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1. Referat  

Indledning 

 

Referat af den 14. juni 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. 

 

 

3. Konstituering af formandskab pga. barsel 

Indledning 

Formand for organisationsbestyrelsen Katja Lindblad-Clausen går på barsel pr. 7. sep-

tember 2021. I forbindelse hermed indtræder Bjarne Gimlinge, personlig suppleant for 

Katja, i organisationsbestyrelsen.  

 

Herefter udestår at organisationsbestyrelsen konstituerer sig med ny – midlertidig – for-

mand, samt eventuelt også med ny (midlertidig) næstformand. 
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Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen konstituerer sig med midlertidig formand og evt. også midlerti-

dig næstformand i forbindelse med formand Katja Lindblad-Clausens barsel. 

 

 

Sager til beslutning 

 

4. Godkendelse af afdelingernes budgetter 2022 

Indledning 

Som bilag 4 følger de af afdelingsbestyrelserne godkendte driftsbudgetter for Høj-

strupparken, Rosenlunden, Firkløverparken og Stationstorvet.  

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter. Organisationsbestyrelsen 

forhåndsgodkender budgetterne for Firkløverparken og Stationstorvet, hvis de bliver god-

kendt på afdelingsmøderne. 

Sagsfremstilling 

49001 Højstrupparken 

Budgettet for tiden 1.1.2022 - 31.12.2022 balancerer med 11.786.000 kr. og slutter med 

en lejeforhøjelse på 1,12 %. 

 

Større planlagte arbejder: 
Nye indgangsdøre i hvert le-
jemål (godkendt i 2020)   3.000.000 kr. 

Støjhegn mod ringvejen      375.000 kr. 

VVS      350.000 kr. 
Udskiftning af vinduer i kæl-
der      350.000 kr. 

Restbeløb til nye hoveddøre      300.000 kr. 

Belægning      230.000 kr. 
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Kloak      125.000 kr. 

Murerarbejde      125.000 kr. 

Renovering af bede      100.000 kr. 

Tømrerarbejde        60.000 kr. 

 

49002 Rosenlunden 

Budgettet for tiden 1.1.2022 - 31.12.2022 balancerer med 5.822.000 kr. og slutter hver-

ken med lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

Større planlagte arbejder: 

Altan        200.000 kr. 

Altan/trappe        100.000 kr. 
Varme- og  
røranlæg          75.000 kr. 

Vægge          60.000 kr. 

TV-inspektion          50.000 kr. 

Grønne områder.          50.000 kr. 

Hårde hvidevarer          40.000 kr. 
Skimmeltest samt 
prøver          35.000 kr. 
Elforsyning  
(samlet)          30.000 kr. 

 

49003 Firkløverparken 

Budgettet for tiden 1.1.2022 - 31.12.2022 balancerer med 20.174.000 kr. og slutter med 

en lejeforhøjelse på 1,02 %. 

 

Større planlagte arbejder: 

Tømrerarbejde        200.000 kr. 

Transportsystem        175.000 kr. 

VVS-vand        150.000 kr. 

Afløbssystem (samlet)        125.000 kr. 

Malerarbejde        100.000 kr. 
 
Varmecentral  
reparation/udskiftning         100.000 kr. 
 
Vej- og pladsbelysnings-
anlæg (samlet)        100.000 kr. 

Døre        100.000 kr. 

Vægge          80.000 kr. 
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Reparation af nedslidte 
køkkener          75.000 kr.  
 

49004 Stationstorvet 

Budgettet for tiden 1.1.2022 - 31.12.2022 balancerer med 5.906.000 kr. og slutter hver-

ken med lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

Større planlagte arbejder: 

Lukning af "Stormgade"        400.000 kr. 

Gulve        100.000 kr. 
Serviceaftale på 4 vent. 
anlæg          75.000 kr. 

Transportsystem          50.000 kr. 
Vandsystem - forbrugs-
anlæg          40.000 kr. 

Elforsyning (samlet)          25.000 kr. 

Tagdækning          25.000 kr. 

Bygningsdele i bygning          17.000 kr. 

Afløbssystem (samlet)          15.000 kr. 

Ventilationsanlæg          15.000 kr. 

