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1. Referat 

Indledning 

Referat af den 26. oktober 2020 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

 

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. 

 

 

Sagsfremstilling 

Der ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 

 

 

 

Indstilling 

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af formanden. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.  
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Sager til beslutning 

 

3. Input til styringsdialog og styringsrapporter 

Indledning 

Der afholdes styringsdialogmøde med Vallensbæk Kommune den 14. december 2020. Forud 

for mødet er fremsendt dokumentationspakke. 

 

Sagsfremstilling 

Fra Vallensbæk Boligselskab har vi fremsendt ønske om drøftelse af følgende forhold: 

 

• Kommunikation om ny anvisningsaftale 

• Nye retningslinjer for affaldshåndtering 

• El-ladestandere – kommunens planer på området 

• Udlejning Stationstorvet 

 

Det er aftalt med Vallensbæk Kommune, at eventuelle yderligere punkter til drøftelse på sty-

ringsdialogmødet kan fremsendes efter drøftelserne i organisationsbestyrelsen. 

 

Bilag 

 

 3: Dokumentationspakke 2020  

 

Organisationsbestyrelsen bad om, at følgende blev bragt op på styringsdialogmødet: 

 

Kommunal besigtigelse ved fraflytning af § 59-boliger.  

Orientering af driften ved opsætning af handicapforanstaltninger i afdelingen.  

Manglende opkørsel til cykelsti i Rosenlunden.  

Behov for markering ved overgang i Firkløverparken. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter om der måtte være yderligere punkter, 

der ønskes bragt op på styringsdialogmødet med Vallensbæk Kommune. 
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4. KAB’s udlejning og genudlejning - Status på udlejningstal 

Indledning 

Der er udarbejdet oversigt, der viser samtlige udlejninger i Vallensbæk Boligselskab i 2020. 

 

 

Sagsfremstilling 

Oversigt visende udlejninger i perioden 1. januar 2020 – 15. november 2020 er vedlagt som 

bilag 4. 

Bilag 

 4: Oversigt over udlejninger 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede den fremsendte oversigt, og herunder hvilke tiltag, der kunne 

reducere lejetab i afdelingerne. Det aftaltes at reklamere yderligere for selskabets ungdomsboliger. 

Det aftaltes desuden at bringe den kommunale godkendelsesprocedure - herunder mulighederne for 

at digitalisere denne yderligere - op med kommunen på styringsdialogmødet.  

Endelig drøftedes behovet for at orientere beboerne om, at man skal skrive sig op på ventelisten 

igen, når man har fået en bolig. 

 

5. Bestyrelseshonorar 2021/2022 

Indledning  

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

slutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. januar 

2021. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter oversigt over udlejninger i Vallensbæk 

Boligselskab og tager denne til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

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

84,43 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 50,65 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2020. Reguleringen vil 

medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 29.609 kr. til ca. 30.032 kr.  

 

Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2008 besluttet, at bestyrel-

seshonoraret fordeles således, at formanden modtager 3/9 af det samlede honorar svarende til 

10.008 kr., næstformanden 2.503 kr. og de øvrige medlemmer 2.503 kr. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

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

rar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

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

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

betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

 Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af bestyrelseshonoraret. 

 

6. Tilbud om uddannelse til medarbejdere med fokus på bæredygtighed 

Indledning 

KAB’s repræsentantskab vedtog den 22. oktober 2020 den strategiske ramme ”Lad det GRO”.  

Fokus i den strategiske ramme er bæredygtighed. Socialt, økonomisk og miljømæssigt.  

Med henblik på at understøtte den strategiske ramme har KAB udviklet en række undervis-

ningstilbud målrettet ansatte i boligselskaberne. En del af disse undervisningstilbud gøres i 

2021 gratis for medarbejderne i boligorganisationerne og beskrives herunder. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabs-

års begyndelse. 
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Sagsfremstilling 

Som en del af den strategiske ramme ”Lad det GRO” har repræsentantskabet besluttet, at 

KAB skal ”udbrede bæredygtighed som en grundlæggende kultur og tænkning blandt medarbejdere og 

KAB-fællesskabets boligorganisationer, og arbejde for at gøre bæredygtighed til et naturligt pejlemærke 

i dagligdagen”. 

Hele den strategiske ramme er bilagt denne indstilling til orientering og inspiration. 

En vigtig indsats i forhold til ovenstående er uddannelse og opkvalificering af såvel centralt 

som lokalt ansatte. KAB har i den forbindelse udviklet en række kursustilbud, hvoraf flere er 

målrettet ansatte i boligorganisationerne.  

