
 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. oktober 2020 

Udsendt den 9. november 2020 

 

 
 

1/17 

 

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. oktober 2020, kl. 16.00   

Digitalt Teams-møde 
 

 

Til stede Katja Lindblad-Clausen, Preben Suhr Andersen, Lone Christiansen, Helle Gim-

linge, Linda Nyeland Lauersen, Peter Allan Hansen, Thomas Lund, Lene Lykke Sø-

rensen og Claus Weichel 

Afbud  

Administration Jan Spohr og Bo Mølgaard 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

1. Referat .................................................................................................................................................... 3 

2. Revisionsprotokol ................................................................................................................................. 3 

3. Mødeplan 2021 ...................................................................................................................................... 3 

Sager til beslutning ....................................................................................................................................... 4 

4. Status på målsætningsprogrammet ................................................................................................... 4 

5. Status på effektivitetsmål .................................................................................................................... 6 

6. KAB’s udlejning og genudlejning - Status på udlejningstal ........................................................... 7 

7. Temadag i repræsentantskabet ........................................................................................................... 7 

8. Evaluering af administrationsaftalen ................................................................................................ 8 

9. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager ............................................ 9 

10. Orientering fra formanden ................................................................................................................ 10 

Sager til orientering .................................................................................................................................... 11 

11. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om ................................................................................. 11 

Årsregnskaber 2019 – Kommunens godkendelse .................................................................................. 11 

Udlejningstal 2019 ...................................................................................................................................... 11 

Kommunikation om ny udlejningsaftale med Vallensbæk Kommune. ............................................. 12 

Gældsrådgivning ........................................................................................................................................ 13 

FN´s verdensmål – Vores Bidrag 2020..................................................................................................... 14 

Opdatering af hjemmeside – offentliggørelse af dagsorden og referat. ............................................. 14 

Ændrede omstændigheder for fælles udbud af energimærkning ....................................................... 15 

49-4 Stationstorvet – Inddækning af ventilation – og godkendelse af byggeregnskab .................... 15 

49-4 Stationstorvet – Generalforsamling i ejerforeningen .................................................................... 16 

Mødedatoer ................................................................................................................................................. 16 

12. Eventuelt .............................................................................................................................................. 17 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. oktober 2020 

Udsendt den 9. november 2020 

 

 
 

2/17 

 

Bilag 3: Mødeplan 2021 ................................................................................................................................ 4 

Bilag 3.1: Mødeplan 2020 ............................................................................................................................. 4 

Bilag 5: Opgørelse over driftsudgifter for 2019 ........................................................................................ 6 

Bilag 6: Oversigt over udlejninger ............................................................................................................. 7 

Bilag 8: ”Opfølgning på samarbejdet med KAB – Vallensbæk Boligselskab” af 18.november 

2019. ................................................................................................................................................................ 9 

Bilag 9: Driftsrapporter .............................................................................................................................. 10 

Bilag 9.1: Logbog over husordenssager ................................................................................................... 10 

Bilag 11: Kommunens godkendelse af årsregnskaber ........................................................................... 17 

Bilag 11.1: Vores Bidrag 2020 – en kortlægning af vores bidrag til verdensmålene 2019 ................ 17 

Bilag 11.2: Dokumenter i Mit KAB ........................................................................................................... 17 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. oktober 2020 

Udsendt den 9. november 2020 

 

 
 

3/17 

1. Referat 

Indledning 

Referat af den 7. september 2020 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

Indstilling 

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af formanden. 

Sagsfremstilling 

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

 

Referatet blev godkendt og vil efterfølgende blive underskrevet af formanden. 

 

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

Selskabets revisionsprotokol fremlægges til påtegning. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Der ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. 

 

Revisionsprotokollen blev taget til efterretning. 

 

 

3. Mødeplan 2021 

Indledning 

 

KAB har udarbejdet udkast til mødeplan for 2021. Mødeplanens formål er at give organisati-

onsbestyrelsen et overblik til planlægning samt prioritering af punkter i 2021.  
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Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter mødeplanen og tager stilling til eventuelle ændrede priori-

teringer samt ønskede punkter. 

