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1. Referat 

Indledning 

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

 

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af formanden 

Sagsfremstilling 

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

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, der efterfølgende vil blive underskrevet af forman-

den. 

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

Selskabets revisionsprotokol fremlægges til påtegning. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Der ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 
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Sager til beslutning 

 

3. Plan for velkomst til nye beboere jf. handleprogram - status 

Med udgangspunktet i målsætningsprogrampunktet om socialt ansvar drøftede organisati-

onsbestyrelsen på mødet den 10. juni 2020, hvad der skal til for at nye beboere føler sig vel-

komne. 

Organisationsbestyrelsen besluttede at overlade det til afdelingerne, hvad man vil gøre med 

henblik på at tage imod nye beboere. Organisationsbestyrelsen bad desuden afdelingerne 

melde tilbage om, hvilke informationer m.m. organisationsbestyrelsen skal bidrage med i den 

sammenhæng. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter med udgangspunkt i en tilbagemelding fra afdelingerne 

plan for modtagelse af nye beboere i afdelingerne. 

Sagsfremstilling (fra junimødet 2020) 

”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 beboer 

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 beboere velkommen, f.eks. ringe på én gang om 

måneden hos nytilflyttede 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. 
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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 nytilflyttede til afdelingens beboere.  

 

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 3 er udkast til 

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

punkt i.” 

Bilag 

Bilag 3: Udkast til rammer 

 

Afdelingerne redegjorde for nuværende praksis for velkomst til nye beboere. Afdelingerne gav ud-

tryk for tilfredshed med denne praksis. Efter drøftelse i organisationsbestyrelsen blev man dog 

enige om at supplere med et halvårligt/årligt velkomstmøde for alle nye beboere i boligselskabet, 

som formandskabet og KAB faciliterer. Alle afdelingsformænd inviteres. På dette velkomstmøde vil 

et centralt punkt være at introducere medlemmerne af afdelingsbestyrelsen for de nye beboere samt 

invitere disse til at deltage i beboerdemokratiet. 

 

Det blev aftalt, at afdelingerne ser på indsatsen igen og melder ind til efteråret med, hvad der kon-

kret ændres i velkomsten af nye beboere.  

 

I forlængelse af drøftelsen blev organisationsbestyrelsen enige om, at der skal iværksættes en ind-

sats for at indhente mailadresser på beboerne til brug for bl.a. udsendelse af nyhedsbreve og anden 

kommunikation fra afdelingsbestyrelser og ejendomskontorer til beboerne. Det er både afdelingsbe-

styrelsernes ansvar at omtale indsatsen i nyhedsbreve, og så får driften den opgave, at indsamle 

mailadresser hos beboerne.  

http://www.kab-bolig.dk/vaerktoejskassen
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4. Effektivisering 2014 - 2019 

Indledning 

 

Organisationsbestyrelsen har sat som mål, at alle afdelinger skal følge det gennemsnitlige 

sparekrav på 8,21 % af driftsudgifterne inden 2020, svarende til 1.222.939 kr. ved baseline i 

2014. Dette fremgår også af målsætningsprogrammets punkt 6.2 og 6.4. 

 

En endelig opgørelse af hvorvidt Vallensbæk Boligselskab har indfriet sparekravet vil først 

foreligge når regnskab 2020 er udarbejdet. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter indsatsen for effektivisering af driften i selskabets afdelin-

ger og tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Landsbyggefondens effektivitetstal for 2019 – overordnet resultat 

Landsbyggefonden har, som tidligere år, i august 2020 udsendt opgørelse over driftsudgifter 

for 2019. Med udgangspunkt i de modelberegnede udgifter har boligselskabet som helhed i 

2019 næsten opfyldt de statsligt udmålte sparekrav med en beregnet besparelse på 1.216.768 

kr. 

 

Det vil sige, at Vallensbæk Boligselskab mangler at spare 6.171 kr. for at opfylde det statslige 

sparekrav. 

 

De faktiske driftsudgifter for Vallensbæk Boligselskab, var fra start i 2014 lavere end LBF’s 

modelberegnede driftsudgifter på landsplan. I 2014 lå Vallensbæk Boligselskab således 89 kr. 

pr. m2 under landsgennemsnittet, svarende til et beregnet besparelsespotentiale på ca. 1,1 

mio. kr. ved udgangspunktet. 

 

I 2019 er det tal steget, så Vallensbæk Boligselskab nu ligger 117 kr. pr. m2 under de 

modelberegnede driftsudgifter på landsplan, svarende til at boligselskabet udgifter er 1,2 

mio. kr. lavere end modelberegningen. 

