3.750 kr. 

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/fns-verdensmaal/i-marts-og-april-kortlaegger-vi-igen-den-almene-boligsektors-bidrag-til-fns-verdensmaal/
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til diskussion og til at finde ud af, hvordan det ønskes, at balancen mellem social, økonomisk 

og miljømæssig bæredygtighed skal være fremadrettet i boligorganisationen.   

 

Bilag: 

 

Bilag 12: Indberetning 2020 til BL for Vallensbæk Boligselskab 

 

Organisationsbestyrelsen bekræftede tidligere digital beslutning om, at deltage i indberetningen til 

BL om FN´s verdensmål. 

 

13. Plan for intro til nye bestyrelsesmedlemmer jf. handleprogram 

Indledning 

Vallensbæk Boligselskab har besluttet, at der udarbejdes en plan for introduktion til nyvalgte 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Sagsfremstilling 

Ifølge Målsætningsprogram for Vallensbæk Boligselskab 2018 – 2022 skal der senest i 2020 

udarbejdes og besluttes plan for introduktion for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

 

Centralt i en sådan plan for nye bestyrelsesmedlemmer kunne være et – årligt tilbageven-

dende -  ”Introkursus for Nye bestyrelsesmedlemmer”, som beskrevet nedenfor: 

 

Introkursus for nye bestyrelsesmedlemmer: 

Målgruppen: 

Nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer der 

måtte have interesse for at deltage. 

 

Undervisere:  

Formand (el. næstformand) for organisationsbestyrelsen 

Evt. erfarent afdelingsbestyrelsesmedlem 

Driftschef 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter udkast til plan for introduktion til 

nyvalgte bestyrelsesmedlemmer herunder ”Intro-kursus for nyvalgte 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer”. Herudover drøfter organisations-

bestyrelsen udkast til forretningsorden for afdelingsbestyrelse.  
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Evt. driftsleder. 

 

Emner: 

Introduktion til Vallensbæk Boligselskab 

Den almene boligsektors opbygning - rollefordeling 

Ret og pligt (rammer) for arbejdet som afdelingsbestyrelsesmedlem 

Ejendomskontor – afdelingsbestyrelse - beboer 

Gode råd om bestyrelsesarbejdet. 

 

Form: 

Høj grad af involvering – erfa-mødekarakter 

Afslutte med socialt samvær/måske lidt at spise. 

 

Som supplement til Introduktionskurset kunne link til KAB´s kursuskatalog udsendes sam-

men med øvrigt velkomstmateriale:  Her er generelle kurser for nye afdelingsbestyrelsesmed-

lemmer – og diverse værktøjskurser (regnskab- og budget, boliglovgivning m.v.). 

 

Forretningsorden for afdelingsbestyrelser. 

Som en del af handlingsplanen i forhold til uddannelse i bestyrelsesarbejde har Vallensbæk 

Boligselskab sat som mål at der arbejdes med en forretningsorden for afdelingsbestyrelser, 

der tydeliggør ansvarsfordeling og arbejdsform internt i afdelingsbestyrelsen. Til brug for 

drøftelse heraf er vedhæftet eksempel på forretningsorden for en afdeling i KAB fællesskabet 

samt forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken. 

 

Bilag 

 

Bilag 13: Forslag til forretningsorden for afdeling Ellebo. 

Bilag 13.1: Forretningsorden for bestyrelsen i Firkløverparken 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede planen for intro til nye bestyrelsesmedlemmer og besluttede, at 

der laves et introkursus for nye bestyrelser efter afdelingsmøderne i januar 2021. 

 

Organisationsbestyrelsen pegede også på muligheden for et KAB arrangeret møde for nye afde-

lings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer. Katja Lindblad vil undersøge, om hun kan sende en 

udarbejdet beskrivelse af afdelingsbestyrelsens mange roller til bestyrelserne, med henblik på at 

denne videreformidles til alle afdelingsbestyrelser. 
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14. Indkøbspolitik – Årlig opgørelse over brug af indkøbsportalen og opnåede besparelser 

Indledning 

Organisationsbestyrelsens har sat sig som mål at optimere den daglige drift af boligafdelin-

gerne med det mål at passe på huslejen og holde de vedtagne budgetter jf. målsætningsprog-

rammet.  