 

Bilag 4: Afdelingernes driftsbudgetter 2022 

 

 

5. Ny forsikringsaftale 

Indledning 

 

På organisationsbestyrelsesmødet den 22. februar 2021 besluttede organisationsbesty-

relsen, at Vallensbæk Boligselskab skulle deltage i rammeaftalen og det efterfølgende 

udbud af forsikringsaftalen. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen bekræfter tidligere digital godkendelse af ny forsikringsaftale. 

Organisationsbestyrelsen har i forlængelse af mail af den 5. august 2021 digitalt god-

kendt den nye forsikringsaftale. 

Sagsfremstilling 

Udbudsrunden i forhold til ny forsikringsordning for boligselskabet er nu afviklet og der 

foreligger et nyt forsikringstilbud.  
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Se særligt vedhæftede fil bilag 5, ”49 Vallensbæk Boligselskab BO.pdf”, for en nærmere 

gennemgang af tilbuddet. 

 

Det er Protector, som har vundet udbuddet. Vallensbæk Boligselskab var tidligere forsik-

ret i Gjensidige. 

 

Som det fremgår, indebærer det nye tilbud en markant nedsættelse af præmien, som re-

duceres med 327.030 kr. Den oprindelige præmie var på 714.551 kr. og den kommende 

på 387.521 kr. 

 

Der er nu en selvrisiko på 5.000 kr. pr skade mod tidligere ingen selvrisiko. 

 

Bilag 

 

Bilag 5: Vallensbæk Boligselskab - EU-udbud – Beslutningsoplæg 

Bilag 5.1: Tilbudsliste 

Bilag 5.2: Dækningsoversigt 

Bilag 5.3: Ejendomsforsikring 

Bilag 5.4: All-Risk 

Bilag 5.5: Erhvervs- og produktansvar 

 

 

6. 49001 Højstrupparken - Udpegning af organisationsbestyrelsesmedlem til følge-
gruppe i renoveringssagen 

Indledning 

For nuværende er organisationsbestyrelsesmedlem – og formand for afdelingsbestyrel-

sen i Højstrupparken - Lone Christiansen samt afdelingsbestyrelsesmedlem Stig Christi-

ansen medlem af følgegruppen. Det er bragt i forslag at supplere følgegruppen med et 

yderligere medlem fra organisationsbestyrelsen, med henblik på at styrke denne frem-

over. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen udpeger et yderligere medlem til følgegruppen for renoverings-

projektet i Højstrupparken blandt organisationsbestyrelsens medlemmer. 
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7. 49001 Højstrupparken – Kollektiv individuel modernisering – Altanlukninger og 
etablering af udestuer – 2. fase - Godkendelse af lånoptagelse 

Indledning 

Der er afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i Højstrupparken den 29. juni 2021 om 
etablering af altanlukning på eksisterende altaner og etablering af manglende udestuer i 
stueplan – 2. fase. 

Indstilling 

Der optages lån til etablering af manglende glasinddækning på eksisterende altaner samt 
etablering af udestuer i stueplan. Organisationsbestyrelsen godkender, at der optages en 
låneramme op til 7.4 mio. kr. inkl. moms over 30 år.  

Sagsfremstilling 

Afdelingsmødet vedtog forslaget om, at der optages lån indenfor en samlede låneramme 
på 7.4 mio. kr. til finansiering af altaner og udestuer. 

Det samlede behov for låneoptagelse er 7.4 mio. kr. over 30 år. 

Lånet afdrages kun af de lejere, som får udført glasinddækning af altan eller etableret 
udestue. 

KAB anbefaler, at organisationsbestyrelsen godkender lånoptagelsen, som vil sikre at be-
boere vil få større nytteværdi af det lejede.  

Den nuværende gennemsnitshusleje i Højstrupparken er 851,76 kr. pr. m² pr. år. 

Der er stor variation i huslejekonsekvensen for den enkelte udestue/glasinddækning 
grundet størrelse og omfang af arbejder. Priserne varierer fra 219,38 kr. til 594,26 kr. pr. 
måned.  

