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1. Vallensbæk Kommune – Kommunalt udpeget repræsentanter i organisationsbesty-
relsen 

Indledning  

 

Efter kommunevalget har Kommunalbestyrelsen den 1. december 2021 udpeget 2. med-

lemmer og 2. suppleanter til Vallensbæks Boligselskabs bestyrelse.  

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

Kommunalbestyrelsen har udpeget Morten Schou Jørgensen og Claus Weichel som 

medlemmer og Lene Lykke Sørensen og Thomas Bennedsen som suppleanter. 

 

Bilag 

 

Bilag 1: Kommunalt udpeget bestyrelsesmedlemmer 

 

2. Referat 

 

Indledning 

 

Referat af den 6. december 2021 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

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

 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives af formanden. 
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3. 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. 

 

Sager til beslutning 

4. Vallensbæk - KAB og Vavsivan ApS 

Indledning 

Den 21. december 2021 er der fremsendt mailhøring til organisationsbestyrelse vedrø-

rende aftale om eksklusiv brugsret til areal i Stationstorvet til godkendelse i organisati-

onsbestyrelsen. 

 

 

Sagsfremstilling 

Ved mailhøringen er der fremsendt endelige dokumenter for aftale om eksklusiv brugsret 

til areal i Stationstorvet til godkendelse i organisationsbestyrelsen. 

 

Aftalen ligger i tråd med hvad der tidligere har været forelagt organisationsbestyrelsen. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte på denne baggrund aftalen digitalt. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen bekræfter tidligere digital godkendelse af 

aftale om eksklusiv brugsret til areal i Stationstorvet.  
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Efterfølgende forelægges beslutningen organisationsbestyrelsen med henblik på at 

denne bekræftes og referatføres. 

Bilag  

Bilag 4: Brugsretsaftale – KAB og Vavisan APS 

Bilag 4.1: Deklaration om eksklusiv brugsret 

Bilag 4.2: Tillæg til EF-vedtægter 

 

5. Opstilling til kredsvalg i BL’s 9. kreds 

Indledning 

Der afholdes kredsvalg i BL’s 9. Kreds den 29. marts 2022. 

 

 

Sagsfremstilling 

På organisationsbestyrelsesmødet drøftes opstilling af kandidater til 9. kreds. 

 

For nuværende er Katja Lindblad valgt til repræsentantskabet i 9. Kreds. 

 

6. Nyhedsbrev – temaer til forårsudgaven 

Indledning 

Der planlægges udsendt en forårsudgave af Nyhedsbrev for Vallensbæk Boligselskab i 

2022. 

 

 

Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelse drøfter emner for kommende nyhedsbrev. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender opstilling af kandidater til kreds-

valg i BL´s 9. kreds. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter temaer for kommende nyhedsbrev. 
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7. Seminar 2022 

Indledning 

Seminar for Vallensbæk Boligselskab planlagt til afholdelse i efteråret 2021 blev udskudt 

grundet Corona. 

 

 

Sagsfremstilling 

Seminar for Vallensbæk Boligselskab 2021 blev udskudt grundet Corona. I forlængelse 

heraf skal organisationsbestyrelsen drøfte og træffe beslutning om afholdelse af seminar 

for boligselskabet i efteråret 2022. 

 

Følgende temaer har tidligere været bragt i forslag som emner for seminaret: 

 

• Bæredygtighed 

• Status på handlingsplan 

• Roller i beboerdemokratiet 

• Samarbejde på tværs af afdelingerne 

 

Sager til drøftelse 

8. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Indledning 

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

denssager. 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om afholdelse af seminar 

i efteråret 2022, og drøfter i forlængelse heraf indholdet af seminaret. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 8. I driftsrapporterne er der indarbej-

det de beslutninger, afdelingsmøderne har truffet. 

 

Logbog over husordenssager er vedlagt som bilag 8.1.  

Bilag 

Bilag 8: 49001 – 49004 Driftsrapporter 

Bilag 8.1: 49001 – 49004 Logbog over husordenssager  

 

9. Carpow – generalforsamling 

Indledning 

Alle afdelinger i Vallensbæk Boligselskab er i en proces, hvor der etableres ladestandere 

i samarbejde med firmaet Carpow. 