 

Mødeplan 2021 er vedlagt som bilag 3. Mødeplanen for den resterende del af 2020, vedlagt 

som bilag 3.1, er til orientering. 

 

Bilag 3: Mødeplan 2021 

Bilag 3.1: Mødeplan 2020 

 

Mødeplanerne blev taget til efterretning. Det aftalte arrangement for organisationsbestyrelsen den 

18. november 2020 vil ikke kunne afvikles fysisk grundet Covid-19 situationen. Det overvejes at 

afvikle arrangementet digitalt – og nærmere herom følger. 

 

 

Sager til beslutning 

 

4. Status på målsætningsprogrammet 

Indledning 

Boligselskabets målsætningsprogram er forlænget til 2025, og de fastsatte handlinger for 2020 

gennemgås nedenfor.  

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen behandler 2020 handlingerne og beslutter eventuelle nye tiltag. 

Sagsfremstilling 

Værdigrundlag skal være kendt af beboere og være tilgængeligt for vores interessenter gene-

relt. 

• I proces ifm. hjemmesiden. Organisationsbestyrelsen drøfter hvordan værdigrundlaget 

synliggøres på hjemmesiden. 

- Ansvarlig: Jan Spohr. 

 

Boligselskabet undersøger senest i 2019 muligheden for at fortætte eksisterende afdelinger. 

• Afdelingsbestyrelserne melder tilbage om fortætningsmuligheder efteråret 2020. 
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- Organisationsbestyrelsen mangler en tilbagemelding fra Højstrupparken og Rosen-

lunden. 

Boligorganisationen deltager i den årlige styringsdialog samt i løbende statusmøder med 

borgmesteren. 

• Styringsdialogmødet er fastsat til den 14. december 2020. Input til emner drøftes. 

- Ansvarlig: Jan Spohr. 

 

Alle afdelinger har senest i 2020 en hjemmeside. 

• I proces. Status 2020. Organisationsbestyrelsen drøfter om der med handlingen menes en 

hjemmeside til hver afdeling eller en fælles hjemmeside. 

- Ansvarlig: Jan Spohr. 

 

Der er senest i 2020 implementeret en besparelse i hver afdeling på 8,21 %. 

• I proces. Fokus på at alle afdelinger indfrier besparelseskravet. Landsbyggefondens effek-

tivitetstal præsenteres under punkt 5. 

- Ansvarlig: Jan Spohr. 

 

Der er senest i 2019 truffet beslutning om udbud af administrationsaftalen. 

• Organisationsbestyrelsen genovervejer medio 2020. Punktet behandles særskilt i nærvæ-

rende dagsorden under punkt 8. 

- Organisationsbestyrelsen.  

 

Senest i 2020 er alle afdelinger analyseret med henblik på energiforbedrende muligheder. 

• Status ultimo 2020. Organisationsbestyrelsen tager på den baggrund stilling til det videre 

arbejde. Driften har løbende fokus på optimeringsmuligheder. 

- Ansvarlig: Bo Mølgaard. 

 

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

prøve muligheden for at tage borgere i jobtræning/aktivering/praktik i boligselskabet i perio-

den frem til 2022. 

• Boligselskabet har ansat en flexjobber efteråret 2020.  

- Ansvarlig: Bo Mølgaard. 

 

Alle beboere, som modtager en ophævelse, har fået tilbudt økonomisk rådgivning. Beboere, 

som ikke reagerer på tilbud om rådgivning og som er i restance, er opsøgt på adressen. 

• I proces, afventer KAB for boligsociale tiltag. Status følger under orienteringspunkt 10. 

- Ansvarlig: Jan Spohr. 

 

Det er senest i 2019 anskueliggjort og vedtaget, hvordan vi bidrager til FN’s verdensmål. 