 

I 2021 udbydes to ambassadørforløb omkostningsfrit til ansatte i boligorganisationerne. De to 

uddannelsesforløb er ”Bæredygtig ambassadøruddannelse” og ”Energi- og ressourceambas-

sadøruddannelsen”.  

 

Præsentation af ”Bæredygtig ambassadøruddannelse”  

”Bæredygtig ambassadøruddannelse” består af 4 selvstændige moduler med plads til 15 del-

tagere pr. modul. Med indsatsen vil det således være muligt at tilbyde i alt 120 pladser i løbet 

af 2021 fordelt på 60 pladser (4 moduler med 15 deltagere i hver) i foråret og 60 pladser i ef-

teråret. Uddannelsen er målrettet både ledere og medarbejdere i driften. Hvis der er flere til-

meldte, end der er pladser, vil pladserne blive fordelt i henhold til boligorganisationernes 

størrelse og kundechefernes vurdering af behovet i de enkelte boligorganisationer. 

  

Modul 1. Bæredygtig drift af Grønne Områder 

Kurset er praksisorienteret, og en del af dagen vil foregå udendørs. På kurset vil deltagerne 

opnå en allroundviden om redskaber og koncepter, der gør det let at komme i gang med en 

bæredygtig drift af de grønne områder. Deltagerne vil også få inspiration til at lave en mini-

planteskole i afdelingen og til god kommunikation om nye tiltag. 

 

Modul 2. Effektiv drift af grønne områder 

Kurset relaterer sig til signaturprojektet ”Pas på Huslejen 2.0”. En effektiv drift af de grønne 

områder kræver et særligt blik og stor opfindsomhed. Hvordan kan vi undgå at skulle for 

Indstilling 

- Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

- Organisationsbestyrelsen beslutter, at medarbejdere fra selskabet 

kan tilbydes de gratis ambassadørforløb. 

- Organisationsbestyrelsen drøfter, om den har særlige ønsker til 

hvilke af de 4 moduler under ”Bæredygtig ambassadøruddannel-

sen”, som medarbejderne tilbydes opkvalificering indenfor. 
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meget ud med kantklipperen og bruge en halv dag på vanding? Man kan planlægge sit om-

råde ud af mange kedelige og tidskrævende opgaver.  

På kurset vil der være særligt fokus på maskiner og vidensdeling. Deltagerne præsenteres for 

typer af maskiner, og der vil være dialog om, hvilke maskintyper der kan være relevant i de 

enkelte deltageres afdelinger. Under kurset besøges en afdeling, hvor der allerede er gjort en 

masse for at optimere driften.  

 

Modul 3. Få beboerne med 

Deltagerne vil få inspiration til, hvordan de kan understøtte sociale aktiviteter i afdelingen. 

Det kan være aktiviteter, der aktiverer de grønne områder, fremmer bæredygtig adfærd eller 

styrker trivslen og fællesskabet generelt i afdelingen. Kurset tager udgangspunkt i konkrete 

tiltag, f.eks. byhaver, bihold eller opgangsmøder, og deltagerne får en række koncepter og 

værktøjer med under armen. 

 

Modul 4: Vild med Vilje 

På kurset lærer deltagerne bl.a., hvordan man skaffer planter/frø, der både trives, er smukke 

og giver mad og levesteder til dyr, hvordan personalet kan pleje græsset på en mere natur-

venlig måde, hvordan driften selv kan vurdere, om der skal slås/klippes m.v., hvad man gør 

med afklippet materiale, hvilke redskaber/maskiner der er gode til hvilke opgaver, og hvad 

man i hvert fald aldrig skal gøre på området. 

 

Præsentation af ”Energi- og ressourceambassadøruddannelsen”. 

Energi- og Ressourceambassadøruddannelsen blev oprindeligt udviklet i 2016 og har senest 

været afholdt i 2019. Uddannelsen består af 5 sammenhængende moduler, hvor deltagerne 

bl.a. arbejder med cases fra egne boligselskaber (varmecentral).  

Uddannelsen er primært målrettet ledende medarbejdere i driften. Der vil være plads til op 

til 15 deltagere på uddannelsen pr. semester. Med to semestre i 2021 vil det således være mu-

ligt at uddanne 30 Energi- og ressourceambassadører i løbet af 2021. Hvis der er flere til-

meldte, end der er pladser, vil pladserne blive fordelt i henhold til boligorganisationernes 

størrelse og kundechefernes vurdering af behovet i de enkelte boligorganisationer. 

