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1. Referat 

Indledning 

 

Referat af den 19. april 2021 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  

formanden. 

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

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

revisionsprotokol til påtegning. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Udskrift af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs indførelse i protokollen er forud 

for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer som bilag 2.  

Bilag 

Bilag 2: Revisionsprotokol 

 

Revisor gennemgik revisionsprotokollen, der var med blank påtegning. På spørgsmål fra  

Katja Lindblad-Clausen oplyste revisor, at eksisterende arbejdsgange/prokuraregler efter hendes 

opfattelse er et godt middel mod eventuelle forsøg på besvigelser, som er set i et andet boligselskab. 
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Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning og underskrev den efterfølgende. 

 

3. Bestyrelsesforhold 

Indledning 

Organisationsbestyrelsens sammensætning for den forløbne periode. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Højstrupparken   Lone Christiansen     (2021)  

    Preben Suhr Andersen (næstformand)   (2021) 

 

Rosenlunden  Helle Gimlinge      (2022) 

 

Firkløverparken   Linda Nyeland Laursen    (2022) 

Peter Allan Hansen     (2022) 

 

Katja Lindblad-Clausen (formand) (særligt udpeget) (2022) 

    Thomas Lund (særligt udpeget)   (2021) 

     

Vallensbæk Kommune Lene Lykke Sørensen     (31.12.2021) 

    Claus Weichel      (31.12.2021)

  

Organisationsbestyrelsesmedlemmernes afgangsorden er anført i parentes, hvilket også er 

gældende for suppleanterne. 

 

Suppleanter for den forløbne periode har været som følger: 

 

For Katja Lindblad er valgt   Bjarne Gimlinge  (2022) 

For Lone Christiansen er valgt  Else Pedersen Nielsen  (2021) 

For Preben Suhr Andersen er valgt  Stig Christiansen  (2021)   

For Helle Gimlinge er valgt   Karin Dybæk    (2022) 

For Linda Nyeland Laursen er valgt Mette Roed-Kristiansen (2022) 

For Peter Allan Hansen er valgt  Flemming Wind Lystrup  (2022) 

For Thomas Lund er valgt   Vakant    (2021) 

For Lene Lykke Sørensen er udpeget Morten Schou Jørgensen (31.12.2021) 
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For Claus Weichel er udpeget  Thomas Bennedsen  (31.12.2021) 

 

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

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

let til organisationsbestyrelsen.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Sager til beslutning 

 

4. Selskabets og afdelingernes regnskaber 

Indledning 

Selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2020 - 31.12.2020 er vedlagt som bi-

lag 4 samt status pr. sidstnævnte dato. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab, så dette kan fremlægges til god-

kendelse på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. Derudover godkender organisations-

bestyrelsen afdelingernes regnskaber. 

Sagsfremstilling 

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

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

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

anført i en særlig kolonne. 

 

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

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

31.12.2020 og bevægelserne i regnskabsåret. 

 

Regnskaberne udviser følgende: 

 

Vallensbæk Boligselskab 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2020 -31.12.2020 balancerer med 7.373.555 kr., og slutter med et 

overskud på 180.719 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 
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Status balancerer med 42.635.620 kr., og dispositionsfonden udgør 6.803.918 kr. Den dispo-

nible likvide del udgør 5.500.854 kr. svarende til gennemsnitlig 10.418 kr. pr. lejemålsenhed. 

 

Hvis den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 

1.640.273 kr., hvoraf til fri disposition 1.630.273 kr.  

 

Overskuddet i selskabet skyldes hovedsageligt bedre renteindtægter end forventet. 

 

Højstrupparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2020 - 31.12.2020 balancerer med 11.844.476 kr. og slutter med 

et overskud på 315.338 kr., hvoraf 9.325 kr. jf. gældende lovgivning er brugt til afvikling af 

underfinansiering og 306.013 kr. overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsfø-

res over 3 år første gang i budget for 2022. 

 

Status balancerer med 52.980.437 kr. 

 

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

budgettet. Højstrupparkens regnskab 2020 afviger med 0,6 %.  

 

Rosenlunden 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2020 -31.12.2020 balancerer med 5.902.931 kr. og slutter med et 

overskud på 83.143 kr., hvoraf 38.507 kr. jf. gældende lovgivning er brugt til afvikling af un-

derfinansiering og 44.636 kr. overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsføres 

over 3 år første gang i budget for 2022. 

 

Status balancerer med 83.717.419 kr. 

 

Rosenlundens resultat afviger med 0,6 %. 

 

Firkløverparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2020 - 31.12.2020 balancerer med 20.762.197 kr. og slutter med 

et overskud på 394.309 kr., hvoraf 51.700 kr. jf. gældende lovgivning er brugt til afvikling af 

underfinansiering og 342.609 kr. overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsfø-

res over 3 år første gang i budget for 2022. 

 

Status balancerer med 387.780.123 kr. 

 

Firkløverparkens resultat afviger med 1,0 %. 

 

Stationstorvet 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2020 - 31.12.2020 balancerer med 5.889.842 kr. og slutter med et 

overskud på 224.521 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407), og indtægtsføres 

over 3 år første gang i budget for 2022. 
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Status balancerer med 129.497.677 kr. 