 

Selvom der har været en stigning i de faktiske driftsudgifter fra 2014 til 2019, har driftsudgif-

terne i 2019 kun været 11 kr. pr. m2 højere end de reelle udgifter i 2014. I denne stigning skal 

der gøres opmærksom på, at Firkløverparken ekstraordinært henlagde næsten 1,5 mio. kr. i 

2019 vedrørende ejendomsskatter, der var blevet tilbagebetalt.  
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Tillægger man yderligere blot normal inflation til 2014 tallet, så er Vallensbæk Boligselskab 24 

kr. pr. m2 lavere i faktiske driftsudgifter for 2019 - til trods for den ekstra ordinære henlæg-

gelse i Firkløverparken. 

 

Afdelingernes besparelse 

Måden LBF opgør effektiviseringstallene på, gør det svært at lave en direkte sammenligning 

mellem ovenstående gennemgang af Vallensbæk Boligselskab som helhed, og de enkelte af-

delinger, da LBF blandt andet tager nogle vægtninger og socioøkonomiske faktorer ind i de-

res beregninger.  

 

Yderligere gik Stationstorvet i drift i 2017 og det kan ikke direkte aflæses, hvordan LBF reg-

ner deres udgifter/besparelser med.  

Et forsimplet kig på besparelsespotentiale og faktiske driftsudgifter pr. afdeling, giver dog et 

billede af, hvordan de enkelte afdelinger har klaret sig: 

 

Højstrupparken  

Besparelsespotentiale er fra 2014 til 2019 faldet fra 88 kr. til 58 kr. pr. m2, svarende til en be-

sparelse på 365 t.kr. (ca. 6 %). 

 

Rosenlunden 

Besparelsespotentiale er fra 2014 til 2019 faldet fra -76 kr. til -92 kr. pr. m2, svarende til en be-

sparelse på 514 t.kr. (ca. 26 %). 

 

Firkløverparken 

Besparelsespotentiale er fra 2014 til 2019 steget fra -197 kr. til 23 kr. pr. m2, svarende til en ud-

giftsstigning på 473 t.kr. (ca. 10 %). Dette tal indeholder den ekstra ordinære henlæggelse, 

uden den havde afdelingen haft en besparelse på ca. 1 mio. kr. (21 %). 

 

Stationstorvet  

Afdelingen var ikke i drift i 2014. For Stationstorvet er det dog værd at bemærke, at deres be-

sparelsespotentiale fra 2018 til 2019 er stort set uændret. Stationstorvet har siden deres første 

driftsår i 2017 sparet 1,2 mio. kr. Dette tal skal dog ses i lyset af, at 2017 regnskabet bestod af 

19 måneder. 

 

Status og plan for Højstrupparken 

Eftersom boligorganisationen har sat som mål, at det er de enkelte afdelinger, der hver især 

skal spare 8,21 %, ser fordelingen lidt anderledes ud. 

 

Selvom alle fire afdelinger har opnået besparelser, er Højstrupparken endnu ikke helt i mål 

med de 8,21 % (Her ses bort fra Firkløverparken, der i 2019 kun falder negativt ud på grund 

af den ekstraordinære henlæggelse).  
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Højstrupparken havde et beregnet sparekrav på 519.333 kr. i 2014 og har ifølge beregningerne 

opnået en besparelse på 364.950 kr. med 2019 regnskabet. De faktiske driftsudgifter er siden 

2014 steget med 8 kr. pr. m2. 

 

Højstrupparken har på afdelingsmødet den 29. august 2019 vedtaget et budget for 2020, 

som holder udgifterne lave. Derudover har afdelingsmødet besluttet at gennemføre en ud-

skiftning af vand- og varmeinstallationer og indføre individuelle vandmålere. Udskiftningen 

af vand- og varmeinstallationer nåede dog ikke at blive gennemført i 2020, hvorfor det ikke 

kan siges om Højstrupparken med regnskabet 2020 når det fastsatte mål. 

Bilag:  

Bilag 4: Effektivitetstal 2019  

 

Organisationsbestyrelsen tog redegørelsen til efterretning – idet man konstaterede, at Vallensbæk 

Boligselskab har været succesrig med at gennemføre effektiviseringen af driften i afdelingerne. Or-

ganisationsbestyrelsen så frem til at kunne modtage en samlet afrapportering for effektiviserings-

indsatsen 2014 – 2020 for såvel selskab som afdelinger, når endeligt regnskab for 2020 foreligger. 