 

Uddannelsens indhold: 

 

Modul 1: Energi- og ressourceforståelse 

• Hvad er energi, og hvordan kan vi udnytte den 

• Hvad er en energi- og ressourceambassadør 

• En kort gennemgang af de nye krav 

• Bæredygtighed 

• Ressourceforståelse 

 

Modul 2: Varmecentralen 

• Hvor er de ”lavthængende frugter” i en varmecentral 

• Pumper og reguleringsventiler 
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• Styring og regulering – CTS-anlæg 

• Rør og ventiler – isolering 

 

Modul 3: Varme- og vandinstallationer i ejendommen 

• Varmeanlæggets tilstand – lever det op til at kunne anvende den teknologi, som findes i 

dag, og som fremtidens varmeproducerende systemer kræver. 

• Gamle og nedslidte vandinstallationer - hvordan kan vi fremtidssikre, at disse snarest bli-

ver udskiftet.  

 

Modul 4: Beboerpåvirkning 

• Hvor kan du som energi- og ressourceambassadør medvirke til at få bestyrelser og bebo-

ere til at deltage aktivt i at spare på energien og ressourcerne. 

• El-besparelser på fællesareal og i boligen 

• Regnvandsopsamling – Affaldssortering  

 

Modul 5: Fremtidens energiteknologi 

• Solcelleanlæg 

• Varmepumper 

• Biomasse 

• Hybridanlæg 

 

Om ambassadørkonceptet 

KAB ønsker med initiativet at sikre, at bæredygtighedsdagsordnen forankres bredt i driftsor-

ganisationen. Deltagerne forpligter sig derfor på at dele den viden og de kompetencer, som 

de opnår gennem uddannelserne, med deres kollegaer både indenfor egen driftsenhed og på 

tværs mellem forskellige driftsenheder. I forbindelse med de enkelte moduler vil der blive 

udarbejdet en specifikation af de konkrete krav til videndeling.  

Økonomiske konsekvenser 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for boligorganisationen.  

Det videre forløb 

Når organisationsbestyrelsen har godkendt indstillingen, vil relevante medarbejdere blive til-

budt de beskrevne uddannelsesforløb. Udvælgelsen af medarbejdere til kurserne vil ske af 

kundecheferne i samarbejde med driftschefer og ejendomsledere.  

Kommunikation 

Uddannelserne er beskrevet i KAB’s kursuskatalog.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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Organisationsbestyrelsen besluttede at overlade det til driftschefen i samarbejde med driftslederne, 

at finde frem til, hvilke medarbejdere der bør deltage i kurserne. 

 

Sager til drøftelse 

 

 

7. Opsamling på fagligt arrangement for organisationsbestyrelsen den 18.november 2020 

Indledning 

Der blev afholdt fagligt arrangement for organisationsbestyrelsen den 18. november 2020.  

 

 

Sagsfremstilling 

Sara Berg, KAB, præsenterede projektet ”Vild med Vilje” og Sej Sander Thorsen fra Carpow 

orienterede om mulighederne for opstilling af el-ladestandere i almene boligorganisationer.  

 

De 2 præsentationer er efterfølgende fremsendt til organisationsbestyrelsen. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede det faglige arrangement den 18. november 2020, og fandt at 

dette havde været interessant og inspirerende. Organisationsbestyrelsen opfordrede i forlængelse 

heraf til, at afdelingerne sammen med organisationsbestyrelsen afholder digitale informationsmø-

der med de samme emner – el-ladestandere og biodiversitet - først i det nye år. 

 

8. Energimærkning 

Indledning 

Opfølgning på mulige energiforbedrede tiltag. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen evaluerer det faglige arrangement, samt drøf-

ter eventuelle videre skridt i forhold til arbejdet for øget biodiversitet og 

el-ladestandere i Vallensbæk Boligselskab. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 7. december 2020 

Udsendt den 7. januar 2021 

 

 
 

11/18 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter mulige energiforbedrende initiativer, som kan præsenteres 

for afdelingerne. 

Sagsfremstilling 

I de tre afdelinger Rosenlunden, Højstrupparken og Firkløverparken, er der i 2013 og 2015 

udarbejdet energimærkerapporter, vedlagt som bilag 8, 8.1 og 8.2, som peger på mulige ener-

gitiltag, der kan forbedre afdelingernes energimæssige tilstand som helhed og dermed afde-

lingens energimærke.  

Det er dog langtfra alle forslagene som er økonomisk rentable at gennemføre. Den samlede 

vurdering fra energimærkerapporterne er, at det er økonomisk rentabelt at etablere solcelle-

anlæg på tagfladerne i både Rosenlunden og Firkløverparken.  