• Boligselskabet har indrapporteret til BL´s rapport. Organisationsbestyrelsen drøfter, hvor-

dan resultatet videreformidles på forårets seminar 2021 for afdelingerne.  

-   Ansvarlig: Jan Spohr. 
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Katja Lindblad-Clausen gennemgik status for de aktuelle 2020 mål/indsatser. Flere af punkterne 

behandles særskilt senere på dagsordenen. Det aftaltes i forlængelse heraf: 

 

Katja Lindblad-Clausen og Jan Spohr drøfter, hvordan værdigrundlaget synliggøres på hjemmesi-

den. 

I forbindelse med organisationsbestyrelsesmøde den 7. december 2020 gives tilbagemelding om 

eventuelle emner, der ønskes taget op med kommunen i forbindelse med styringsdialogen. 

 

KAB udarbejder oplæg til, hvordan der arbejdes videre med energioptimering i afdelingerne. 

 

Formandskabet kommer med et bud på den aftalte forlængelse af målsætningsprogrammet. 

 

 

5. Status på effektivitetsmål 

Indledning 

Landsbyggefonden har som tidligere år udsendt opgørelse over driftsudgifter for 2019. Ved-

lagt som bilag 5.  

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i de modelberegnede udgifter har boligorganisationen som helhed op-

fyldt de statsligt udmålte sparekrav.  

 

Højstrupparken ligger på samme niveau som i 2018. Det er forventningen, at afdelingen vil 

indfri målet, når der overgås til individuel vandmåling. 

 

Baggrunden for, at Firkløverparken i opgørelsen synes at være faldet i effektivitet er rent 

regnskabsteknisk. Afdelingen fik ejendomsskat tilbage, og i forlængelse heraf blev der ekstra-

ordinært henlagt 1,4 mio. kr. Dette viser sig desværre i LBF-opgørelsen som et tab i effektivi-

tet. Det er forventningen, at Firkløverparken igen i 2020 vil være tilbage på deres tidligere ef-

fektive 2018-niveau. 

Bilag 

Bilag 5: Opgørelse over driftsudgifter for 2019 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

6. KAB’s udlejning og genudlejning - Status på udlejningstal 

Indledning 

Der er udarbejdet oversigt, vedlagt som bilag 6, visende samtlige udlejninger i Vallensbæk 

Boligselskab i 2020. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter oversigt over udlejninger i Vallensbæk Boligselskab og ta-

ger denne til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet oversigt visende udlejninger i perioden 1. januar 2020 – 15.10.2020. 

Bilag 

Bilag 6: Oversigt over udlejninger 

 

Organisationsbestyrelsen tog oversigten til efterretning. Organisationsbestyrelsen ønskede frem-

adrettet, at det af listen fremgår, hvor stort lejetabet er i de enkelte sager samt præcisering af, om 

det er en udgift KAB eller Vallensbæk Boligselskab betaler.  

Desuden ønsker man en redegørelse for sagsforløbet i sager, så det fremgår tydeligt, hvor længe der 

går fra opsigelse til genudlejning, herunder skridt i mellem med datoangivelse. 

 

7. Temadag i repræsentantskabet 

Indledning 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 10. september 2020 blev der indgået en 

aftale om, at der inden næste ordinære repræsentantskabsmøde gennemføres drøftelser om 

organisationsbestyrelsens sammensætning og størrelse på et orienteringsmøde for repræsen-

tantskabsmedlemmerne. 
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Indstilling  

Organisationsbestyrelsen beslutter i forlængelse af drøftelserne på det ekstraordinære repræ-

sentantskabsmøde at indkalde repræsentantskabet til drøftelse af organisationsbestyrelsens 

sammensætning og størrelse. 

Sagsfremstilling 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev der talt for et behov for drøftelse af sær-

ligt forholdet mellem antallet af boliglejere og antallet eksterne medlemmer af organisations-

bestyrelsen. Desuden er der i Målsætningsprogrammet for Vallensbæk Boligselskab lagt op 

til, at der skal igangsættes drøftelser om de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. 