 

5. Aftale om effektivisering af den almene sektor 2021-2026 

Indledning 

Boligministeriet (regeringen), KL og BL har indgået en aftale om en fornyelse af effektivise-

ringsaftalen gældende for 2021-2026. Det er en kollektiv aftale, hvor den almene sektor som 

helhed skal spare 1.8 mia. kr. på de afgrænsende driftsudgifter. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til 2020 på 

1.5 mia. kr. på de såkaldte afgrænsende driftsudgifter. Den almene sektor er lykkedes med 

effektiviseringerne, regnskaberne for 2019 viser allerede effektiviseringer for 1.7 mia. kr. 

 

Der er nu indgået en ny effektiviseringsaftale for perioden 2021-2026 på 1.8 mia. kr. Denne 

aftale indeholder: 

 

• Merbesparelse i aftalen fra 2016-2020 godskrives de 1.8 mia. kr., der skal spares fra 2021-

2026. 
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• Energibesparelser forventes at udgøre mindst 300 mio. kr. af de 1.8 mia. kr. pga. de 

mange energirenoveringer de kommende år. 

 

KAB-fællesskabets andel af besparelserne udgør lidt under 10 %, dvs. omkring 175 mio. kr. 

Forventningen fra ministeriets side er, at besparelserne kan opnås ved særligt fokus på ind-

køb, fokus på de afdelinger, der fortsat har besparelsespotentiale samt energirenoveringer og 

henlæggelser. 

 

I aftalen understreges det, at det er boligorganisationernes bestyrelser, der har ansvaret for 

driften af boligorganisationen og dens afdelinger, og at det sker effektivt samtidig med, at bo-

ligerne vedligeholdes, og der henlægges tilstrækkeligt. 

 

For bl.a. at understøtte de kommende besparelser har KAB iværksat signaturprojektet ”Pas 

på huslejen 2.0 – bæredygtig drift” under den strategiske ramme Lad det GRO. Projektet har 

fokus på, hvordan driften kan arbejde med smart drift, drifte grønne områder effektivt, at for-

sikringerne ikke stiger ved at forebygge vand- og brandskader og sikre henlæggelser, så dyre 

lån undgås, samt at boligerne er velvedligeholdte. I det hele taget støtte op om en effektiv, 

bæredygtig og smart drift af boligafdelingerne. Samtidig er der fokus på indkøb, og hvordan 

KAB-fællesskabet kan sikres de bedste priser. 

 

KAB vil løbende følge op på besparelserne, støtte afdelinger med særligt besparelsespotenti-

ale og hele tiden være i dialog med boligorganisationen, afdelingerne og driften om, hvor der 

er besparelsespotentiale, hele tiden med fokus på at drifte smart, bæredygtigt og effektivt. 

 

Bilag 5: Effektivisering - præsentation  

 

I forlængelse af ovenstående gennemgik Katja Lindblad-Clausen hovedelementer i den nye aftale 

om effektivisering. Katjas præsentation vedlægges referatet som bilag. Katja lagde op til at Vallens-

bæk Boligselskab på et senere møde vil skulle tage stilling til, hvordan man vil arbejde med effekti-

viseringerne og hvilke(n) målsætning(er), der skal være for effektiviseringen – se også nedenfor un-

der punkt 6. Det blev aftalt at informere om aftalen på de kommende beboermøder.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Anbefalinger Pas på huslejen 2.0 – bæredygtig drift  

Indledning 

KAB arbejder indenfor den strategiske ramme ”Lad det gro”. Et af signaturprojekterne er Pas 

på huslejen 2.0 – bæredygtig drift, der har fokus på at understøtte boligorganisationerne i ar-

bejdet med at sikre en effektiv og bæredygtig drift af boligafdelingerne. Derfor har KAB for-

muleret en række anbefalinger til driftsarbejdet i afdelingerne.  
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Netop en effektiv og samtidig bæredygtig drift er med den nye effektiviseringsaftale 2021-

2026, som er indgået mellem Boligministeriet, KL og BL, et vigtigt fokus i KAB-fællesskabet. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen diskuterer anbefalingerne og beslutter, om de vil tilslutte sig alle 

eller enkelte af anbefalingerne. 

Sagsfremstilling 

100 % giftfri drift 

I forhold til bæredygtighed, særligt biodiversitet, er det en stor signalværdi at kommunikere, 

at i KAB-fællesskabet driftes der uden brug af gift. Indtrykket er, at langt hovedparten af af-

delingerne i KAB-fællesskabet allerede har giftfri drift. Nogle har dog fortsat en ikke giftfri 

drift eller har gift stående fra tidligere, der bør fjernes på forsvarlig vis. Giftfri drift er både 

godt for miljøet og for medarbejdernes arbejdsmiljø. Ukrudt er et vilkår i driften af grønne 

arealer, men det er muligt at planlægge sig ud af meget, f.eks. ved at plante bunddække, be-

nytte flis og generelt tænke driften af de grønne områder smart og effektivt. 

