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Formanden bød velkommen til organisationsbestyrelsesmødet – og en særlig velkomst til 

Bjarne Gimlinge, der deltog som suppleant for Katja. 

 

Formanden bemærkede, at han ser frem til, at boligorganisationen ved det kommende 

møde igen kan mødes fysisk, og at man i den forbindelse vil få lejlighed til at takke Lene 

Lykke Sørensen for arbejdet i bestyrelsen, idet Lene nu træder ud efter at være blevet 

valgt til kommunalbestyrelsen.  

 

1. Referat 

Indledning 

 

Referat af den 9. september 2021 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

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

 

Referatet blev godkendt og vil efterfølgende blive underskrevet af formanden. 

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

 

Organisationsbestyrelsen skal jf. selskabets vedtægter orienteres om indføringer i selska-

bets revisionsprotokol. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

I henhold til vedtægterne fremlægges selskabets revisionsprotokol. Det bemærkes, at der 

ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i protokollen. 

 

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives af formanden. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Sager til beslutning 

3. Indstilling af medlemmer til Beboerklagenævnet i Vallensbæk Kommune 

Indledning 

 

Vallensbæk Kommunalbestyrelse skal vælge to medlemmer og to stedfortrædere til Be-

boerklagenævnet for perioden 2022-2025. Medlemmerne vælges efter indstilling fra hhv. 

større lejerforeninger og landsdækkende organisationer af udlejere af alment byggeri. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

Katja Lindblad- Clausen har tilkendegivet, at hun er villig til at lade sig indstille til  

Beboerklagenævnet i Vallensbæk Kommune. 

 

Organisationsbestyrelsen bekræftede indstillingen. 

 

4. Bestyrelseshonorar 2021/2022  

Indledning  

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage 
beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. ja-
nuar 2022.  
 
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. juni 2019 blev retningslinjer og 
kodeks for valg til eksterne poster i KAB og KAB-fællesskabet vedtaget. Heri fremgår det, 
at KAB ønsker at sikre åbenhed om tillidsposter, hverv, honorarer osv., hvorfor oplysnin-
ger om disse ligger på KAB’s hjemmeside. Retningslinjerne indeholder desuden en opfor-
dring til, at alle selskaber i KAB-fællesskabet sætter god selskabsledelse på dagsorde-
nen og samtidigt sikrer åbenhed om tillidshverv og honorarer i selskaberne. Dette kan 
bl.a. ske ved, at selskaber med egen hjemmeside offentliggør oplysninger om bestyrel-
sens honorarer der.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen har i forlængelse af mailhøring indstillet  

Katja Lindblad-Clausen til Beboerklagenævnet i Vallensbæk Kom-

mune. 

Organisationsbestyrelsen bekræfter indstillingen.  



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 6. december 2021 

Udsendt den 14. december 2021 

 

 
 

5/18 

 

Sagsfremstilling 

Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbeta-
les 86,71 kr. pr. lejemålsenhed og for de efterfølgende 52,02 kr. pr. lejemålsenhed. Re-
guleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2021. 
Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 30.032 kr. til ca. 
30.936 kr.  
 

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

styrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager 3/9 af det samlede honorar 

svarende til 10.312 kr. og de øvrige medlemmer 2.578 kr. 
 
Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbin-
delse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af 
bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 
 
Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrel-
sen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i 
bestyrelsen betales honorar fra førstkommende kvartal. 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af bestyrelseshonoraret samt of-
fentliggørelse af dette. 
 

5. Sommerophold i KAB-fællesskabet 2021 og 2022 

Indledning 

 

KAB har i 2021 afholdt to sommerophold for familier på Pindstrup Centret og et seniorop-

hold på Liselund Seniorhøjskole for beboere i KAB-fællesskabet. Nu planlægges ferieop-

hold for 2022, og boligorganisationerne har mulighed for at tilkendegive ønske om at til-

byde et antal pladser på sommeropholdene. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regn-

skabsårs begyndelse. 