Økonomiske konsekvenser 

Der er stor forskel på etableringsomkostningerne af solcelleanlæggene, hvorfor KAB anbefa-

ler at rådgive sig med en fagspecialist på området.  

  

Etableringsomkostningerne i Rosenlunden vurderes til at være på ca. 3.489.000 mio. kr. med 

en årlig forventet besparelse i el på 292.000 kr. Det betyder, at afdelingen på knap 12 år har 

indfriet omkostningerne. 

 

Etableringsomkostningerne i Firkløverparken vurderes til at være på ca. 450.000 kr. med en 

årlig forventet besparelse i el på 26.800 kr. 

Det betyder, at afdelingen på knap 17 år har indfriet omkostningerne.   

Det videre forløb 

Afdelingsbestyrelserne i Rosenlunden og Firkløverparken skal inddrages i forhold til beslut-

ning og processen i den enkelte afdeling. 

Hvis afdelingerne ønsker at gå videre med solcelleanlæg, skal KAB undersøge mulige fagspe-

cialister på området for anden vurdering. 

 

Bilag 

 8: Energimærkningsrapport for Rosenlunden 

 8.1: Energimærkningsrapport for Højstrupparken 

 8.2: Energimærkningsrapport for Firkløverparken 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med at skabe et overblik over ener-

gieffektiviseringsmuligheder i de enkelte afdelinger bl.a. med henblik på at sikre at målet om en 

15% effektiviseringsgevinst fra selskabets målsætningsprogram kan opnås. 
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Der tages kontakt til administrationen omkring mulighederne for at få foretaget en sådan energi-

mæssig gennemgang. 

 

9. 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 

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 hvis 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). 

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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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, og bekræftede at man fremadrettet øn-

sker at kommunikere digitalt i størst muligt omfang. Organisationsbestyrelsen besluttede at repræ-

sentantskabet skal orienteres herom. 

 

10. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Indledning 

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

ger. 

 

 

Sagsfremstilling 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 10. I driftsrapporterne er der indarbej-

det de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal føres logbog over husordenssager 

i afdelingerne. Logbog er vedlagt som bilag 10.1. 

Bilag 

 10 Driftsrapporter 

 10.1: Logbog over husordenssager  

 

Højstrupparken: 

Der afholdes møder om røromlægning. Dørprojekt er på vej. Altanprojekt afventer godkendelse på 

det ordinære afdelingsmøde. 

 

Firkløverparken: 

Efter fraflytning mangler der suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Hegnssag er på plads. Affaldsre-

paration er ligeledes på plads, men oplever udfordringer med beboernes affaldshåndtering/sortering 

af affald. Tilfredshed med vaskerier. 

 

Rosenlunden: 

Nyt blødgøringsanlæg i vaskeriet er installeret. Juletræet er stillet op. Rosenlunden har en skim-

melsvampesag, der nok skyldes beboeradfærd. Rosenlunden har også problemer med beboernes af-

faldshåndtering. 

 

Stationstorvet: 

Har fået pyntet op til jul. Sammenlægning af depotrum og køkken foregår. Har fået etableret skilt-

ning og bump på p-anlæg. Emhætter er udskiftet. Ønsker at lukke ”Stormgade, men det kræver en 

særlig ansøgning til kommunen. 

 

11. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden orienterer om aktuelle sager og om BL’s kredsarbejde. 

 

 
 

Katja Lindblad-Clausen orienterede om, at hun er valgt til bestyrelsen i 9.kreds. Kredsarbejdet vil 

frem mod kommunevalget bl.a. rette sig mod at sætte boligpolitik på den kommunale dagsorden. 

Katja er ligeledes udpeget som repræsentant i Realdania. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning  
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Der afholdes møde med medarbejderne i selskabet den 8. december 2020, og her vil medarbejderne 

få en lille gave. 

 

Katja understregede, at arbejdsgiveransvaret ligger hos KAB, hvorfor det ikke er op til afdelingsbe-

styrelsen at overveje evt. tillæg til medarbejderne. 

 

12. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om 

 

Den gode bestyrelse – KAB-fællesskabets bestyrelsesuddannelse 

Indledning 

 

På organisationsbestyrelsesmødet den 28. oktober 2019 bevilgede organisationsbestyrelsen to 

pladser og bemyndigede formandskabet til at bevilge en ekstra plads, hvis der kommer flere 

end to ansøgninger. 