 

CTS-hosting 

CTS er central styring af varmecentraler. CTS er en del af stor pakke fra 2021. CTS overvåger 

varmecentralen digitalt. Det er vigtigt i forhold til at sikre en lav tilbageløbstemperatur og 

den rette temperatur og gennemstrømning, så legionella undgås, og den optimale brug af 

varmecentralen sikres set i forhold til varmestyring, afkøling og temperatur. Det er et nyttigt 

værktøj for driftspersonalet til at sikre beboernes sundhed samt drifts- og energioptimering. 

 

Værktøj og køretøjer med batteri 

AKKU-værktøjer og køretøjer (batteridrevne) er både godt for miljø og driftspersonale. Miljø-

mæssigt skal du ikke bruge diesel, benzin og olie. AKKU-maskinerne kræver mindre vedlige-

holdelse og har længere holdbarhed. For driftspersonalets arbejdsmiljø har AKKU-maski-

nerne den fordel, at de er støjsvage, der er færre trin for at gøre dem klar til brug, og der skal 

ikke måles olie og benzin for at blande brændstof.  

 

Bæredygtigt indkøb 

At købe ind bæredygtigt er godt for både miljø og arbejdsmiljø. Bæredygtigt indkøb indreg-

ner forholdene fra produktion til anskaffelse og bortskaffelse. Generelt bliver der kigget på 

mindre CO2 udledning, lavere vandforbrug og mindre brug af kemikalier. Derudover har 

produkter ofte en længere holdbarhed, og der er tænkt i, at de kan genanvendes, vedligehol-

des og repareres. Den nye indkøbsportal kommer til at understøtte bæredygtigt indkøb. 
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Økonomiske konsekvenser 

 

Giftfri drift kan kræve ekstra udgifter i omlægningsfasen, men når driften er omlagt, er det 

ikke forventet, at det vil være dyrere end drift med brug af gift. 

 

CTS -hosting kan bidrage med store besparelser i form af en optimalt fungerende varmecen-

tral og lav tilbageløbstemperatur. Der vil være en ekstraudgift i afdelinger med lille pakke. 

Her skal det vurderes, om det kan betale sig i forhold til antallet af lejemål. For afdelinger 

med stor pakke er det en del af administrationshonoraret. 

 

AKKU-køretøjer og værktøjer forventes at have en begrænset/minimal økonomisk konse-

kvens ved anskaffelsen, hvis maskinerne indkøbes, når de nuværende maskiner skal udskif-

tes. Flere beregninger viser, at selvom AKKU-køretøjer- og værktøjer kan være dyrere at an-

skaffe, vil de på den driftsøkonomiske side være billigere end både benzin- og diseldrevne 

køretøjer og maskiner. 

 

Bæredygtigt indkøb kan i nogle tilfælde være forbundet med en ekstraudgift, men til gen-

gæld er der en miljømæssig gevinst. For meget bæredygtigt indkøb vil der være en besparelse 

på sigt, da bæredygtige produkter har fokus på holdbarhed og lavt forbrug.   

Det videre forløb 

Hvis boligorganisationen tilslutter sig én eller flere af anbefalingerne, vil KAB komme med 

vejledninger hertil. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at ovenstående emner om bæredygtig drift vil indgå i kom-

mende drøftelser om indsatser, der kan bidrage til en fortsat effektivisering af selskabets drift med 

henblik på at kunne leve op til målene i den nye effektiviseringsaftale. 

 

Drøftelserne planlægges foretaget bl.a. i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde – 

men også efterfølgende på seminar 2021 for Vallensbæk Boligselskab. 

 

7. Forsikringsudbud 

Indledning 

 

Tiden er kommet til, at KAB’s forsikringsordning (bygningsforsikringer) skal i EU-udbud. Ef-

ter reglerne om EU-udbud skal der gennemføres udbud af forsikringsordningen ca. hvert 5 

år, og det er i år.  
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Forsikringerne skal placeres pr. 1. oktober 2021 og vi er derfor allerede nu i gang med at til-

rettelægge det kommende udbud, hvor alle boligorganisationer deltager, medmindre det fra-

vælges.  