 

Organisationsbestyrelsen var enige om, at der bør afholdes en temadag i repræsentantskabet om 

organisationsbestyrelsens sammensætning og størrelse før det næste ordinære repræsentantskabs-

møde. Endelig fastsættelse af mødedato afventer udviklingen i Covid-19 situationen.  

Der var desuden enighed om, at der bør ske en drøftelse af problemstillingen på et organisationsbe-

styrelsesmøde forud for drøftelsen med repræsentantskabet. Denne drøftelse planlægges at ske på 

det ordinære organisationsbestyrelsesmøde i februar 2020. 

 

 

8. Evaluering af administrationsaftalen 

Indledning 

Ifølge handleplan for Vallensbæk Boligselskab evalueres samarbejdet mellem boligorganisa-

tion og administrationen én gang årligt. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter samarbejdet mellem Vallensbæk Boligselskab og admini-

strationen med udgangspunkt i særskilt opfølgningsskema. 

 

Sagsfremstilling 

 

I forlængelse af drøftelser mellem Vallensbæk Boligselskab og KAB omkring samarbejdet ud-

arbejdedes i 2018 en handleplan ”Opfølgning på samarbejdet med KAB – Vallensbæk Bolig-

selskab”. Handleplanen drøftedes senest på organisationsbestyrelsesmødet den 28. oktober 

2019. 

 

I forlængelse heraf foreligger revideret handleplan af 18. november 2019, vedlagt som bilag 8. 
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Bilag: 

 

Bilag 8: ”Opfølgning på samarbejdet med KAB – Vallensbæk Boligselskab” af 18.november 

2019. 

 

Organisationsbestyrelsen gav udtryk for en generel tilfredshed med samarbejdet med administrati-

onen/KAB særligt omkring den løbende driftsmæssige betjening og understøttelse af ejendomskon-

torer. Der var ligeledes tilfredshed med den sekretariatsmæssige betjening af organisationsbestyrel-

sen og afdelingsbestyrelser. 

 

Organisationsbestyrelsen pegede på følgende fokuspunkter for det fremadrettede samarbejde: 

 

• Udlejning - hvor der er behov for mere transparens omkring lejetab, og procedurer for genud-

lejning 

• Vækst og byggeri – hvor man gerne ser, at Vallensbæk Boligselskab bliver bragt i spil i forbin-

delse med nybyggerier, da dette har været påpeget flere gange, at man ønsker KAB’s hjælp til 

dette mere progressivt 

• Kommunikation – hvor man gerne ser, at denne i højere grad bliver lokalt tilpasset 

• Ved lokale ønsker skal KAB kunne tilpasse sine standarder, så det passer til Vallensbæk Bolig-

selskab – uden at sagerne forsinkes.  

 

 

9. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Indledning 

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

ger. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 9. I driftsrapporterne er der indarbejdet 

de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

 

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

i afdelingerne. Logbog er vedlagt som bilag 9.1.  
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Bilag 

Bilag 9: Driftsrapporter 

Bilag 9.1: Logbog over husordenssager  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

10. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden orienterer om aktuelle sager og om BL’s kredsarbejde 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

• Katja orienterede om møde afholdt af Vallensbæk Kommune om kommuneplanen – hvor beho-

vet for flere almene boliger bl.a. blev fremhævet 

• Katja orienterede om, at der er indgået ny udlejningsaftale med kommunen jf. tidligere punkter 

på dagsorden – og at der i øjeblikket udarbejdes kommunikationsmateriale herom – jf. også sær-

ligt orienteringspunkt senere på dagsordenen. Alle bedes læse materialet grundigt når det kom-

mer ud, så organisationsbestyrelsen kan svare på udlejningsreglerne, hvis de kontaktes 