Desuden indstilles det, at organisationsbestyrelsen godkender at of-

fentliggøre bestyrelsens honorarer på selskabets hjemmeside, hvis 

denne har en sådan. 
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Sagsfremstilling 

Under hensyn til Corona og forsamlingsforbud blev de to sommerophold for familier gen-

nemført til stor glæde for i alt 59 familier (210 deltagere) i KAB-fællesskabet. Hovedpar-

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

familier deltog med egenbetaling. 

 

I 2022 forventer KAB igen at kunne tilbyde to sommerophold til børnefamilier i  

KAB-fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil. Pindstrup Cen-

tret er foreløbig reserveret til familieopholdene. Der vil være plads til omkring 120 delta-

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

andre restriktioner i forbindelse med Corona til den tid.  

 

Senioropholdet blev i 2021 afholdt på Liselund Seniorophold i Nordsjælland med 48 del-

tagere. Turen gav en flot deltagerevaluering. Vi har endnu ikke taget stilling til, om senior-

ophold for 2022 skal ligge samme sted, eller om der skal findes en anden destination 

denne gang. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senior-

opholdet. 

 

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

holdene gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere trans-

port, udflugter, foredrag m.v.  

 

Det er KAB's administration, som endeligt fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er 

indkommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræ-

ber en god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2021 deltog 6 beboere fra Vallensbæk Boligselskab med egenbetaling eller via  

Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Økonomiske konsekvenser 

Boligorganisationens pris vil være 1.050 kr. pr. plads i 2022. Boligorganisationen betaler 

kun for faktisk benyttede pladser. Der bliver taget højde for, at alle boligorganisationer, 

der giver tilskud, og som har ansøgere, som opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Vallensbæk  

Boligselskab skal have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på ind-

til 1.050 kr. pr. plads samt anføre, hvor mange pladser, man ønsker 

at kunne tilbyde.  
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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 kontant-

hjælp 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 2022, og der sættes dead-

line for tilmelding i april 2022, hvorefter pladser vil blive fordelt.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Vallensbæk Boligselskab tilbyder 10 pladser 

til sommerophold i 2022. 

 

Sager til drøftelse 

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

Indledning 

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

rioden 1. januar 2021 – 15. november 2021. 

 

 

Sagsfremstilling 

Oversigten er vedlagt som bilag 6. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter oversigt over udlejninger i Vallens-

bæk Boligselskab og tager denne til efterretning. 
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Bilag 

Bilag 6: Oversigt over udlejninger 2021 

 

Organisationsbestyrelsen udtrykte tilfredshed med den udarbejdede liste. Med hen-

visning til at listen udarbejdes manuelt, accepterede organisationsbestyrelsen, at den 

fremadrettet udarbejdes efter behov eventuelt 1 gang årligt. 

 

7. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager samt deltagelse 
på afdelingsmøder - status 

Indledning 

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

denssager og driftens ferie. 

 

Sagsfremstilling 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 7. I driftsrapporterne er der indarbej-

det de beslutninger afdelingsmøderne har truffet. 

 

Logbog over husordenssager er vedlagt som bilag 7.1.  

Bilag 

Bilag 7: 49001 – 49004 Driftsrapporter 

Bilag 7.1: 49001 – 49004 Logbog over husordenssager  

 

Organisationsbestyrelsen tog driftsrapporter og logbog over husordenssager m.v. til 

efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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8. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden orienterer om aktuelle sager og BL's kredsarbejde. 

 

 
 

Formanden orienterede om, at der planlægges udgivet et Nyhedsbrev efter nytår. 

 

Formanden kunne desuden orientere om, at kommunalbestyrelsen har udpeget Mor-

ten Schou Jørgensen som nyt medlem af organisationsbestyrelsen som afløser for 

Lene Lykke Sørensen. Kommunalbestyrelsen har desuden genudpeget Claus Wei-

chel som medlem af organisationsbestyrelsen. 