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter 

 

• hvilken selvrisiko der skal være  

• om boligorganisationen skal være med i rammeaftalen og det efterfølgende udbud 

• om boligorganisationen vælger at betale selvrisikoen og i hvilket omfang 

Sagsfremstilling 

Tilrettelæggelsen af det kommende udbud har ført til overvejelser omkring formen, da der 

gennem de seneste år desværre er sket en negativ udvikling i forsikringsmarkedet, der bety-

der, at interessen for at byde på boligorganisationer er behersket, og samtidig er præmierne 

blevet drevet op som følge af det, der er blevet betegnet som et hårdt marked.  

 

Vurderingen har derfor været, at vi med den nuværende form på udbuddet kan risikere at 

begrænse antallet af bydere. Det er derfor i dialog med forvaltningsudvalget og Willis beslut-

tet at udbyde forsikringsordningen på en ny måde, som forhåbentlig kan være med til at 

sikre en bedre konkurrence.  

 

Aftalen vil derfor blive udbudt som en rammeaftale, hvor der vælges 3-5 forsikringsselskaber 

på baggrund af deres imødekommelse af de krav, som vi stiller til betingelser og vilkår samt 

nogle prismæssige beregninger på eksempelniveau og rabatmuligheder. 

 

Derefter vil forsikringerne for boligorganisationerne blive budt ud hos de udvalgte forsik-

ringsselskaber i en ren præmiekonkurrence, da der ved den indledende øvelse er aftalt de 

faktiske betingelser og vilkår.  

 

Som altid vil KAB’s indkøbsvolumen være med til at understøtte, at den enkelte boligorgani-

sation vil opnå rigtig gode betingelser, der er med til at sikre de fremtidige erstatninger i ska-

dessager, ligesom vi forventer, at der uagtet det hårde marked vil kunne opnås præmiemæs-

sige fordele gennem et samlet indkøb, selvom det bliver fordelt på flere forsikringsselskaber. 

 

Alle boligorganisationer vurderes individuelt, hvilket også er sket tidligere, og den fremti-

dige præmies størrelse vil afhænge 100 % af det skadeforløb, som den enkelte boligorganisa-

tion har haft. Vi vil sammen med Willis gøre vores bedste for, at der gennem forsikringsafta-

len skabes en fair og rimelig løsning i forhold til forsikringsmarkedet i øvrigt.  
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Hvis I vælger at tilslutte jer udbuddet via rammeaftalen, kan I se et lille overblik over, hvor-

dan den helt overordnede tidsplan ser ud. Tidsplan er vedlagt som bilag 7. 

 

Tidsplan for udbud via rammeaftalen 

 

Selvrisiko 

Et andet vigtigt parameter i forhold til et kommende udbud er valg af selvrisiko. Dette gæl-

der uanset, hvilken løsning der vælges.  

 

Gennem de seneste par år er der arbejdet på at finde løsninger, hvor boligorganisationerne 

kunne få flere alternative tilbud med forskellige selvrisici-muligheder.  

Kvaliteten af de tilbud, som vi har modtaget, har desværre i langt de fleste tilfælde fået pilen 

til at pege på at fastholde en selvrisiko på 0 kr., da vi ikke oplevede, at forsikringsselskaberne 

gav en tilstrækkelig stor rabat for at tage en selvrisiko.  

Vi valgte derfor at gennemføre en test i samarbejde med et par boligorganisationer, der var 

parate til ikke at tage alternativer med, men alene udbyde med eller uden selvrisiko. Uden 

selvrisiko endte som tidligere, men ved at vælge en klar strategi omkring selvrisiko kan vi se, 

at vi opnår langt bedre tilbud med valg af en generel selvrisiko og ingen alternativer.  

 

Derfor skal hver boligorganisation tage stilling til, hvilken selvrisiko den ønsker, inden vi 

gennemfører udbuddet og får tilbud hjem.  

 

Boligorganisationen har på nuværende tidspunkt en selvrisiko på 0 kr. pr. skade.  

 

Hvis vi foretager en nærmere undersøgelse af jeres skader, så kan vi se, at den udgift, som 

boligorganisationen selv skal bære, udgør følgende: 

 

5.000 kr. i selvrisiko Gennemsnitlig årlig egenudgift   64.603 kr. 

10.000 kr. i selvrisiko Gennemsnitlig årlig egenudgift 105.535 kr.  

25.000 kr. i selvrisiko Gennemsnitlig årlig egenudgift 168.991 kr.  

 

Det skal understreges, at der er tale om en gennemsnitlig udgift baseret på de sidste 5 års ska-

deudbetalinger, og nogle år kan udgiften være lavere og andre år højere, men over en 5-årig 

periode bør den følge gennemsnittet, medmindre der sker en drastisk udvikling i skaderne.  