• Katja orienterede om, at afdelingsmøderne fortsat er udskudt med henvisning til Covid-19 situ-

ationen. Det aftaltes, at der udarbejdes nyhedsbrev herom 

• Katja efterlyste – øvrige - punkter til et kommende nyhedsbrev. Aftalt at punkter skal sendes 

ind inden den 1. november 

• Katja nævnte, at Vallensbæk Boligselskab har behov for at drøfte hvordan boligorganisationen 

kan understøtte udviklingen med flere el-biler og delebiler. Dette vil efter planen være emnet 

for det tidligere omtalte arrangement den 18. november 2020 

•  Katja orienterede om resultatet af kredsvalget i BL´s 9. kreds 

•  Katja spurgte til status for beboer-appen, da flere beboere oplever udfordringer med denne og 

efterspurgte mere information herom. Vi beskriver det i nyhedsbrevet. Hvis man får fejlmelding 

i appen, skal man kontakte sit ejendomskontor.  
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Sager til orientering 

 

11. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om 

Årsregnskaber 2019 – Kommunens godkendelse 

Indledning 

 

Kommunalbestyrelsen har godkendt selskabets og afdelingernes årsregnskaber på deres mø-

det den 9. september 2020. 

 

Vallensbæk Kommunens godkendelse af årsregnskaber er vedlagt som bilag 11.   

 

 

Udlejningstal 2019 

Indledning 

 

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

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

 

Sagsfremstilling 

 

Udlejninger 2019 for Vallensbæk Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2019 fordelt på typer 

boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der er i 2019 i alt indgået 7.801 

kontrakter i KAB-fællesskabet. I Vallensbæk Boligselskab er der i 2019 indgået 54 kontrakter. 

 

Familieboli-

ger (%) 

Ældreboli-

ger (%) 

Ungdom/ 

Kollegier 

(%) 

Erhverv (%) Bilejemål 

(%) 

9,1 9,6 0 27,8 58,33 38,4 0 4,7 0 9,0 
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Anvisninger 2016 - 2019 

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

2016 - 2019 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste 

– almin-

delig (%) 

Venteliste 

– opryk-

ning (%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte 

(%) 

Kommu-

nal anvis-

ning (%) 

2016 49 3.197 6,1 11,9 36,7 35,6 49 17,9 0 6 2 4,8 6,10 23,7 

2017 108 3.506 5,6 9,3 25,9 34,3 19,4 11,9 45,4 16,9 0 6,1 3,7 21,6 

2018 50 3.229 2,04 15,5 53,06 33,8 38,78 15,4 0 5,5 2,04 6,2 6,12 25,5 

2019 47 4.840 10,64 17,4 42,55 27,5 42,55 19,9 0 4,6 0 4,8 2 26,7 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + kombineret) 

 

Billige boliger 

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

faldet fra 13.092 boliger i 2010 til 5.621 (uden 3B) boliger pr. 1 januar 2020. Det skal dog be-

mærkes, at tallet ikke er reguleret for den almindelige prisudvikling. Med 3B lyder tallet på 

6.670 boliger pr. 1. januar 2020. 

For Vallensbæk Boligselskab er der pr. 1. januar 2020 16 boliger til en husleje på maksimalt 

4.000 kr. 

 

Udsættelser 2015 - 2019 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser der har været i [indsæt boligorganisatio-

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

 

År Antal boli-

ger* 

Udsættel-

ser, re-

stance i alt 

Heraf ud-

sættelser 

fastholdt 

2015 479 44.205 1 181 1 38 

2016 479 44.288 1 126 0 34 

2017 527 44.570 2 153 0 34 

2018 527 45.200 1 187 0 23 

2019 527 57.699 2 194 0 50 

*(familie, ældre og ungdom) 

Kommunikation om ny udlejningsaftale med Vallensbæk Kommune. 

Indledning 

Der er indgået en ny aftale om anvisning af boliger mellem Vallensbæk Boligselskab og Val-

lensbæk Kommune. 
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Sagsfremstilling 

I forlængelse af, at der er indgået en ny aftale med Vallensbæk Kommune om anvisning af 

boliger i Vallensbæk Boligselskab er der i samarbejde med administrationen udarbejdes kom-

munikationsmateriale til brug for orientering af bl.a. opnoterede og øvrige med interesse i bo-

liger i Vallensbæk Boligselskab. 