 

 

Sagsfremstilling 

Bolinds oversigter over Vallensbæk Boligselskabs omsætning på Indkøbsportalen i 2019 og en 

beregning på besparelser er vedlagt som bilag 14, 14.1 og 14.2. Beregningen er foretaget på 

baggrund af køb i 2017 altså inden Indkøbsportalen blev implementeret. 

 

Omsætning i 2019: 

• Højstrupparken 231.753 kr. 

• Rosenlunden 59.437 kr. 

• Firkløverparken 49.302 kr. 

• Stationstorvet har ikke anvendt Indkøbsportalen i 2019 

 

Beregnet besparelse for: 

 

Højstrupparken 

Driften har købt forskellige varegrupper. Der er sparet 10-20% på lyskilder, ca. 50% på batte-

rier samt et pænt beløb på vaskemidler, som dog skal regnes efter for at finde den nøjagtige 

besparelse. 

 

Rosenlunden 

Driften har primært købt vaskemidler, hvidevarer og 3 VVS-varer hos Bolind. Bolinds avance 

på vaskemidler og hvidevarer er minimal, og priserne kan ikke presses længere ned, da Bo-

lind er nødsaget til at følge producentens årlige prisjusteringer.  

På VVS-varer er der sparet ca. 20 %.  

 

Der havde sandsynligvis været en betydelig besparelse i både kroner og tid, hvis Indkøbspor-

talen blevet benyttet i større omfang.  

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøf-

ter behov for tiltag, der yderligere kan fremme anvendelsen af ind-

købsportalen. 
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Firkløverparken 

Driften har købt vaskemidler, emhætter og vejsalt. Bolinds avance på vaskemidler, hvideva-

rer og vejsalt er minimal, og priserne kan ikke presses længere ned, da Bolind er nødsaget til 

at følge producentens årlige prisjusteringer.  

 

Der havde sandsynligvis været en betydelig besparelse i både kroner og tid, hvis Indkøbspor-

talen blevet benyttet i større omfang.  

Bilag 

Bilag 14: Oversigt, Højstrupparken 

Bilag 14.1: Oversigt, Rosenlunden 

Bilag 14.2: Oversigt, Firkløverparken 

 

Driftschef Bo Mølgaard vil – i forlængelse af ovennævnte redegørelse - tage en drøftelse med ejen-

domskontorerne om deres brug af indkøbsportalen og vende tilbage herom på et senere møde. Orga-

nisationsbestyrelsen tog dette til efterretning. 

 

15. Digital udsendelse til møder i boligorganisation og afdelinger 

Indledning 

Fra 1. januar 2020 er al udsendelse af materiale til møder m.v. i boligorganisationer og afde-

linger som udgangspunkt digital. Boligorganisationer og afdelinger betaler fremover omkost-

ningerne forbundet med evt. tryk og postforsendelse. 

 

 

Sagsfremstilling 

Den 14. november 2019 godkendte KAB’s repræsentantskab administrationsbidrag og takster 

for KAB-fællesskabet for 2020, der danner grundlag for ydelser og priser.  

 

For 2020 er der tilføjet følgende i prisbladet: 

 

”For forsendelse af materiale til boligorganisationers, afdelingers eller selskabers beboerdemokratiske 

organer gælder, at forsendelsen er digital. Hvis det ønskes – enten generelt eller af enkeltpersoner - at 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til ef-

terretning og drøfter, om noget kan foretages for at nedbringe mæng-

den af papirforsendelse i boligorganisation og afdelinger. 
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KAB trykker og udsender materialet fysisk, opkræves boligorganisationen/afdelingen/selskabet for de 

afholdte udgifter, der er forbundet hermed. Det kan være materiale til afdelings- repræsentantskabs-, 

bestyrelsesmøder eller andre møder afholdt i boligorganisationer afdelinger eller selskaber.” 