 

Sager til orientering 

9. Organisationsbestyrelsen blev orientereret om 

Styringsdialog 

Indledning 

Der er på nuværende tidspunkt ikke indkaldt til styringsdialog 2021 med Vallensbæk 

kommune. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Møde med Vallensbæk Kommune 

Indledning 

Der har været afhold møde med repræsentanter fra Vallensbæk Kommune den 11.okto-

ber 2021 i KAB-huset, Enghavevej 81. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

Efter ønske fra Vallensbæk Kommune har der været afholdt et møde med deltagelse af 

repræsentanter fra kommunen og repræsentanter fra KAB. På mødet drøftedes bl.a. 

praksis omkring udlejning og det generelle samarbejde i øvrigt. Herudover var der lejlig-

hed til at få hilst på hinanden. 

 

Der blev fra begge sider udtrykt tilfredshed med mødet. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Årsregnskaber 2020 – Kommunens godkendelse 

Indledning 

 

Kommunalbestyrelsen har godkendt selskabets og afdelingernes årsregnskaber på deres 

møde den 13. oktober 2021. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ny kundeøkonom 

Indledning 

Der er sket skifte på kundeøkonomposten i relation til betjeningen af Vallensbæk Bolig-

selskab.  

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.  
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Sagsfremstilling 

Idet den hidtidige kundeøkonom Mick Holm Kristensen er rykket til anden funktion i KAB, 

er Lars Gordon Madsen udpeget som ny kundeøkonom for Vallensbæk Boligselskab 

med tilhørende afdelinger. Lars vil producere regnskaberne for 2021. 

 

Lars går på barsel fra uge 48 2021 til uge 5 2022, og Vallensbæk Boligselskab vil i den 

periode blive betjent af Camilla Norup Andersen. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ladestandere 

Indledning 

Alle 4 boligafdelinger har besluttet at opsætte ladestandere i afdelingen. 

 

 

Sagsfremstilling 

Alle 4 boligafdelinger har på sidste afdelingsmøde besluttet at opsætte ladestandere i af-

delingen. Organisationsbestyrelsen har besluttet at give 100 % tilskud til afdelingerne 

– en udgift på ca. 525.000 kr. 

Der opsættes 1 stander med to ladere i Rosenlunden og Stationstorvet. 2 standere med 

to ladere på hver i Højstrupparken og Firkløverparken. 

 

Et udvalg i hver afdeling arbejder for tiden med udarbejdning af lokale regler for stan-

derne.  

Der kan søges op til 25 % tilskud hos Bolig- og Planstyrelsen til dette projekt. Der er ind-

sendt ansøgning for alle afdelinger, og svar ventes ultimo december 2021. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det aftaltes, at afdelin-

gerne deler udarbejdede udkast til retningslinjer for brug af ladestandere. Endelig 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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aftaltes det, at det er en repræsentant for afdelingen, der repræsenterer denne i Car-

pows repræsentantskab. 

 

Forsikringsstatistik fra Willis 2017-2020 

Indledning 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, 

som har kontakten til forsikringsselskabet. 

 

 

Sagsfremstilling 

I kan i den 4-årige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens 

forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.   

Det videre forløb 

Statistikken kan bruges både til at give jer et overblik og som et redskab til at forebygge 

nye skader.  

Bilag 

Bilag 9: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2017-2020 / Forsikringsstatistik for 

KAB-fællesskabet 2017-2020 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49001 - Renovering af vand/varmerør, faldstammer samt installering af individuelle 
vandmålere i lejemålene - Status 

Indledning 

Renovering af vvs-installationer, faldstammer m.v. i Højstrupparken foregår. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

 

Midlertidig projektleder René Wulff Holm oplyser følgende vedrørende status for projek-

tet: 

 

• Blok 1 + 2 + 3 + 4 er afleveret. 

• Prøveblok nr. 3. Der foregår mangeludbedring og afslutning. 

• Radiatorudskiftning i blok 4 foregår. 