Da lejekonsekvenserne generelt overstiger 5% af gældende huslejer skal de afledte leje-
forhøjelser godkendes af kommunen samt godkende rammebeløbet på 7.4. mio kr. Lå-
neroptagelsen kræver ikke kommunal garanti.  

Det videre forløb 

Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, sendes sagen til godkendelse 
i Vallensbæk Kommune, hvorefter arbejdet vil blive igangsat. 
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8. 49002 Rosenlunden – Udskiftning vinduer og hoveddøre 

Indledning 

Afdelingsbestyrelsen har med teknisk rådgivning fra Byens Byggerådgivning fremsendt et 

renoveringsforslag på det ordinære afdelingsmøde den 31. august 2021.  

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingens projekt og budget for renoveringen. 

 

Godkendelsen er dog betinget af, at afdelingen godkender forslaget på afdelingsmøde 

den 31. august 2021. 

Sagsfremstilling 

Forslaget omfatter oplæg og budget på følgende: 

 

• Udskiftning af vinduer til nye lavenergivinduer i kombi træ/alu termoelementer 

som min. 2-lags glas i energiklasse B eller 3-lags glas i energiklasse A. 

• Hoved- og terrassedøre skiftes til nye energivenlige i kombi træ/alu termoelemen-

ter. 

• Følgearbejde på sålbænke, indvendige vinduesplader og fugearbejder omkring 

vinduer. 

Rådgiver kan opstarte næste fase, som omfatter projektforslag og projektet kort tid efter 

godkendelse og indgåelse af rådgiveraftale.  

 

Udførelsen kan forventes opstartet i forår 2022 og forventes afleveret ultimo sommer 

2022. 

Økonomiske konsekvenser 

Rådgiver har udarbejdet et byggebudget inkl. forventede omkostninger til renoveringen, 

uforudsete omkostninger og rådgiverydelser.  

 

KAB har bistået afdelingsbestyrelsen med udarbejdelse af forventet byggebudget, hvor 

entrepriseudgifter, administrative omkostninger og gebyrer til offentligere myndigheder er 

inkluderet. 

 

Den samlede anskaffelsessum skal finansieres via realkreditlån.  

 

Vallensbæk Kommune skal ikke stille garanti, men skal orienteres og godkende budget 

og huslejestigning. 
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Endelig huslejeregulering afklares ved det afsluttende byggeregnskab i sommer/efterår 

2022. 

 

Anlægsudgifter    

Entrepriseomkostninger 5.697.500  Kr. 

Administrative omkostninger  1.259.750 Kr. 

Gebyrer, offentlige myndigheder 70.275 Kr. 

Samlet anskaffelsessum 7.027.525 Kr. 

 

Finansiering 

Realkreditlån    7.027.525 kr.  

Samlede udgifter til byggesagen  7.027.525 kr. 

 

Forventet huslejestigning 

Den nuværende gennemsnitlige husleje er 1.000 kr. pr. m² pr. år.  

 

Projektet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på maksimalt 6,94 % svarende til 

69,47 kr. pr. m² pr. år.  

 

Den nye gennemsnitlige husleje bliver 1.070 kr. pr. m² pr. år. 

 

Huslejestigningen bliver effektueret, når hele renoveringssagen er afsluttet, hvilket ifølge 

den foreløbige tidsplan er juni 2022.  

 

Eksempler på gennemsnitlige månedlige lejestigninger i kr.  

Bolig på 56 m²: 324 kr. pr. måned 

Bolig på 63 m²: 365 kr. pr. måned 

Bolig på 86 m²: 480 kr. pr. måned 

Bolig på 97 m²: 562 kr. pr. måned  

Det videre forløb 

Hvis afdelingen godkender forslaget den 31. august 2021, samt at organisationsbestyrel-

sen også godkender oplægget, skal der indgås aftale med KAB om forretningsførelse og 

aftale med rådgiver om teknisk bistand. 

Bilag 

Bilag 8: Bilag til indkaldelse revideret – 2 udgave 

Bilag 8.1: 20210624 Budget 
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9. 49003 Firkløverparken – Kollektiv individuel råderet – Køkken – Godkendelse af 
lånoptagelse 

Indledning 

Etablering af nye køkkener over huslejen samt ved fraflytning i samtlige lejemål via kol-

lektiv individuel råderet. 