 

Stationstorvets resultat afviger med 1,1 %. 

 

Regnskaberne er uden underskrift, men er godkendt af revisor, kundechef, driftschef og øko-

nomimedarbejder.  

Bilag 

Bilag 4: Regnskaber for 2020 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber for 2020.  

 

Organisationsbestyrelsen ønskede en generel drøftelse af praksis vedrørende istandsættelsesudgif-

ter i de enkelte afdelinger. Det aftalte, at en sådan drøftelse i første omgang gennemføres med sel-

skabets ansatte. 

 

Organisationsbestyrelsen efterspurgte en redegørelse for udgifterne til lejeledighed i forbindelse 

med fraflytning – herunder gennemsigtighed i forhold til, hvor udgiften til evt. lejeledighed betales 

(afdeling/KAB) – til brug for orientering på afdelingsmøderne. 

 

5. Boligorganisationens budget 2022 

Indledning 

Selskabet driftsbudget for 1.1.2022 til 31.12.2022 er vedlagt som bilag 5. 

Indstilling 

Selskabets driftsbudget pr. 1. januar 2022 godkendes til fremlæggelse på det efterfølgende re-

præsentantskabsmøde. 

Sagsfremstilling 

Budgettet for 1.1.2022 til 31.12.2022 balancerer med 6.883.000 kr. og slutter med en budgetre-

serve på 56.000 kr. 

 

Regnskaberne er underskrevet elektronisk af revisor, men uden underskrift fra kundechef og 

økonomimedarbejder grundet COVID-19. De vil blive underskrevet og eftersendt når det er 

muligt. 
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Bilag 

Bilag 5: Driftsbudget 2022 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte boligorganisationens driftsbudget for 2022. 

 

6. Bestyrelsens årsberetning 

Indledning 

Forslag til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2020 er vedlagt som bilag 6. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen, så denne efterfølgende kan blive frem-

lagt til godkendelse på selskabets repræsentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen godken-

der samtidig de opstillede mål for den kommende periode med eventuelle ændringer. 

Sagsfremstilling 

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

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

 

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

kan hentes en besparelse på huslejerne 

• At lave en handleplan for at mindske tab ved fraflytning  

Bilag 

Bilag 6: Årsberetning 2020 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen for 2020, som efterfølgende vil blive forelagt 

repræsentantskabet. 

Formanden udtrykte tilfredshed med årsberetningen. 

 

7. Valg til KAB’s repræsentantskab 

Indledning 

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

kommer 1 medlem for hvert påbegyndt 500 lejemål udover de første 1.000 lejemål. For 
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Vallensbæk Boligselskab medfører det, at der skal vælges 2 medlemmer til KAB’s repræsen-

tantskab. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til KAB´s repræsentantskab. 

Sagsfremstilling 

I den forløbne periode har følgende været valgt: 

Katja Lindblad-Clausen og Linda Nyeland Laursen. Som suppleant for disse er Lone Christi-

ansen, er valgt. 

 

Organisationsbestyrelsen genvalgte Katja Lindblad-Clausen og Linda Nyeland Laursen som med-

lemmer af KAB´s repræsentantskab. Lone Christiansen blev genvalgt som suppleant. 

 

8. El-Ladestandere 

Indledning 

Organisationsbestyrelsen godkendte på seneste bestyrelsesmøde den 28. april 2021 en prin-

cipbeslutning om at yde tilskud til at opstille el-ladestandere i selskabets afdelinger. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at yde tilskud til el-ladestandere i selskabets 

afdelinger. Organisationsbestyrelsen fastsætter i forlængelse heraf tilskuddets størrelse set i 

forhold til afdelingsvise estimerede priser på opsætning af el-ladestandere (tilskudsprocent). 

Sagsfremstilling 

Efter beslutning på seneste organisationsbestyrelsesmøde er der udarbejdet en oversigt vi-

sende overslagspriser på etablering af el-ladestandere i hver af selskabets afdelinger.  

Der er her lagt til grund at der etableres 2 el-ladestandere i hhv. Højstrupparken og Firkløver-

parken, mens der etableres 1 el-ladestander i hhv. Rosenlunden og Stationstorvet. Hver lade-

stander har 2 udtag. 

 

Oversigten der er vedlagt som bilag 9 viser varierende priser for etablering af el-ladestandere 

i afdelingerne fra 60.000 kr. i Stationstorvet til 233.000 kr. i Firkløverparken. Variationen sva-

rer i store træk til variationen i antal lejemål i afdelingerne. 
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Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser for boligselskabet vil i sagens natur afhænge af hvilken til-

skudsprocent som organisationsbestyrelsen vælger at bidrage med. 

 

Tages der udgangspunkt i at selskabet bidrager med 50% af de anslåede udgifter til el-lade-

standere vil det indebære et tilskud til afdelingerne i nedenstående størrelsesorden: 

 

Højstrupparken   79.000 kr. 

Rosenlunden   37.000 kr. 

Firkløverparken 116.500 kr. 

Stationstorvet   30.000 kr. 