 

Baggrunden er, at digital kommunikation efterhånden er forventningen hos de fleste, samt at 

omkostninger og tidsforbrug forbundet med at håndtere dobbeltprocesser med tryk og for-

sendelser er vokset.  

 

Udgangspunktet er derfor fremover, at materiale udsendes digitalt via mail eller via Pre-

pare/First Agenda. Bestyrelser vil stadig kunne ønske, at materiale skal udsendes i papir, og 

boligorganisationen vil da blive opkrævet de omkostninger, der er forbundet med dette. 

 

Det vil også sige, at såfremt en afdeling ønsker f.eks. materiale til afdelingsmødet trykt i KAB 

i stedet for på ejendomskontoret, vil KAB opkræve omkostningerne i den forbindelse (tryk og 

udbringning eller porto). 

 

Tilsvarende vil evt. ønske fra enkeltmedlemmer af f.eks. repræsentantskab, deltagere i afde-

lingsmøder eller andre mødefora om at modtage materiale i papir sendt fra KAB medføre op-

krævning af de afledte omkostninger hos boligorganisationen/afdelingen. 

 

Bemærk dog, at budgetter og regnskaber til afdelingsmøder trykkes i KAB og omdeles til alle 

beboere lidt endnu. Når der er etableret en forsendelsesmetode, der er god nok til disse for-

mater, vil også denne forsendelse blive digital. 

Økonomiske konsekvenser 

De omkostninger, der er tale om, er tryk- og portoudgifter, samt den tid, der i KAB er forbun-

det med kopiering, kuvertering, pakning og frankering af materiale, der skal sendes – estime-

ret til to timer. 

 

De priser, der benyttes er de følgende jf. prisblad 2020 (inkl. moms): 

  
Kopi, farve – pr. kopi: 4 kr. 

Kopi, Sort/hvid- pr. kopi: 2 kr.  

2 x Timesats, lav á 1.086 kr. (2020): 2.172 kr. 

Porto/udbringning:                              Faktiske udgifter jf. Post Nord, vognmand m.fl.   
 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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16. Seminar 2020 

Indledning 

Seminar for Vallensbæk Boligselskab afholdes den 19. november 2020. 

 

 

Sagsfremstilling 

Vallensbæk Boligselskab seneste seminar blev afholdt i 2018, hvorfor der igen afholdes semi-

nar her i 2020. Programmet for 2018-seminaret er vedhæftet til inspiration. 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter temaer for det kommende seminar og herunder processen 

frem mod tilrettelæggelse af det endelige program. 

Bilag 

Bilag 16: Seminar 2018 – Vallensbæk Boligselskab 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at medarbejderne inviteres med til seminaret, og besluttede endvi-

dere at bede afdelingsbestyrelserne om input/forslag til emner på seminaret. Tilbagemelding fra afde-

lingsbestyrelserne skal ske senest til organisationsbestyrelsesmødet i september 2020. 

 

Det tænkes, at følgende emner – under alle omstændigheder - vil skulle være på dagsordenen: 

• Bæredygtighed 

• Status på handlingsplan 

• Roller i beboerdemokratiet 

• Samarbejde på tværs af afdelingerne. 

 

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

Indledning 

Aktuelle punkter fra afdelingerne, afdelingernes driftsrapporter og logbog over husordenssa-

ger og driftens ferie. 

 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter temaer for seminaret i 2020 samt 

deltagerkredsen for seminaret. 
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Sagsfremstilling 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 17. I driftsrapporterne er der indarbej-

det de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal føres logbog over husordenssager 

i afdelingerne. Logbog er vedlagt som bilag 17.1.  

 

Organisationsbestyrelsen har tidligere bedt om at få oplyst, hvornår driften afholder ferie.  

 

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

den.  

 

Højstrupparken/Stationstorvet 

Driftslederen - ferie i uge 29, 30 og 31  

Driftslederassistent – ferie i uge 34 og 35 

 

Rosenlunden 

Driftsleder – ferie i september. Dato for afholdelse er ikke planlagt.  