Indstilling 

Firkløverparken kan optage et lån på op til 3 mio. kr. til projektet, afhængig af antal til-

meldte lejemål, hvis afdelingsmødet tilslutter sig moderniseringen. Lånet afdrages af de 

lejemål, der har tilmeldt sig ordningen.  

 

Godkendelsen er dog betinget af, at afdelingen godkender forslaget på afdelingsmødet 

den 13. september 2021. 

Sagsfremstilling 

På afdelingsmødet i Firkløverparken den 13. september 2021 stilles der forslag om kol-

lektiv individuel råderet af køkkener. Her kan hver beboer kan få et nyt køkken mod en 

huslejestigning over 15 år.  

Den kollektive individuelle råderet gennemføres efterhånden, som den enkelte lejer til-

melder sig ordningen. 

Økonomiske konsekvenser 

Køkkenet må koste op til 80.000 kr. ekskl. moms i materiale- og håndværker udgifter. 

Hertil skal der tillægges administrative omkostninger. 

   

Det videre forløb 

Hvert lejemål kan tilmelde sig ordningen i KAB. Herefter skal lejer indhente tegninger og 

priser på opgaven, samt godkende huslejetillægget, inden køkkenet bliver udskiftet. 

Kommunikation 

Driftssupport i KAB har kontakten til lejerne. 
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10. 49003 Firkløverparken – Beslutninger i afdelingsbestyrelsen 

Indledning 

Idet der p.t. ikke er valgt en afdelingsbestyrelse i Firkløverparken varetager, organisati-

onsbestyrelsen de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen træffer eventuelle beslutninger vedrørende afdeling Firkløver-

parken. 

 

 

11. Samarbejde mellem KAB og Bolius 

Indledning 

 

KAB har indgået en samarbejdsaftale med videnscentret Bolius, som betyder, at boligor-

ganisationer i KAB-fællesskabet gratis kan gøre brug af Bolius’ materiale. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisation og afdelinger kan gøre brug af 

relevant materiale og indhold fra Bolius på digitale platforme og i trykt materiale i hhv. bo-

ligorganisation og afdelinger. 

 

Sagsfremstilling 

 

Bolius er en non-profit-organisation støttet af Realdania. Bolius fungerer som et videns-

center for boligejere- og lejere om alt inden for det byggede miljø. De leverer viden i form 

af artikler og videoer om emner som indeklima, bæredygtighed, gør-det-selv, rengøring 

og meget mere. Bolius ønsker at nå ud til så mange mennesker som muligt og vil gerne 

nå endnu flere lejere inden for det almene. 

 

Læs mere om Bolius: www.Bolius.dk 

 

KAB har indgået en samarbejdsaftale med Bolius med den hensigt, at både KAB og bo-

ligorganisationerne i KAB-fællesskabet kan udvælge og anvende Bolius’ materiale til 

gavn for beboere og medarbejdere. Det kan ske gennem opslag på sociale medier eller 

artikler på hjemmesider og i nyhedsbreve m.v.  
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Formålet med samarbejdet er at give beboere i KAB-fællesskabet mulighed for at øge 

deres viden om boligforhold. Det kan f.eks. være om vedligeholdelse af boligen, gode råd 

til indretning af den lille bolig, rengøring, indeklima, grønne tiltag m.v. 

 

Det øgede vidensniveau og de gode råd kan skabe bedre livskvalitet hos den enkelte be-

boer. Den øgede viden kan også medføre sundere boliger og på sigt færre udgifter til 

vedligeholdelse og istandsættelse.  

 

KAB screener materialet fra Bolius og sikrer, at det lever op til regler og standarder inden 

for den almene sektor. Samarbejdet er forankret i KAB’s kommunikationsafdeling, som 

har den direkte dialog om materiale med Bolius. 

