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1. Referat 

Indledning 

Referat af den 22. februar 2021 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

 

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af formanden. 

Sagsfremstilling 

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

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

Selskabets revisionsprotokol fremlægges til påtegning. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Der ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. 

 

Sager til beslutning 

 

3. Aftale om karensperiode ved bytning/udlejningsregler i Vallensbæk Boligselskab - FOR-

TROLIGT PUNKT 

Indledning 

 

På baggrund af en konkret sag om ønske om bytning i Vallensbæk Boligselskab, hvor bytte 

blev afslået med henvisning til eksisterende regler - og her specifikt aftalen om at man skal 

have boet i sin bolig i 3 år for at have mulighed for at bytte - er det fundet hensigtsmæssigt at 
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overveje behovet for at ændre aftalen for så vidt angår karensperiode ved bytning. Vedlagt 

bilag 3, 3.1 og 3.2. 

 

Da aftalen om karensperiode ved bytning er en del af en samlet aftale om udlejningsregler 

med Vallensbæk Boligselskab er det fundet hensigtsmæssigt at gennemgå nuværende udlej-

ningsregler for boligselskabet generelt med henblik på drøftelse af behov for eventuelle andre 

ændringer. Gennemgangen vil også være en orientering for nye medlemmer om aftalerne. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen gennemgår reglerne og overvejer behov for justering af disse – sær-

ligt i forhold til karensperiode i forbindelse med bytning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Vedlagte bilag 3.4 gennemgår, hvordan udlejning af boligorganisationens boliger foregår, 

hvor boligorganisationen har beslutningskompetence, enten alene eller sammen med Vallens-

bæk Kommune. Reglerne er godkendt på organisationsbestyrelsesmødet i december 2017. 

 

Det er organisationsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at udlejningsreglerne 

overholdes. Udlejning af almene boliger er et særdeles lovreguleret område. Reglerne følger 

af lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger samt udlejningsbekendtgørelsen. 

Udgangspunktet for notatet er ovenstående regler samt tidligere trufne beslutninger. 

 

Finn Larsen fra KAB vil gennemgå notatet på mødet. 

 

Af notatet fremgår det, at karensperiode i forbindelse med bytning er fastsat til 3 år. Dette in-

debærer, at man først har ret til bytte af sin bolig, hvis man har boet i denne i 3 år. Karenspe-

rioden vil kunne ændres ved beslutning i organisationsbestyrelsen. F.eks. vil den kunne fast-

sættes til 2 år, hvilket svarer til aftalen om karensperiode i forhold til opskrivningsretten.  

 

Fastsættelse af karensperioden vil typisk ske som en afvejning af hensynet til dem, der måtte 

være interesseret i at få en bolig i afdelingen (og altså ikke vil kunne få den, hvis den byttes 

væk) og hensynet til dem, som bor i en bolig og gerne vil lade denne bolig indgå i en bytte-

handel. 

 

Bilag 

 

Bilag 3: Bytning - Korrespondance med KAB 

Bilag 3.1: Bytning - Indsigelse på afslag 

Bilag 3.2: Bytning – Vejledning om udlejning af almene boliger 

Bilag 3.3: Udlejningsregler i Vallensbæk Boligselskab 
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4. Støtte til etablering af ladestandere i afdelinger under Vallensbæk Boligselskab 

Indledning 

I forlængelse af afholdt temamøde om el-ladestandere for organisationsbestyrelsen – og 

efter aftale med formand Katja Lindblad-Clausen forelægges det hermed til drøftelse og 

beslutning, at Vallensbæk Boligselskab bidrager med en økonomisk støtte til etablering af 

en eller flere ladestandere i selskabets afdelinger.   

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter at yde et tilskud på 20.000 kr. til de afdelinger, der i løbet 

af 2021 træffer beslutning om at etablere ladestandere i afdelingen. 

 

Sagsfremstilling 

 

Flere og flere beboere efterspørger muligheden for at etablere el-ladestandere i boligafdelin-

gerne, både med henblik på, at beboerne kan oplade deres egne el-biler og med muligheden 

for at få tilknyttet en el-delebil til afdelingen. 

 

For at fremme bæredygtigheden, indfri efterspørgslen samt fremtidssikre vores boliger 

kan Vallensbæk Boligselskab som et led i den strategiske udvikling vælge at understøtte 

dette.  

 

Vallensbæk Boligselskab vælger at give et tilskud til de afdelinger, der i løbet af 2021 træffer 

beslutning om at etablere ladestandere i afdelingen. Afdelingen betaler selv det resterende 

beløb for etablering af ladestander. Afdelingen beslutter selv, hvordan lader og driften heraf 

skal finansieres. Tilskuddet skal bruges senest ved udgangen af 2022.  