 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af opstilling af ladestandere i afdelingerne i Vallensbæk Boligselskab opnås 

ret til deltagelse i generalforsamling i Carpow, som er en andelsejet virksomhed. Ifølge 

reglerne i Carpow kan der udpeges et medlem for hver afdeling, der indgår en aftale. De 

4 afdelinger i Vallensbæk Boligselskab kan således udpege hvert et medlem til general-

forsamlingen. 

 

10. 49002 Rosenlunden – Ungdomsboliger 

Indledning 

Afdeling Rosenlunden udtrykker bekymring for tab i forbindelse med genudlejning af ung-

domsboliger. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter deltagelse i Carpows generalfor-

samling. 
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Sagsfremstilling 

Afdelingsbestyrelsen udtrykker bekymring for økonomisk tab i forbindelse med genudlej-

ning af ungdomsboliger i Rosenlunden. Bestyrelsen spørger til, om reglerne for opsigelse 

(6 uger) vil kunne ændres. 

 

11. Orientering fra formanden 

Indledning 

 

Formanden orienterer om aktuelle sager og BL's kredsarbejde. 

 

 
 

Sager til orientering 

12. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om 

Ladestandere – Optagelse på venteliste til statstilskud til etablering af ladestan-
dere  

Indledning 

Der er ansøgt om statstilskud til etablering af ladestandere i de 4 afdelinger i Vallensbæk 

Boligselskab. 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter situationen omkring udlejning af 

ungdomsboliger i Rosenlunden. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Sagsfremstilling 

Der er ansøgt om statstilskud til etablering af ladestandere i afdelingerne i Vallensbæk 

Boligselskab. Tilbagemeldingen fra ministeriet er, at afdelingerne ikke umiddelbart er ble-

vet tildelt et tilskud, men er blevet optaget på venteliste, hvis der måtte komme yderligere 

midler i den statslige tilskudspulje. 

 

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

Indledning 

Renoveringen af afdelingens vvs-installationer er nu halvvejs og kører planmæssigt efter 

den godkendte tidsplan, hvor der forventes aflevering ultimo juni 2022.  

 

 

Sagsfremstilling 

Renoveringen møder mindre udfordringer, som skyldes et skævt forløb i opstarten. Råd-

giver og hovedentreprenør Cura VVS har dog rettet væsentlig op, og sagen kører over-

ordnet fint og planmæssigt inden for aftalt tid, økonomi og kvalitet. 

 

49001 Højstrupparken – Udskiftning af hoveddøre i lejemål - Status 

Indledning 

Afdelingsmødet godkendte den 29. august 2019 udskiftning af hoveddøre i lejemål inden 

for et budget på 3 mio. kr., der finansieres af afdelingens henlæggelser. I det gældende 

budget er der afsat 3,3 mio. kr. til udførelse.  

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Sagsfremstilling 

I maj 2020 blev der indgået entreprisekontrakt med Dansk Dørsikring A/S om udførsel af 

arbejdet i forlængelse af VVS-projektet i afdelingen. Projektet blev udsat med 8 måneder 

pga. Corona og andre forhold og forventes igangsat i uge 13 i 2022.   

 

Ultimo november 2021 har Dansk Dørsikring udført prøvemontering af hoveddør på ejen-

domskontoret for fastlægning af standard. 

Beboerne har haft mulighed for at besigtige hoveddøren for at få et helhedsindtryk af de 

fremtidige hoveddøre i opgangene. 

Der er efterfølgende planlagt montering af de nye hoveddøre til boligerne fra uge 13–22 i 

2022, hvor den sidste finish og mangelafhjælpning gerne skulle være afsluttet.   

 

Ved opstart af sagen er der i 2020 udført PCB-undersøgelser af fuger/maling, som viste 

at dette kunne forekomme. Rådgiver og entreprenør er bedt om opdateret plan omkring 

demontering af de eksisterende dørpartier, så spredning af PCB i afdelingen minimeres.   

I skrivende stund er der rykket for den opdaterede plan. 