 

Der er tale om en bred vifte af information i form af mails til opnoterede på ventelisten, tekst 

til KAB´s hjemmeside, tekst til Vallensbæk Boligselskabs hjemmeside og tekst til Vallensbæk 

Kommunens hjemmeside. 

 

Efter udsendelse af denne kommunikation forventes overgang til udlejning efter nye anvis-

ningskriterier at ske fra uge 45. 

 

 

Gældsrådgivning 

Indledning 

Vallensbæk Boligselskab har sat som mål i sit målsætningsprogram, at udsættelse af beboere 

som følge af manglende huslejebetaling eller som følge af social udsathed skal forhindres, 

idet dette også vil reducere tab ved fraflytning i afdelingerne. 

Sagsfremstilling 

På organisationsbestyrelsesmødet den 7. september 2020 blev der givet en redegørelse for 

omfanget af udsættelser og hæveskrivelser for 2019 og 1. halvår 2020. Desuden blev der ori-

enteret om, at der foregår drøftelser mellem Vallensbæk Boligselskab og administrationen om 

etablering af ordning, hvor beboere, som modtager en hæveskrivelse får tilbudt økonomisk 

rådgivning.  

 

I forlængelse heraf kan det oplyses, at disse drøftelser fortsat foregår, idet der fra administra-

tionens side er blevet tilkendegivet, at der arbejdes på at etablere en gældsrådgivningsord-

ning, der omfatter alle boligorganisationer i KAB-fællesskabet. 

 

 

 

 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. oktober 2020 

Udsendt den 9. november 2020 
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FN´s verdensmål – Vores Bidrag 2020 

Indledning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede i april 2020 at bidrage til rapport, der måler bidraget til 

FN´s verdensmål for Bæredygtig udvikling. 

 

Sagsfremstilling 

 

Rapporten fra BL visende rapportering for Vallensbæk Boligselskabs bidrag 2019 foreligger 

nu og er vedlagt som bilag 11.1. 

 

Rapporten vil blive gjort til genstand for en gennemgående drøftelse i forbindelse med et 

kommende seminar i foråret 2020 for Vallensbæk Boligselskab. 

 

 

Opdatering af hjemmeside – offentliggørelse af dagsorden og referat. 

Indledning 

Der er fremsat forslag om at referat af afdelingsmøder lægges på Vallensbæks Boligselskabs 

hjemmeside. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev der bl.a. fremsat forslag 

om, at referat af afdelingsmøder offentliggøres på boligselskabets hjemmeside. 

 

Det drøftedes også, hvilke dokumenter der kan tilgås på KAB´s hjemmeside. Til orientering 

herom er vedhæftet særskilt bilag, bilag 11.2.  

 

Som det fremgår, vises f.eks. dagsordner i BeboerWeb og SelskabsWeb for de beboere, som 

bor i selskabets afdelinger. 

 

 

 

 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. oktober 2020 

Udsendt den 9. november 2020 
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Ændrede omstændigheder for fælles udbud af energimærkning 

Indledning 

I organisationsbestyrelsen har I behandlet en manchet, hvor I har taget stilling til, om I gerne 

vil være med i et fælles udbud af energimærkning. Omstændighederne har ændret sig se 

sagsfremstillingen nedenfor. 

Sagsfremstilling 

Omstændighederne har ændret sig, da Landsbyggefonden, som en del af et granskningspro-

jekt, sørger for at der udarbejdes nye/opdaterede energimærkninger, og at der via gransk-

ningsprojektet også betales for energimærkningerne. Til orientering kan oplyses, at der skal 

granskes på 20 bygningsdele på forskellige bygningstyper. Granskningen skal ske for alle bo-

ligafdelinger. Der vil komme yderligere information om dette på et senere tidspunkt.  

Økonomiske konsekvenser 

Bevillingen til udbuddet skal annulleres, og selskabet vil få denne besparelse.   