 

KAB har valgt at indgå i et strategisk samarbejde med CARPOW, da de dags dato er den ud-

byder, der passer bedst til det almene, og den udbyder, der i størst muligt omfang sikrer 

overholdelse af sideaktivitetsbekendtgørelsen.  

 

CARPOW a.m.b.a. er et fællesejet andelsselskab, der skaber værdi for dets medlemmer gen-

nem fællesskab, indflydelse og samfundsansvar. Medlemmer er boligforeninger, der har la-

dere tilsluttet CARPOW ’s netværk. Som medlem af CARPOW fastsætter afdelingen selv, 

hvad kWh-prisen skal være på laderne. Ud fra den fastsatte ladepris opkræver CARPOW fra 

brugeren, og refunderer det retur til afdelingen. Gennem medlemskabet kan man også del-

tage i og afgive stemme ved den årlige generalforsamling. På den årlige generalforsamling 

bestemmes bl.a. gæsteopladningspris, overskudsdeling m.m. 

 

Det står boligorganisationen frit for at bede KAB om at finde en anden samarbejdspartner til 

projektet. 
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Økonomi 

 

Prisen på etablering af ladestandere afhænger af de konkrete forhold i afdelingen, herunder 

om ladeudtaget kan etableres på væg, eller om der skal føres kabler i terræn. Ligeledes vil 

nogle afdelinger skulle tilkøbe ekstra ampere.  

 

Da der de fleste steder vil skulle laves gravearbejde, anslås det, at prisen for etablering i gen-

nemsnit vil ligge på 45.000 kr. 

 

Herudover kommer der et ladeudtag til 9.995 kr. og en stander til 3.200 kr. Der kan sidde to 

ladeudtag pr. stander.  

 

Udgiften for etablering af ladestander vil derfor oftest ligge på min. 70.000 kr. pr. afdeling.  

  

Vælger Vallensbæk Boligselskab at give et tilskud på 20.000 kr. til alle afdelinger, der beslut-

ter at etablere ladestander, vil den maksimale udgift for selskabet være 80.000 kr. 

 

Videre proces 

 

Hvis organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at yde tilskud til etablering af ladestan-

dere, vil administrationen orientere alle afdelingsbestyrelser om muligheden.  

 

I de afdelinger, hvor der udvises interesse, vil driftschefen foretage en besigtigelse sammen 

med det valgte firma med henblik på at vurdere, hvor mange ladestandere, der skal opstilles, 

placeringen af disse samt udgifterne hertil.  

 

Efterfølgende vil der blive udarbejdet et egentligt forslag, der forelægges afdelingen til be-

slutning på de ordinære budgetmøder i efteråret 2021.  

 

5. 49-3 Firkløverparken – Beslutninger i afdelingsbestyrelsen 

Indledning 

Firkløverparkens afdelingsbestyrelse er aktuelt ikke beslutningsdygtig efter et medlems ud-

træden. Nyvalg af bestyrelse afventer muligheden for at afholde et fysisk afdelingsmøde med 

valg. Ifølge vedtægternes § 18 varetager organisationsbestyrelser derfor de funktioner, der er 

henlagt til afdelingsbestyrelsen.  

Indstilling 

Som led i denne funktion træffer organisationsbestyrelsen på vegne af afdelingsbestyrelsen 

beslutning om følgende forhold:  
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• Blødtvandsanlæg 

• Nærboks 

• P-pladser 

Sagsfremstilling 

På vegne af afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken træffer organisationsbestyrelsen følgende 

beslutninger: 

 

Blødtvandsanlæg: 

Beslutningen om etablering af blødtvandsanlæg ønskes omgjort – og afdelingsbestyrelsen fo-

reslår derfor, at beslutning om at droppe blødtvandsanlægget forelægges på et kommende 

afdelingsmøde. Baggrunden er bl.a. økonomi, og at HOFOR vil komme med blødt vand i 

2023. 

 

Nærboks: 

Afdelingsbestyrelsen takker ja til etablering af nærboks i afdelingen. Foto af nærboks vedlagt 

som bilag 5. 

 

P-pladser: 

Afdelingsbestyrelsen beslutter at inddrage 2 motorcykelparkeringer ud for nr. 30, og tillægge 

dem til de eksisterende p-pladser.  Dette vil give mulighed for at etablere yderligere 2 handi-

cappladser. 

Skilte opsat ved lange p-pladser (ved lige numre) vil blive fjernet, da disse ikke anvendes for 

nuværende. Dette vil øge antallet af p-pladser for almindelige biler. 

Bilag 

Bilag 5: Nærboks 

 

Sager til drøftelse 

 

6. Kommunalt udpegede/eksterne medlemmer af organisationsbestyrelsen 

Indledning 

På organisationsbestyrelsens møde den 22. februar 2021 besluttede organisationsbestyrelsen, 

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

bestyrelsen – samt spørgsmålet om kommunalt udpegede 
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organisationsbestyrelsesmedlemmer skulle drøftes på et kommende organisationsbestyrelses-

møde – forud for en drøftelse på særskilt temamøde for repræsentantskabet. 