 

Organisationsbestyrelsen indstillede Linda Laursen fra Firkløverparken, som er tilmeldt og 

deltager i bestyrelsesuddannelsen.  

 

 
 

Grundet COVID19 er første hold i første omgang rykket til efteråret 2020. Senere måtte vi 

igen rykke – denne gang med forventet genopstart i starten af 2021. Det betyder, at der ikke 

optages nye deltagere før 2. halvår 2021. Der gennemføres derfor kun et nyt uddannelsesfor-

løb i 2021 og boligorganisationen bedes beslutte, om man ønsker at indstille personer til ud-

dannelsesforløbet i efteråret i 2021. Boligorganisationen må gerne indstille flere end to delta-

gere, men det skal være i prioriteret rækkefølge. Indstillede ud over to personer, kan så 

komme på ventelisten. 

 

Boligorganisationen kan overveje, om der er afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller måske be-

boere, som kunne have gavn af og interesse for at deltage i uddannelsen. Uddannelsen kunne 

være én metode til at rekruttere til eller invitere nye ind i beboerdemokratiet. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning og beslutter, 

om de ønsker at afsætte økonomi til bestyrelsesuddannelsen og indstille 

op til to deltagere samt tager stilling til betaling for deltagelse; er det or-

ganisation eller afdeling, der skal finansiere deltagelse. 
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I vedlagte notat er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse og pris ud-

dybet, ligesom der fremgår mere detaljerede oplysninger om de enkelte moduler. Ansøg-

ningsskema ligger på KAB’s hjemmeside under Bestyrelser. 

 

Ansøgningsprocedure  

• Deltagelse kræver en skriftlig, motiveret ansøgning ved udfyldelse af ansøgnings-

skema, som skal sendes til organisationsbestyrelsen tids nok til, at de kan nå at be-

handle og indstille ansøgere inden ansøgningsfristen den 31. marts 2021. Ansøgnings-

skemaet findes på KAB´s hjemmeside under bestyrelse – tilmeld kursus – Den gode 

bestyrelse. 

• Organisationsbestyrelsen udvælger, hvilke kandidater de indstiller til uddannelsen 

og kan indstille 2 deltagere til hvert uddannelsesforløb.  

• Organisationsbestyrelsen sikrer, at ansøgningsskemaet på udvalgte deltagerne, sen-

des til KAB på bestyrelsesmailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk senest 31. 

marts 2021. 

• Kursusteamet i KAB sammensætter de endelige hold til bestyrelsesuddannelsen. Det 

forsøges, så vidt muligt, at fordele pladserne ligeligt blandt KAB-fællesskabets med-

lemmer. Det betyder, at det forventes at blive nødvendigt med en prioritering blandt 

de indstillede ansøgere.  

• Får man som deltager ikke plads på de planlagte hold, kommer man på en venteliste. 

• Der kan forventes en tilbagemelding til alle ansøgere om deltagelse senest fire uger 

før uddannelsesstart. 

 

Økonomi 

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

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

 

Tidspunkt og periode 

Uddannelsen består af syv moduler, hvor første modul gennemføres som et internat fra fre-

dag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00. De efterfølgende moduler foregår i KAB, dvs. for efterårshol-

det i 2021 i KAB-Huset, Enghavevej 81, i tidsrummet 17.15-21.00.  

 

Datoer for forløb i 2021: 

 

Efterår  

1.modul  fredag den 27. – lørdag den 28. august  

2.modul  torsdag den 16. september  

3.modul  torsdag den 7. oktober 

4.modul  tirsdag den 26. oktober  

5.modul  onsdag den 10. november  

6.modul  tirsdag den 30. november  

7.modul  mandag den 13. december  
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Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsen 

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, kl. 17.00 

 

Seminar 2021 

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

 

 12: Den gode bestyrelse 

 12.1: Mødeplan 2020 

 12.2: Mødeplan 2021 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

13. Eventuelt 

• Lone Christiansen ser frem til at organisationsbestyrelsen igen kan møde fysisk – selv om det lader 

sig gøre at afvikle møderne digitalt. 

• Peter Allan Hansen spurgte til den ansatte i fleksjob, som aflønnes af selskabet. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 7. december 2020 

Udsendt den 7. januar 2021 

 

 
 

18/18 

• Peter nævnte at Mette Roed-Kristiansen er udtrådt af repræsentantskabet, hvorfor der er behov for 

at udpege et nyt medlem til selskabets repræsentantskab. Repræsentanten udpeges af afdelingsbe-

styrelsen. 

• Katja ønskede alle en god jul 