 

Der bliver etableret et mindre redaktørkorps i KAB, som koordinerer relevant indhold for 

boligorganisationer i KAB-fællesskabet. Der vil ligeledes blive mulighed for, at boligorga-

nisationer kan give ønsker til specifikke temaer og emner, som Bolius kan producere ind-

hold om. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Tilbuddet er gratis. Samarbejdet koster ikke noget for hverken KAB eller boligorganisatio-

nerne, men der går selvfølgelig nogle timer med at lægge indholdet på nyhedsbreve, 

hjemmesider og andre platforme fra de medarbejdere i KAB, der servicerer boligorgani-

sationer/afdelinger eller fra afdelinger, der selv vedligeholder egne hjemmesider.   

 

Det videre forløb 

 

Det videre forløb drejer sig om at få informationen om samarbejdet ud i afdelingerne og 

informere om, hvordan Bolius’ indhold kan bruges, og hvilke betingelser der knytter sig 

hertil. Det handler bl.a. om kildeangivelse og brug af links i henhold til aftalen med Bolius. 

Tanken er at gøre det så nemt som muligt at anvende indholdet eller linke til det. 

 

Også driften er orienteret om samarbejdet med Bolius, så de også kan gøre brug af de 

mange gode råd, videoer og fakta, som Bolius leverer. 

Bilag 

 

Bilag 11: KAB-samarbejde med Bolius 
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Sager til drøftelse 

 

12. 49001 Højstrupparken - Status på renoveringssagen 

Indledning 

Opstarten af projektet har været ramt af en del uforudsete hændelser, med udskiftning af 

underentreprenører, udskiftning entrepriseledere og forsinkelser. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Efter sommer har entreprenøren strammet op og udskiftet folk. Næste blok og tidsplan 

følges bedre og løsninger er aftalte. 

Overordnet er tidsplanen udfordret. Men entreprenør og rådgiver bidrager med input og 

forslag til optimeringer, så projektet kan komme tilbage på sporet og økonomien kan hol-

des. 

 

 

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

Indledning 

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

2021. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter oversigt over udlejninger i Vallensbæk Boligselskab og 

tager denne til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Oversigt, der viser udlejninger i perioden 1. januar 2021 til 30. august 2021, er vedlagt 

som bilag 13. 

 



 

Dagsorden 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 6. september 2021 

Udsendt den 30. august 2021 
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Bilag 

Bilag 13: Oversigt over udlejninger 2021  

 

 

14. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Indledning 

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

denssager og driftens ferie. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 14. I driftsrapporterne er der indar-

bejdet de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

 

Logbog over husordenssager er vedlagt som bilag 14.1.  

Bilag 

Bilag 14: 49001 – 49004 Driftsrapporter 

Bilag 14.1: 49001 – 49004 Logbog over husordenssager  

 

 

15. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden orienterer om aktuelle sager og BL's kredsarbejde. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 



 

Dagsorden 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 6. september 2021 

Udsendt den 30. august 2021 
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Sager til orientering  

 

16. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om 

Mødedatoer 

Organisationsbestyrelsen 

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

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

 

Afdelingsmøder 2021 

Firkløverparken mandag den 13. september 2021, kl. 17.00  

Stationstorvet onsdag den 15. september 2021, kl. 17.00 

 

Forslag til mødedatoer i 2022 

 

Organisationsbestyrelsesmøde  

Mandag den 28. februar 2022, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 25. april 2022, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Tirsdag den 7. juni 2022, kl. 16.00 i Højstrupparken  

Mandag den 5. september 2022, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 24. oktober 2022, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 5. december 2022, kl. 16.00 i Højstrupparken 

 

Repræsentantskabsmøde  

Torsdag den 16. juni 2022, kl. 16.00 i Rosenlunden 

 

Afdelingsmøder 

 

Højstrupparken mandag den 29. august 2022, kl. 17.00  

Rosenlunden torsdag den 8. september 2022, kl. 17.00 

Firkløverparken mandag den 12. september 2022, kl. 17.30 

Stationstorvet onsdag den 21. september 2022, kl. 17.00 

 

Seminar 2022 

Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup (dato ikke fastlagt) 

  

Mødeplan 2021 og 2022 er vedlagt som bilag 16 og 16.1. 

 

Bilag 16: Mødeplan 2021  

Bilag 16.1: Mødeplan 2022 

 



 

Dagsorden 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 6. september 2021 

Udsendt den 30. august 2021 
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Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

17. Eventuelt 

 

  