 

Dette medfører en samlet udgift på 262.500 kr. for Vallensbæk Boligselskab.  

 

Ved en tilskudsprocent på 25 %, vil udgifterne være halvt så store. 

 

Som det fremgår af vedhæftede regnskab for Vallensbæk Boligselskab, er arbejdskapitalen pr. 

31.12.2020 på 1,63 mio. kr., og dispositionsfonden på ca. 5,5 mio. kr.   

Det videre forløb 

Når organisationsbestyrelsen har fastlagt størrelsen af tilskuddet til etablering af el-ladestan-

dere, vil det være op til de nedsatte arbejdsgrupper/afdelingsbestyrelser at arbejde videre 

med forslaget om etablering af el-ladestandere i samarbejde med driftschefen. Det vil i sidste 

instans være afdelingsmøderne, der skal træffe den endelige beslutning om opstilling af el-

ladestandere. 

Bilag  

Bilag 8: El-ladestandere i Vallensbæk Boligselskab 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at yde fuldt tilskud (100 %) til etablering af el-ladestandere i 

selskabets afdelinger.  

Der arbejdes videre med etableringen af el-ladestandere i regi af den enkelte afdeling. 

 

Samtidig undersøges interessen for eventuelt samarbejde med kommunen om opstilling af yderli-

gere el-ladestandere på arealer i tilknytning til afdelingerne, men uden for disses arealer. 
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9. KAB’s udlejning og genudlejning - Status på udlejningstal 

Indledning 

Der er udarbejdet oversigt, der viser samtlige udlejninger i Vallensbæk Boligselskab i 2021 på 

nuværende tidspunkt. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter oversigt over udlejninger i Vallensbæk Boligselskab og ta-

ger denne til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Oversigt over udlejninger er vedlagt som bilag 9. 

Bilag 

Bilag 9: Oversigt over udlejninger  

 

Katja Lindblad-Clausen spurgte ind til enkelte konkrete udlejningssager – herunder til ejendoms-

kontorernes adgang til at følge med i udlejningen af boligerne. Det er organisationsbestyrelsens 

ønske at driftslederne kan følge udlejningerne i UNIK. KAB vender tilbage. 

 

10. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager samt ferieplan for drif-

ten 

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 10. I driftsrapporterne er der indarbej-

det de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 14. juni 2021 

Udsendt den 30. juni 2021 

 

 
 

12/14 

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

i afdelingerne. Logbog er vedlagt som bilag 10.1.  

 

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

 

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

den.  

 

Højstrupparken/Stationstorvet 

Driftslederen - ferie i uge 29, 30og 31 

Driftslederassistent – ferie i uge 34 og 35 

 

Rosenlunden 

Driftsleder – ferie i uge 24, 25 & 26 

Fleksjobber – ferie ikke planlagt 

 

Firkløverparken  

Driftsleder - ferie i uge 27, 31 og 32 

Driftslederassistent - ferie i uge 29 og 30 

Servicemedarbejder – ferie i september 

Bilag 

Bilag 10: Driftsrapporter 

Bilag 10.1: Logbog over husordenssager  

 

Lone Christiansen orienterede om et kommende ekstraordinært afdelingsmøde om lukning af  

altaner i Højstrupparken.  

 

Sager til drøftelse 

 

11. Planlægning af afdelingsmøder i efteråret  

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter afviklingen af afdelingsmøder i 2021. 

 

Katja Lindblad-Clausen oplyste, at hun deltager på afdelingsmøderne. Det aftaltes, at den udarbej-

dede forslagsskabelon lægges på hjemmesiden, og at der henvises til at denne bruges i forbindelse 

med møderne. 
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12. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle punkter og BL’s kredsarbejde. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Katja Lindblad-Clausen oplyste, at hun går på barsel 1. september 2021. Desuden oplyste Katja, at 

det er aftalt, at Thomas Lund bistår den kommende afdelingsbestyrelse i Firkløverparken i en peri-

ode, indtil afdelingsbestyrelsen måtte finde at den føler sig komfortabel med opgaven. 

 

Sager til orientering 

 

13. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

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 30. august 2021, kl. 17.00  

Rosenlunden torsdag den 31. august 2021, kl. 17.00 

Firkløverparken mandag den 13. september 2021, kl. 1700 (nyt tidspunkt) 

Stationstorvet onsdag den 15. september 2021, kl. 17.00 

 

Seminar 2021 

Seminar, Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup  

(Forslag til dato for afholdelse 15. eller 16. august 2021) 
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Mødeplan 2021 vedlagt som bilag 13. 

 

Bilag 13: Mødeplan 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 Organisationsbestyrelsen besluttede at udskyde seminaret til 2022. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

14. Eventuelt 

 

• Helle Gimlinge oplyste, at der var ny skimmelsvampesag i Rosenlunden. 

 

• Der er interesse for opsamlingskursus i brug af hjemmesiden efter sommerferien. Helle  

Gimlinge er tovholder på opgaven med at kontakte KAB/Karen Sandal Fothergill herom. 

 

• Der vil blive afholdt skovtur for driftspersonalet efter sommerferien. 