 

Vi vil på baggrund af ovenstående oplysninger bede organisationsbestyrelsen tage stilling til, 

hvorvidt den ønsker at gennemføre forsikringsudbuddet med selvrisiko eller uden: 

 

__kr. 0 i selvrisiko 

__kr. 5.000 i selvrisiko    

__kr. 10.000 i selvrisiko    

__kr. 25.000 i selvrisiko 
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Brug af arbejdskapital til dækning af selvrisiko 

Hvis organisationsbestyrelsen vælger at gennemføre forsikringsudbuddet med en selvrisiko, 

kan det medføre en stor udgift for en mindre afdeling, hvorimod en stor afdeling sagtens kan 

indeholde udgiften i driftsudgifterne. 

 

Det er derfor undersøgt, om der er en mulighed for at hjælpe afdelingerne. 

 

Brug af arbejdskapital til dækning af selvrisiko er vedlagt som bilag 7.1.   

Det videre forløb 

Det er ud fra tidsplanen vores forventning, at vi kan præsentere de enkelte boligorganisatio-

ner for resultatet af udbuddet i starten af august 2021 og forhåbentlig for nogle organisationer 

tidligere, men detailplanen er fortsat under udarbejdelse.  

Hvis der vælges individuelt udbud, så skal der udarbejdes en individuel plan for dette.  

Bilag 

Bilag 7: Tidsplan for udbud via rammeaftalen  

Bilag 7.1: Brug af arbejdskapital til dækning af selvrisiko  

 

Jan Spohr og Lone Skriver gennemgik baggrunden for, at forsikringsaftalen igen skal i udbud. Des-

uden begrundede Lone Skriver baggrunden for, at boligorganisationen burde overveje at vælge, at 

der indgås forsikringsaftale med en selvrisiko. 

 

Organisationsbestyrelsen gav udtryk for, at materialet til sagen burde have indeholdt skadesstati-

stik for afdelingerne, og en klarere anbefaling fra KAB på baggrund af yderligere data, som sagen 

burde indeholde.  

 

Med baggrund i ovennævnte og drøftelser heraf besluttede organisationsbestyrelsen, at Vallensbæk 

Boligselskab deltager i rammeaftalen og det efterfølgende udbud af forsikringsaftalen. I forlængelse 

heraf besluttede organisationsbestyrelsen, at forsikringen skal være med en selvrisiko på 5.000 kr. 

pr. skade. 

 

Endelig besluttede organisationsbestyrelsen, at selskabets afdelinger selv hæfter for selvrisikoen. 

 

8. Sommerophold i KAB-fællesskabet 2020 og 2021 

Indledning 

 

KAB har i 2020 afholdt to sommerophold for familier og et seniorophold på Rude Strand Høj-

skole for beboere i KAB-fællesskabet. Nu planlægges ferieophold for 2021, og 
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boligorganisationerne har igen mulighed for at tilkendegive ønske om at tilbyde et antal 

pladser på sommeropholdene. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Vallensbæk Boligselskab 

skal have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt anfører, 

hvor mange pladser, man ønsker at kunne tilbyde.  

Sagsfremstilling 

Under hensyn til COVID-19 og forsamlingsforbud lykkedes det at gennemføre de to sommer-

ophold i 2020 til stor glæde for i alt 55 familier (192 deltagere) i KAB-fællesskabet. Hovedpar-

ten af familierne deltog med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), mens 3 familier 

deltog med egenbetaling. 

 

I 2021 forventer KAB igen at kunne tilbyde 2 sommerophold til børnefamilier i KAB-fælles-

skabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil. Opholdene afholdes igen på 

Pindstrupcentret, som ligger mellem Randers og Århus. Der vil være plads til omkring 120 

deltagere på hvert ophold, men det afhænger af, om der stadig vil være forsamlingsforbud og 

andre restriktioner i forbindelse med COVID-19 til den tid.  

 

Senioropholdet blev også i 2020 afholdt på Rude Strand Højskole i Østjylland. Det lykkedes 

ligeledes at gennemføre senioropholdet, hvor 54 deltog med fokus på forholdsregler relateret 

til COVID-19. Turen gav en flot deltagerevaluering. Det har ikke været muligt at booke høj-

skolen i 2021. Derfor arbejdes der p.t. på at finde et andet sted, hvor senioropholdet kan hol-

des. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet. 

 

Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til sommerophol-

dene gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, ud-

flugter og foredrag m.v.  

 

Det er KAB's administration, der i sidste ende fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er 

indkommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en 

god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2020 deltog 3 beboere fra Vallensbæk Boligselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmar-

kedets Feriefond. 