 

Firkløverparken  

Driftsleder - ferie i uge 23, 32 og 33 

Driftslederassistent - ferie i uge 31 og 32 

Servicemedarbejder – ferie i uge 22 

Bilag 

Bilag 17: Driftsrapporter 

Bilag 17.1: Logbog over husordenssager  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

18. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden orienterer om aktuelle sager. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Formanden orienterede om følgende sager: 

 

• Der bliver afholdt orienteringsmøde med afdelingsbestyrelsen i Stationstorvet om udlej-

ningsreglerne den 2. juli 2020. 

• Der kan efter afgørelse fra Planklagenævnet nu aflægges endeligt regnskab for byggesagen 

Stationstorvet. Der vil i forlængelse heraf være midler til disposition for afdelingen til di-

verse projekter. 

• Højstrupparken er ved at indgå aftale med P-selskab. 

• Forskellige forslag til støjskærm langs ringvej og letbane skal drøftes på afdelingsmødet i 

Højstrupparken. 

• BL-valg i kreds 9 er udskudt til den 5. oktober 2020 grundet Corona. 

• Der er indgået ny boligaftale, bl.a. med midler afsat til energirigtige tiltag. 

 

19. Byggeri på ”vandgrunden” ved Rosenlunden (LUKKET PUNKT) 

 

20. Nyhedsbrev – temaer til sommerudgaven 

Indledning 

Der planlægges udsendt en sommerudgave af Nyhedsbrev for Vallensbæk Boligselskab. 

 

  

Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelse drøfter emner for kommende nyhedsbrev. Blandt disse kunne være: 

 

• Åbning af ejendomskontorer og fælleslokaler efter corona 

• Indberetning af FN’s verdensmål 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter temaer for kommende nyhedsbrev. 
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Organisationsbestyrelsen tog til efterretning, at det næste Nyhedsbrev forventes udsendt efter 

sommerferien. Af punkter der forventes omtalt er vandgrunden, Boligaftalen, udlejningsaftalen 

med kommunen m.v. Hvis afdelingsbestyrelsen har punkter til nyhedsbrevet skal disse tilgå for-

manden senest den 1. september 2020. 

 

Sager til orientering 

 

21. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

49-1 Højstrupparken - Udskiftning af vand- og varmerør samt faldstammer - status 

Indledning 

Organisationsbestyrelsen har digitalt godkendt nedenstående med udgangspunkt i mail af 20.4.2020. 

 

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på organisationsbestyrelsesmødet 

den 10. december 2019.  

 

Sagsfremstilling 

Mens aftale om forretningsføreraftale pågår, har projektet måtte udskydes.  

Dette har medført, at projektforslagsfasen og projekteringsfasen kommer til at foregå over en 

længere periode end først antaget. Derfor ansøges organisationsbestyrelsen om at bevilge en 

projekteringskredit, indtil der kan optages byggelån. Det ansøgte beløb vil efterfølgende indgå 

i byggesagens anlægsbudget.  

 

Afdelingen har godkendt et projekt, som indeholder udskiftning af følgende installationer: 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen bekræfter tidligere digital godkendelse til, at 

der kan bevilges et udlæg til projekteringskredit på 650.000 inkl. moms.  

 

Beløbet til projekteringskredit er indeholdt og vil indgå i det samlet an-

lægsbudget, og vil svare til projektforslagsfase og projekteringsfasen.  

Efter projekteringsfasen indhentes der tilbud fra entreprenører, hvorefter 

der optages byggelån til udførelsen og resterende rådgiverhonorar. 
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• Nye brugsvandinstallationer i badeværelser og køkkener samt i fællesarealer og varme-

central 

• Etablering af vandmålere på nye brugsvandsinstallationer 

• Nye afløbsinstallationer i badeværelser og køkkener samt i fællesarealer  

• Udskiftning af varmeanlæg, hvor radiatorer er forældede og nedbrudte samt udskiftning 

af de varmeanlæg, der er udført som 1-strenget anlæg 

• Følgearbejder på varmecentral i forlængelse af arbejder på varmeanlæg 

 

Skema A, bilag 21, er godkendt hos Vallensbæk Kommune 29. januar 2020. 