Det videre forløb 

Der vil komme yderligere information i forhold til Landsbyggefondens granskningsprojekt.  

 

 

49-4 Stationstorvet – Inddækning af ventilation – og godkendelse af byggeregnskab 

Indledning 

Vallensbæk Kommune har meddelt at man ikke ønsker at stille krav til inddækningen af ven-

tilationsanlægget på taget af Stationstorvet 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af Planklagenævnets afgørelse i klagesag om Vallensbæk Kommunes påbud om 

lovliggørelse af ventilationsinddækning på Stationstorvet har der været ført drøftelser om 

kommunens ønsker til ventilationsinddækningen. Vallensbæk Kommune har nu meddelt, at 

man efter overvejelse ikke ønsker at stille krav til inddækningen. 

 

I forlængelse heraf – og i forlængelse af Vallensbæk Kommunes godkendelse af byggeregn-

skabet kan der nu laves en endelig opgørelse over hensættelser og øvrig økonomi til anven-

delse for afdelingen. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. oktober 2020 

Udsendt den 9. november 2020 
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49-4 Stationstorvet – Generalforsamling i ejerforeningen 

Indledning 

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vallensbæk Stationstorv den 17. 

september 2020. 

Sagsfremstilling 

Generalforsamlingen blev afholdt digitalt, og fra Vallensbæk Boligselskab deltog Katja Lind-

blad-Clausen og Jan Spohr. 

På generalforsamlingen blev regnskab for 2019 og budget for 2020 godkendt. Herudover 

drøftedes, på foranledning af Stationstorvet/Vallensbæk Boligselskab, en række forhold om-

kring driften af ejerforeningens arealer. 

 

 

Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsen 

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

Mandag den 22. februar 2021, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 19. april 2021, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 14. juni 2021, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 6. september 2021, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 25. oktober 2021, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 6. december 2021, kl. 16.00 i Højstrupparken 

 

Repræsentantskabsmøder 2021 

Torsdag den 24. juni 2021, kl. 17.00 i Rosenlunden 

 

Afdelingsmøder  

2020 

Højstrupparken tirsdag den 22. september 2020, kl. 17.00, udskudt pga. Covid-19 

Rosenlunden torsdag den 10. september 2020, kl. 17.00, udskudt pga. Covid-19  

Firkløverparken mandag den 14. september 2020, kl. 18.30, udskudt pga. Covid-19 

Stationstorvet onsdag den 23. september 2020, kl. 17.00, udskudt pga. Covid-19  

 

2021 

Højstrupparken torsdag den 2. september 2021, kl. 17.00  

Rosenlunden torsdag den 9. september 2021, kl. 17.00 

Firkløverparken mandag den 13. september 2021, kl. 18.30 

Stationstorvet onsdag den 15. september 2021 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 26. oktober 2020 

Udsendt den 9. november 2020 
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Seminar 2021 

Seminar, Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup (Dato ikke fastlagt) 

Bilag 

Bilag 11: Kommunens godkendelse af årsregnskaber  

Bilag 11.1: Vores Bidrag 2020 – en kortlægning af vores bidrag til verdensmålene 2019 

Bilag 11.2: Dokumenter i Mit KAB 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bekræfter aftale om at referat 

af afdelingsmøder offentliggøres på boligselskabets hjemmeside. 

 

Organisationsbestyrelsen tog ovenstående orienteringspunkter til efterretning, og bekræftede, at 

referater af afdelingsmøder kan offentliggøres på boligselskabets hjemmeside. 

 

 

12. Eventuelt 

Det blev aftalt, at der orienteres omkring brug af ejendomskontorer, vaskerier m.v. i forbindelse 

med Covid-19. 

 

Organisationsbestyrelsen evaluerede afviklingen af organisationsbestyrelsesmødet som et digitalt 

møde. Der var enighed om, at det er muligt at afvikle organisationsbestyrelsesmøder digitalt, 

selvom organisationsbestyrelsen foretrækker fysiske møder. 