Økonomiske konsekvenser 

Boligorganisationens pris vil være 1.050 kr. pr. plads i 2021. Boligorganisationen betaler kun 

for faktisk benyttede pladser. I forbindelse med fordelingen af pladser vil der blive taget 
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højde for, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og som har ansøgere, der opfyl-

der kriterierne, vil få tildelt pladser. 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.850 kr. 

Tilskud fra boligorganisationen 1.050 kr. 

Egenbetaling fra deltagerne 4.800 kr. 

 

Økonomi familieophold 

Pris i alt 4.050 kr. 

Tilskud fra boligorganisation 1.050 kr. 

Tilskud fra AFF (max 500 kr. per person per døgn) * 3.000 kr.  

* AFF giver tilskud til beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, 

samt beboere fra særligt udsatte boligområder. Langt de fleste deltagere får tilskud fra AFF. 

Der er dog mulighed for egenbetaling, hvis man ikke kan få støtte fra AFF.   

Det videre forløb 

Der vil blive reklameret for sommeropholdene i februar/marts 2021 og deadline for tilmel-

ding er i april 2021, hvorefter pladser vil blive fordelt.  

 

Organisationsbestyrelsen bevilgede tilskud til maksimalt 10 pladser. Børnefamilier prioriteres før 

seniorfamilier. 

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede samtidig KAB til at prioritere beboere med børn og beboere, 

som ikke tidligere har været afsted. 

 

Sager til drøftelse 

 

9. Programforslag digitale temamøder 2021 

Indledning 

På organisationsbestyrelsesmødet den 7. december 2020 drøftedes det faglige arrangement 

den 18. november 2020, og organisationsbestyrelsen opfordrede afdelingerne til – sammen 

med organisationsbestyrelsen – at afholde digitale informationsmøder om el-ladestandere og 

biodiversitet. 
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Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter mulighederne for at afholde digitale afdelingsmøder - i 

samarbejde med organisationsbestyrelen - i foråret 2021 omhandlende emner som el-lade-

standere og biodiversitet. 

Sagsfremstilling 

Afdelingerne vender tilbage med melding til organisationsbestyrelsen, om resultat af drøftel-

serne i afdelingsbestyrelserne, om muligheden for afvikling af digitale orienteringsmøder, og 

herunder med forslag til dato herfor. 

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede afdelingerne til at vende tilbage med datoer for digitale orien-

teringsmøder. Mødet i Højstrupparken er fastsat til den 23. marts 2021. Katja Lindblad-Clausen 

vil samme med KAB udarbejde udkast til indkaldelse/dagsorden for møderne. 

 

Administrationen anmodedes om at kontakte oplægsholdere, samt stå for registrering af deltagere 

på møderne samt hjælpe beboere med at bruge Teams på selve møderne. 

 

10. Nyhedsbrev – temaer til forårsudgaven 

Indledning 

Der planlægges udsendt en forårsudgave af Nyhedsbrev for Vallensbæk Boligselskab forår 

2021. 

 

Indstilling  

 

Organisationsbestyrelsen drøfter temaer for kommende nyhedsbrev. 

Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelse drøfter emner for kommende nyhedsbrev.   

 

Følgende emner til nyhedsbrev blev bragt frem af organisationsbestyrelsen: 

 

• Status på Corona 

• Effektiviseringsaftalen 

• Vild med Vilje  

• El-ladestandere 
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• Udlejningsaftale 

• Tag ansvar for din bolig 

• Affaldshåndtering  

• Udskudte afdelingsmøder 

 

11. Seminar 2021 

Indledning 

 

Seminar 2020 blev aflyst som følge af Covid-19. 

 

Indstilling 

 

Dato og indhold af seminar 2021 drøftes.  

 

Sagsfremstilling 

 

Foreløbige emner til seminaret: 

 

• Bæredygtighed 

• Status på handlingsplan 

• Roller i beboerdemokratiet 

• Samarbejde på tværs af afdelingerne. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at udskyde seminaret til efter sommerferien, dog med mulig-

hed for at afholde det endnu senere, hvis Corona kræver dette. 

 

12. 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 besluttede, at forholdet mellem antallet af boliglejere og antallet af eks-

terne medlemmer af organisationsbestyrelsen – samt spørgsmålet om kommunalt udpegede organi-

sationsbestyrelsesmedlemmer drøftes på et kommende organisationsbestyrelsesmøde – forud for en 

drøftelse på særskilt temadag for repræsentantskabet.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede også, at temamødet i repræsentantskabet ikke er et besluttende 

møde, da det først skal drøftes åbent på temamødet.  

  

13. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport, logbog over husordenssager  

Indledning 

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

ger og driftens ferie. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 13. 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 13.1.  