 

Projektets opstart har været udskudt, mens aftale om forretningsføreraftalen blev indgået. 

Økonomiske konsekvenser 

Byggesagen finansieres fuldt ud med realkreditlån uden brug af egne henlæggelser. 

 

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

jekonsekvens for afdelingens 172 boliger. 

 

Pr. januar 2019 er huslejen i Højstrupparken på 885,41 kr. pr. m2 pr. år.  

Lejepåvirkning 

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

brugsvands-, afløbs- og varmeinstallationer vil udgøre 959 kr. pr. m2 pr. år. 

 

Den økonomiske beregning for projektet ser således ud:  

  
Anlægsøkonomi       

Entreprisesum  19.939.564 kr.     

Administrative omkostninger  3.788.905 kr.    

Gebyrer til offentlige myndigheder  254.682 kr.    

Samlet anskaffelsessum  23.983.151 kr.    

       

Finansiering       

30-årigt Annuitetslån  23.983.151 kr.    

Frie henlæggelsesmidler  0 kr.    

Egen trækningsret  0 kr.    

I alt  23.983.151 kr.    
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Det videre forløb 

Der er fundet en rådgiver til projektet, som afventer endelig rådgiveraftale før opstart. Indgå-

else af rådgiveraftale afventer forretningsføreraftale.  

Da rådgivers opstart tidligst kan ske til maj 2020, forventes der en projektforslags- og projek-

teringsfase hen over sommeren 2020. 

 

 

49-4 Stationstorvet – afgørelse fra Planklagenævnet. 

 

Indledning 

 

Planklagenævnet har afgjort klagesag om Vallensbæk Kommunes påbud om lovliggørelse af 

ventilationsinddækning på Stationstorvet. Afgørelsen betyder at kommunens afgørelse er op-

hævet, og at påbud om ændring af ventilationsinddækningen ikke er gældende. 

 

 
Vallensbæk Kommune har givet udtryk for et ønske om at gå i dialog med Vallensbæk Bolig-

selskab om mulighederne for at ændre udtrykket af ventilationsinddækningen. Der har på 

denne baggrund været afholdt et første møde herom mellem Vallensbæk Boligselskab og kom-

munen den 7. maj 2020. 

 

Hjælp til beboere m.v. i forbindelse med Coronakrisen  

Indledning 

 

Vallensbæk Boligselskab har digitalt godkendt punkt 1 og 3 i nedenstående med udgangspunkt i mail af 

20.3.2020. 

 

I KAB-fællesskabet vil vi gerne understøtte de beboere, erhvervslejere samt leverandører, der 

får økonomiske udfordringer pga. Coronakrisen. Der er tidligere fremsendt 3 forslag til orga-

nisationsbestyrelsen beslutning iflg. aftale med Katja Lindblad.  

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

 

Det drejer sig om følgende 3 initiativer: 

1. Mulighed for henstand med lejen for beboelseslejemål 

2. Mulighed for henstand med lejen for erhvervslejemål (ikke relevant for Vallensbæk  

Boligselskab) 

3. Fremrykket betaling til leverandører, således at fakturaer betales hurtigst muligt og før  

forfaldstidspunkt. 

  

Beskrivelse af rammerne (forslag) er vedlagt som bilag 21.1 og 21.2. 

 

Ændring af ferielov – konsekvenser for boligorganisationen 

Indledning 

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der indfører ’samtidighedsferie.’ Æn-

dringen af ferieloven sker som følge af EU-regler.  

Ved overgangen til den nye ferielov vil medarbejdere have opsparet feriedage til senere af-

holdelse. Lovgiver har valgt, at den opsparede ferie ikke skal komme til udbetaling, men skal 

indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.  