• Radiatorudskiftning i blok 1 + 2 + 3 er beboervarslet til snarlig opstart. 

• Installationer i krybekælder udskiftes løbende. Der udføres midlertidig isolering af rør. 
Endelig isolering afventer færdiggørelse af stigestrengene. 

• Lofter i badeværelser malerrepareres med mikrodispenser, spartel og maling. 

• Tørklosetter tilbydes beboere med særlige fysiske behov. Genhusning af en enkelt 
beboer er ved at blive afklaret. 

• Covid-19. Håndspritstationer opsættes igen. Afventes på grund af leveringstid/efter-
spørgsel. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

49001 Højstrupparken – Udskiftning af hoveddøre til lejemål - Status 

Indledning 

Afdelingsmødet godkendte den 29. august 2019 udskiftning af lejlighedsdøre i lejemål in-

den for et budget på 3 mio. kr., der finansieres af afdelingens henlæggelser. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

Der er indgået entreprisekontrakt med Dansk Dørsikring A/S. Opstartstidspunktet er 

skubbet pga. Corona og andre forhold med 8 måneder. Arbejdet udføres parallelt med 

det igangværende VVS-projekt fra uge 13 i 2022. Arbejdet i den enkelt bolig varer 1-1½ 

dag. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Afdelingen er bekendt med, at der kan opstå konflikt omkring ansvar mellem de to entre-

priser, hvis der kommer skader på de nye dørplader, og ansvaret ikke kan placeres. Al-

ternativt ville udførsel blive skudt til opstart uge 30. Afdelingen risikerer således en min-

dre regning for eventuelle udskiftninger af dørplader, hvis ansvar ikke kan placeres.     

 

Økonomiske konsekvenser   

 

Entreprisesum Dansk dørsikring               2.710.950 kr.    

Rådgiver honorar                                            304.625 kr. 

Miljø screening PCB                                            32.750 kr. 

Disp. ansøgning Vallensbæk Kommune             15.625 kr.   

Byggesagshonorar                   102.699 kr.  

Bidrag/revision/ afsætning 1-5 års eftersyn        0 kr. 

 

I alt                                                                      3.166.649 kr.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49001 Højstrupparken – Altanprojekt - Status 

Indledning 

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 29. juni 2021 blev den kollektive råderet til 

etablering af altanglaslukninger på eksisterende altaner og for manglende udestuer i 

stueplan i Højstrupparken vedtaget. 

 

Projekt har nu været udbudt og er endt som to entrepriser for at opnå de bedste priser for 

alle lejere. Deadline for tilkendegivelse og accept af tilbud om deltagelse var frem til den 

1. november 2021. 

 

 

Sagsfremstilling 

Projektet er oprindeligt udbudt samlet for 62 lejemål, hvoraf 23 lejemål manglede udestue 

i stueetagen og 39 lejemål manglede glasinddækning af eksisterende altan.  

 

20 lejemål i stueetagen har taget imod tilbud om etablering af udestue for mellem 227 kr. 

og 465 kr. pr. måned alt efter størrelse.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 6. december 2021 

Udsendt den 14. december 2021 
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9 lejemål har taget imod tilbud om helt eller delvis glasinddækning af altan for mellem 

255 kr. og 619 kr. pr. måned alt efter omfang og størrelse af altan, og om der er glastag 

øverst oppe. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det samlede lånebehov, som afdelingen har godkendt, er 7.4 mio. kr. over 30 år med en 

ydelse på ca. 344.000 kr./år. Lånet afdrages kun af lejere, som får udført glasinddækning 

af altan eller etableret udestue. Med det nuværende antal tilmeldte på 29 lejemål bereg-

nes omkostningerne til 2.976.591 kr.  

 

De samlede omkostninger er beregnet til: 

Glasinddækninger og udestuer    6.166.757 kr. 

Rådgiver:  Byens Byggerådgiver        415.000 kr. 

Byggesagshonorar         215.398 kr. 

Låneomkostninger + bidrag/revision     598.175 kr. 