 

Bilag 13: Driftsrapporter 

Bilag 13.1: Logbog over husordenssager  
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

14. Vallensbæk Boligselskabs deltagelse i folder sammen med Vallensbæk Kommune 

Katja Lindblad-Clausen gennemgik eksempel på folder der planlægges udsendt af Vallens-

bæk Kommune, og ønskede en drøftelse af boligselskabets medfinansiering af denne folder 

gennem optagelse af annonce. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at Vallensbæk Boligselskab tegner annonce beløbende sig til 

ca. 1.700 kr. I annoncen vil der bl.a. kunne reklameres for boligselskabet og særligt for ungdomsbo-

liger. Katja Lindblad-Clausen og Preben Suhr Andersen tager endelig stilling til annoncetekst. 

 

15. Orientering fra formanden 

Indledning 

 

Formanden orienterer om aktuelle sager og om arbejdet i BL’s 9 kreds.  

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Der har ikke været afholdt møder i BL grundet Corona. 

 

Peter Allan Hansen og Katja Lindblad-Clausen orienterede om arbejdet for at skabe større trafik-

sikkerhed i Firkløverparken.  

 

Sager til orientering 

 

16. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

Ejendomskontorerne – status 

Indledning   

Coved-19 restriktionerne for ejendomskontorerne er, at beboerne kan henvende sig via mail, 

telefon eller beboerappen.  
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Sagsfremstilling 

Beboerne kan fortsat booke et fysisk møde på ejendomskontoret, hvis der i et særligt tilfælde 

er brug for det – her skal der benyttes mundbind. 

 

Alle overholder stadigvæk øvrige restriktioner med afstand, mundbind og afspritning ved 

eventuelt besøg hos lejer og i al almindelighed. 

 

Meldingen fra ejendomskontorerne er, at der er stor respekt omkring restriktionerne, og der 

ikke de store udfordringer. 

Udlejninger 2020  

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 2020 for Vallensbæk Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2020 fordelt på typer 

boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der er i 2020 i alt indgået 7.641 

kontrakter i KAB-fællesskabet. I Vallensbæk Boligselskab er der i 2020 indgået 57 kontrakter. 

 

Familieboliger 

(%) 

Ældreboliger 

(%) 

Ungdom/ 

Kollegier 

(%) 

Erhverv  

(%) 

Bilejemål  

(%) 

10,3 9,0 0 27,3 33,33 38,3 0 5,6 0 9,5 

       Anvisninger 2017 - 2020 

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

       2017 - 2020 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste – 

almindelig 

(%) 

Venteliste – 

oprykning 

(%) 

Venteliste 

fleksibel  

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte  

(%) 

Kommu-

nal anvis-

ning (%) 

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 3.224 2,04 15,5 53,06 32,8 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 

2020 53 4.577 11,32 14,7 35,85 23,2 39,62 27,9 5,66 6,05 3,77 5,3 3,77 24,2 

      *(Andet = byfornyelse + særboliger + kombineret)   
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     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 4.789 (uden 3B) boliger pr. 1 januar 2021. Det skal dog be-   

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

     5.713 boliger pr. 1. januar 2021. 

     For Vallensbæk Boligselskab er der pr. 1. januar 2021 16 boliger til en husleje på maksimalt  

     4.000 kr. 

 

     Udsættelser 2016 - 2020 

     I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser der har været i Vallensbæk Boligselskab      

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

 

År Antal boliger* Udsættelser, restance i alt Heraf udsættelser 

fastholdt 

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 

2020 527 58.182 3 177 1 45 

      *(familie, ældre og ungdom) 

  

Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsen 

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  

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 22. februar 2021 

Udsendt den 29. marts 2021 

 

 
 

23/23 

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) 

 

Bilag 

Bilag 15: Mødeplan 2021 

 

Efter anmodning herom fra flere medlemmer flyttes organisationsbestyrelsesmødet den 19. april 

2021 til den 26. april 2021. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

17. Eventuelt 

Helle Gimlinge spurgte til kalender på hjemmesiden. Der henvises til at kontakte Karen Sandal 

Fotherhill i KAB. 

Helle spurgte til uoverensstemmelse mellem køkkeners levetid ved henholdsvis råderet og indivi-

duel modernisering. Der blev henvist til at denne ”levetid” er fastlagt af afdelingsmødet i forbin-

delse med godkendelse af ordningerne. 

Helle spurgte til insekthotellet – og der blev henvist til udsendt information – herunder billede – 

heraf. 

Der blev kort orienteret om sygdomsforløb hos en medarbejder. 

 