Økonomiske konsekvenser   

Trods Corona og et ønske om varsling af prisstigninger på 6 % fra entreprenør/leveran-

dører, er økonomi fastholdt på det oprindelige budget uden nogen regulering. 

 

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       118.750 kr. 
I alt                                                                  3.285.399 kr. 

 

49002 Rosenlunden - Udskiftning af vinduer/hoveddøre - Status 

Indledning 

 

Udskiftningen af afdelingens vinduer og døre blev desværre udskudt efter godkendelse 

på afdelingsmøde. Opstart har afventet kommunal godkendelse, som skulle anvendes til 

indhentning af lån og projekteringskredit. Rådgiver har dog udført forregistrering og min-

dre indledende projektering.  
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Sagsfremstilling 

Forventet tidsplan er projektering i februar og marts 2022 og udsendelse af udbudsmate-

riale i april samt forventet opstart omkring juni 2022. 

I den kommende periode vil rådgiver projektere og lave projektafklaringer med følgegrup-

pen. 

 

49001 Højstrupparken – Altanprojekt - Status 

Indledning 

På mødet den 6. december 2021 blev organisationsbestyrelsen orienteret om, at projek-

tet har været udbudt og er endt som 2 entrepriser for at opnå de bedste priser for alle le-

jere. Lejerne har haft frem til den 1. november 2021 for accept af tilbud om deltagelse. 

 

 

Sagsfremstilling 

Projekt var oprindeligt udbudt samlet for 62 boliger, hvoraf 23 manglede udestue i stue-

etagen og 39 manglede glasinddækning af eksisterende altan.  

 

Der er indgået aftale med Alument.dk for - 21 lejemål i stueetagen - om etablering af ude-

stue svarende til en huslejestigning mellem 227 kr. og 465 kr. pr. måned, alt efter stør-

relse.  

 

Der er indgået aftale med entreprenør Ovenlys & Opluk for 10 individuelle lejemål, om 

helt eller delvis glasinddækning af altan svarende til en huslejestigning på mellem 255 kr. 

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

oppe. 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Økonomiske konsekvenser 

Det samlede lånebehov, som afdelingen har godkendt optagelse af lån for, er 7,4 mio. kr. 

inkl. moms 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 31 husstande, beregnes omkostningerne samlet til 

3.184.317 kr.  

 

De samlede omkostninger til sagen var 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. 

 

49003 Firkløverparken – Kollektiv råderet – Køkken - Status 

Indledning 

Afdelingsmødet i Firkløverparken har vedtaget forslag om individuel modernisering af 

køkkener i afdelingen. 

 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af beslutning om individuel modernisering af køkkener i Firkløverparken har 

organisationsbestyrelsen godkendt lånoptagelse til projektet. Efterfølgende er forslaget 

fremsendt til Vallensbæk Kommune for kommunalbestyrelsens godkendelse af lånopta-

gelse og beslutning om kommunal garanti til denne. Der afventes fortsat svar på denne 

henvendelse.  

 

Mødedatoer 

Indledning  

 

Mødedatoer for organisationsbestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmødet fremgår 

af mødeplanen 2022, som er vedlagt som bilag 12. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Sagsfremstilling 

 

Derudover er der planlagt følgende møder: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde 

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. 18.00 

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 2022 er vedlagt som bilag 12. 

 

Bilag 

 

Bilag 12: Mødeplan 2022   

 

13. Styringsdialog 

Indledning  

 

Der blev afholdt styringsdialog med Vallensbæk Kommune den 15. februar 2022. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter 

deltagelse på afdelingsmøderne. 
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Sagsfremstilling 

 

Der blev afholdt styringsdialog den 15. februar 2022. Fra Vallensbæk Boligselskab deltog 

Preben Suhr Andersen, Bol Mølgaard og Jan Spohr. Thomas Lund måtte melde afbud 

grundet corona. 

 

Vallensbæk Kommune har fremsendt udkast til referat af mødet, og dette er vedlagt som 

bilag. Herudover vil der blive orienteret mundtligt fra mødet. 

 

Bilag 

 

Bilag 13: Referat styringsdialogmøde 

 

14. Eventuelt 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 