Indstilling  

Organisationsbestyrelsen drøfter forholdet mellem antallet af boliglejere og eksterne medlem-

mer af organisationsbestyrelsen. I forlængelse heraf beslutter organisationsbestyrelsen at ind-

kalde repræsentantskabet til et temamøde om organisationsbestyrelsens sammensætning og 

størrelse forud for afholdelse af egentligt ordinært repræsentantskabsmøde. 

Sagsfremstilling 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 10. september 2020 blev der talt for et be-

hov for drøftelse af særligt forholdet mellem antallet af boliglejere og antallet eksterne med-

lemmer af organisationsbestyrelsen. Desuden er der i Målsætningsprogrammet for Vallens-

bæk Boligselskab lagt op til, at der skal igangsættes drøftelser om de kommunalt udpegede 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

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

Indledning 

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

2021. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter oversigt over udlejninger i Vallensbæk Boligselskab og ta-

ger denne til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Oversigt visende udlejninger i perioden 1. januar 2021 – 1. april 2021 er vedlagt som bilag 7. 

Bilag 

Bilag 7: Oversigt over udlejninger 2021 
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8. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og 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 8. 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 8.1.  

Bilag 

Bilag 8: 49-1 – 49-4 Driftsrapporter 

Bilag 8.1: 49-1 – 49-4 Logbog over husordenssager  

 

9. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden orienterer om aktuelle sager og BL's kredsarbejde. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelse tager orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

   

Sager til orientering 
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10. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

 

49-1 Højstrupparken – Udskiftning brugsvand-, afløbs- og varmeinstallationer 

Indledning 

Organisationsbestyrelsen blev senest forelagt projektet den 20. april 2020.  

 

Sagsfremstilling 

 

Beskrivelse af projekt 

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

 

• Nye brugsvandinstallationer i badeværelser og køkkener samt i fællesarealer og varme-

central 

• Etablering af vandmålere på nye brugsvandsinstallationer 

• Nye afløbsinstallationer i badeværelser og køkkener samt i fællesarealer  

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

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

• Følgearbejder på varmecentral i forlængelse af arbejder på varmeanlæg 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Rådgiver har opgjort og indstillet det samlede licitationsresultat, som endte under det bud-

getteret projekt i Skema A. Bemærk, at betegnelserne Skema A og Skema B forsat anvendes, 

selvom der er tale om en ustøttet sag.  

 

Følgegruppen godkendte indstillingen på seneste følgegruppemøde torsdag den 18. marts 

2021, samt at der blev afsat en pulje til håndtering af COVID-19 relaterede tiltag m.v. under-

vejs i byggeriet. 

 

Endelig anskaffelsessum i Skema B er under budget fra Skema A, hvilket muligvis kan give 

anledning til en mindre huslejestigning end forventet. 

 

Endelig huslejeregulering afklares ved det afsluttende byggeregnskab i forår 2022. 

 

Den økonomiske beregning marts 2021 for projektet ser således ud:  
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Anlægsudgifter: 

Entreprisesum    18.040.977 kr. 

Administrative omkostninger     3.453.250 kr. 

Gebyrer til offentlige myndigheder      232.113 kr. 

 

Samlet anskaffelsessum    21.726.340 kr. 

 

Finansiering 

 

Annuitetslån 30-årigt    21.726.340 kr. 

Frie henlæggelsesmidler            0 kr.  

Egen trækningsret            0 kr. 

 

Samlet finansiering af byggesagen    21.726.340 kr. 

 

Lejepåvirkning 

 

På baggrund af det reviderede budget, vil huslejen i gennemsnit stige med 11,54 % årligt, så 

huslejen efter udskiftningen af brugsvands-, afløbs- og varmeinstallationer vil udgøre 950 

kr./m2 årligt. 

 

Eksempler på gennemsnitlige månedlige lejestigning i kr. 

 

50 m2 410 kr. 

75 m2 614 kr. 

100 m2 819 kr. 

 

Afdelingen har på det ekstraordinære afdelingsmøde mandag den 13. maj 2019, godkendt en 

huslejestigning på 12,76 % årligt, så huslejen efter udskiftningen af brugsvands-, afløbs- og 

varmeinstallationer skulle udgøre 959 kr./m2 årligt. 

 

Skema B er vedlagt som bilag 10. 

 

Bilag  

 

Bilag 10: Skema B 
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Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsen 

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 Stationstorvet  

 

Afdelingsmøder  

 

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) 

 

Mødeplan 2021 vedlagt som bilag 10.1. 

 

Bilag 10.1: Mødeplan 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

11. Eventuelt 