De indefrosne feriemidler vil for boligorganisationens vedkommende blive indbetalt til Løn-

modtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (benævnt ”fonden”) i 2021. Fonden vil herefter 

stå for administration af midlerne. 

 

Et nyt ATP-bidrag på 7 kr. pr. fuldtidsmedarbejder er endvidere indført. Det er administrati-

onsgebyr til fonden for administration af de indefrosne midler. 

 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen bekræfter tidligere digital godkendelse af 

at give mulighed for henstand med lejen for beboelseslejemål samt 

fremrykket betaling til leverandører, således at fakturaer betales hur-

tigst muligt og før forfaldstidspunktet. 
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Sagsfremstilling 

Boligorganisationen skal afvikle feriepengeforpligtelsen - de indefrosne midler - til fonden i 

september 2021. Betalingen fordeles blandt afdelingerne i den enkelte boligorganisation i for-

hold til antal medarbejdere. Fonden er herefter ansvarlig for at forvalte de indefrosne ferie-

penge og udbetale dem til medarbejdere, efterhånden som de går på pension. 

 

Regnskabsmæssige konsekvenser 

Ret til ferie er en akkumulerende ret til senere betalt frihed. Den er indregnet i boligorganisa-

tionens balance, da der ikke – ind til ændringen – har været sammenfald mellem optjening og 

afvikling. Fremadrettet betyder ’samtidighedsferien’, at medarbejderne akkumulerer færre 

optjente feriedage, og den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse vil derfor generelt blive 

mindre, end den er i dag, når først de indefrosne midler er indbetalt.   

Økonomiske konsekvenser 

Påvirkning af årsregnskaber 2019 (efter den 31. august 2019) 

I årsregnskabet for 2019 indgår der en forpligtelse til senere indberetning og indbetaling til 

fonden. Da en indbetaling til fonden først kan ske i 2021, vil de indefrosne feriemidler fremgå 

som en langsigtet forpligtelse på balancedagen. 

 

Påvirkning af årsregnskaber 2020  

Idet boligorganisationen vil have tilkendegivet, at den indbetaler i september 2021, skal ferie-

pengene afsættes som en kortfristet gældsforpligtelse i balancen for årsregnskabet 2020.  

 

Påvirkning af årsregnskaber 2021 

I 2021 vil der ske indbetaling til fonden, der fordeles fra boligorganisationen til afdelingerne, 

og feriepengeforpligtelsen i balancen vil tilsvarende blive nedskrevet.   

Administrationsgebyr til fonden 

Der er fra juni 2019 etableret et nyt ATP-bidrag, der er et administrationsbidrag til Lønmodta-

gernes Feriemidler. Bidraget udgør 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder. Beløbet skal be-

tales, uanset om man indbetaler alle feriepengeforpligtelser, eller om der etableres en gælds-

forpligtelse til fonden.  

 

Gebyret til boligorganisationerne på de 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtids-medarbejder vil blive for-

delt som udgift til boligafdelingerne.   

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen om indbetaling i 2021 

af de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodeha-

vende Midler og et nyt ATP-bidrag til efterretning. 
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Det videre forløb 

Beløbene for den enkelte boligorganisation vil kunne opgøres, når overgangsperioden slutter 

i 2020. KAB vil senest den 31. december 2020 have opgjort og indberettet boligorganisatio-

nens feriepengeforpligtelser. I den forbindelse vil beslutningen om indbetaling af feriepenge-

forpligtelser til fonden blive tilkendegivet. 

 

Der vil blive foretaget indbetaling af feriepengeforpligtelser og indekseret beløb i september 

2021. 

 

Mødedatoer 

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 

Torsdag den 19. november 2020, Glostrup Park Hotel 

 

Afdelingsmøder 

Højstrupparken tirsdag den 22. september 2020, kl. 17.00 (Ny dato) 

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 21: Skema A 

Bilag 21:1 Forslag 1 

Bilag 21.2: Forslag 2 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 

22. Eventuelt 

I nyhedsbrevet skal korrekt e-mail (KAB-mail) fremgå for Preben Suhr Andersen og Katja Lind-

blad. 