 

I alt       7.395.330 kr. 

       

Det videre forløb 

 

Driften afventer p.t. revideret tidsplan for udførsel af de enkelte udestuer og glasinddæk-

ninger, der forventes udført i perioden medio januar til ultimo april 2022.  

 

Rådgiver Byens Byggerådgivning indsender byggetilladelse til Vallensbæk kommune, 

hvorefter arbejdet igangsættes.    

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49002 Rosenlunden - Udskiftning af vinduer/hoveddøre - Status 

Afdelingsmødet i Rosenlunden har den 31. august 2021 godt forslag om udskiftning af  

vinduer og hoveddøre i afdelingen. 

Indledning 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 6. december 2021 

Udsendt den 14. december 2021 
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Sagsfremstilling 

I forlængelse af organisationsbestyrelsens godkendelse af projekt og budget for renove-

ringen er der den 22. september 2021 fremsendt ansøgning til Vallensbæk Kommune om 

godkendelse af lånoptagelse m.v. til projektet. Det videre forløb af projektet afventer p.t. 

kommunens behandling af ansøgningen. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49003 Firkløverparken – Kollektiv råderet – køkken - Status 

Indledning 

Afdelingsmødet i Firkløverparken har den 13. september 2021 godkendt et forslag om 

kollektiv individuel modernisering af køkkener i afdelingen. Forslaget indebærer, at bebo-

erne kan få et nyt køkken mod en huslejestigning over 15 år. 

 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af organisationsbestyrelsens godkendelse af lånoptagning til projektet er 

der den 14. oktober 2021 fremsendt ansøgning til Vallensbæk Kommune om godken-

delse af låneoptagningen. Det videre forløb af projektet beror således på kommunens 

godkendelse. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49004 Stationstorvet – Affaldsareal – Status 

Indledning 

Der er fremsendt forslag til aftale om eksklusiv brugsret til affaldsareal i Stationstorvet. 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 6. december 2021 

Udsendt den 14. december 2021 
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Sagsfremstilling 

I forlængelse af drøftelser herom er der udarbejdet udkast til 30-årig aftale ekskl. brugsret 

til affaldsarealet i Stationstorvet. Endelig aftale afventer godkendelse af modparten  

(Vavsivan). 

Økonomiske konsekvenser 

Brugsretten erhverves for et samlet beløb på 262.500 kr., der finansieres via reserveret 

beløb i byggesagen. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Mødedatoer  

Mødedatoer for organisationsbestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmødet fremgår 

af mødeplanen 2022, som er vedlagt som bilag 9.1. 

 

 
 

Derudover er der planlagt følgende møder: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. februar 2022, kl. 16.00 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. april 2022, kl. 16.00 

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2022, kl. 16.00 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2022, kl. 16.00 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2022, kl. 16.00 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. december 2022, kl. 16.00 

 

Repræsentantskabsmøde 

 

Repræsentantskabsmøde torsdag den 16. juni 2022, kl. 17.00 

 

Afdelingsmøder 

 

Højstrupparken mandag den 29. august 2022, kl. 17.00  

Rosenlunden torsdag den 8. september 2022, kl. 17.00 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter 

deltagelse på afdelingsmøderne. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 6. december 2021 

Udsendt den 14. december 2021 
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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 2022 er vedlagt som bilag 9.1. 

 

Bilag 

 

Bilag 9.1: Mødeplan 2022   

 

Organisationsbestyrelsen tog mødedatoerne til efterretning. 

 

10. Eventuelt 

• Lone Christiansen oplyste, at der er købt gave til Katja Lindblad-Clausen i anled-

ning af, at hun er blevet mor. 

• Organisationsbestyrelsen drøftede julegavepolitik og var enige om, at eventuelle 

gaver ud over den officielle julegave fra boligorganisationen (en del af velfærds-

pakken) er et afdelingsanliggende. 

• Formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb og ønskede 

god jul til alle og deres familier.  

 


