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1. Referat 

Indledning 

 

Referat af den 28. februar 2022 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

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

 

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. 

 

3. Konstituering af organisationsbestyrelsen 

Indledning 

Der blev afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. april 2022, hvor der var 

suppleringsvalg til organisationsbestyrelsen. 

 

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives af formanden. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Dagsorden 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 25. april 2022 

Udsendt den 15. april 2022 

 

 
 

4/21 

 

Sagsfremstilling 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 4. april 2022 blev Ann Maria Tjag-

vad, Firkløverparken og Else Pedersen Nielsen, Højstrupparken valgt som medlemmer af 

organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensæt-

ning: 

 

Katja Lindblad (formand (særlig udpeget)  (2022) 

Lone Christiansen      (2023) 

Helle Gimlinge      (2022) 

Peter Allan Hansen     (2022) 

Ann Maria Tjagvad     (2022) 

Else Pedersen Nielsen     (2023) 

Thomas Lund (særlig udpeget)    (2023) 

Morten Schou Jørgensen (Vallensbæk Kommune) (2025) 

Claus Weichel (Vallensbæk Kommune)   (2025) 

 

I forlængelse af suppleringsvalget skal organisationsbestyrelsen ny-konstituere sig med 

formand og næstformand. 

 

Sager til beslutning 

 

4. Ændring af administrationsmodel for Vallensbæk Boligselskab 

Indledning 

Der er udarbejdet forslag til ny administrationsmodel – med lokal kundechef – for Vallens-

bæk Boligselskab. 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen konstituerer sig efter suppleringsvalget 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter og træffer eventuel beslutning om at 

overgå til ny administrationsmodel med lokal kundechef i Vallensbæk 

Boligselskab. 
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Sagsfremstilling 

Med udgangspunkt i indledende drøftelser mellem formandskabet i Vallensbæk Boligsel-

skab og KAB er udarbejdet forslag til ny administrationsmodel for Vallensbæk Boligsel-

skab. 

 

Forslaget indebærer, at Vallensbæk betjenes af en lokalt placeret kundechef – med ar-

bejdsplads i tilknytning til selskabets afdelinger – og med ansvar for kundechefbetjening 

og driftsbetjening af boligselskabet. Konkret vil det være nuværende driftschef Bo Møl-

gaard, der vil skulle varetage funktionen som lokal kundechef. Bo vil være tilknyttet 60% 

af sin tid i Vallensbæk Boligselskab og vil ikke være tilknyttet andre boligselskaber. 

 

Den nye administrationsmodel er nærmere beskrevet i bilag 4, hvor der redegøres for 

fordele ved ordningen, ligesom der er en sammenligning mellem den nuværende admini-

strationsmodel og den nye model med lokal kundechef. 

 

Kundedirektør Sanne Kjær og vicedirektør Lone Skriver vil på mødet nærmere redegøre 

for den nye administrationsmodel ligesom de vil kunne svare på eventuelle spørgsmål til 

modellen. 

Økonomiske konsekvenser 

Der er ingen ændringer i forhold til det nuværende beløb som Vallensbæk Boligselskab 

betaler i administrationsbidrag til KAB. 

Bilag 

 4: Notat af 28. marts 2022 ”Vallensbæk Boligselskab – administrationsmodel” 

 4.1: Pjece - Kundeservicestrategi 

 

5. Den gode bestyrelse – KAB-fællesskabets bestyrelsesuddannelse 

Indledning 

 

KAB´s bestyrelsesuddannelse for beboervalgte i KAB-fællesskabet er et samlet forløb på 

syv moduler med plads til 20 deltagere.  
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Sagsfremstilling 

 

Bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige aspekter af bestyrelses-

hvervet, og uddannelsen er dermed et kvalificeret supplement til de almindelige red-

skabskurser. Aktiv investering fra de deltagende er en forudsætning for at nå et højt ni-

veau i uddannelsen, så deltagerne får maksimalt udbytte. 

 

Ansøgningsprocedure  

Deltagelse kræver en skriftlig, motiveret ansøgning ved udfyldelse af ansøgningsskema, 

der skal sendes til organisationsbestyrelsen tids nok til, at de kan nå at behandle og ind-

stille ansøgere inden ansøgningsfristen den 1. juni 2022. 

Ansøgningsskemaet findes på KAB´s hjemmeside under bestyrelse – tilmeld kursus – 

Den gode bestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen udvælger, hvilke kandidater de indstiller til uddannelsen og kan 

max. indstille to deltagere. 

Organisationsbestyrelsen sikrer, at ansøgningsskemaet på udvalgte deltagere sendes til 

KAB på bestyrelsesmailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk senest 1. juni 2022. 

 

Kursusteamet sammensætter det endelige hold til bestyrelsesuddannelsen. Det forsøges 

så vidt muligt at fordele pladserne ligeligt blandt KAB-fællesskabets medlemmer. Det be-

tyder, at det forventes at blive nødvendigt med en prioritering blandt de indstillede ansø-

gere, og får man som deltager ikke plads på de planlagte hold, kommer man på en ven-

teliste. 

 

Tidspunkt og periode 

I 2022 gennemføres ét uddannelsesforløb i perioden august til december. Uddannelsen 

består af syv moduler + et webinar om ledelse, hvor første modul gennemføres over en 

hel lørdag i KAB-Huset. De efterfølgende moduler foregår også i KAB i tidsrummet  

kl. 17.15-21.00. Der vil efter endt uddannelse blive lagt op til at lave netværksgrupper. 

 

Datoer for efterårsforløbet er som følger: 

 

Hold 3 2022:   

20/8, 7/9, 21/9, 5/10, 25/10, 8/11, 23/11, 7/12. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter, om de ønsker at afsætte økonomi 

til Bestyrelsesuddannelsen og indstille op til to deltagere pr. uddan-

nelsesforløb samt tager stilling til betaling for deltagelse; er det orga-

nisation eller afdeling, der skal finansiere deltagelse. 

mailto:bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk
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I bilag 5 er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse og pris uddy-

bet, ligesom der fremgår mere detaljerede oplysninger om de enkelte moduler. Ansøg-

ningsskema ligger på KAB´s hjemmeside under kurser for beboervalgte. 

Økonomi 

Uddannelsen koster 12.000 kr. pr. deltager. Det foreslås, at boligorganisationen finansie-

rer eventuelle pladser.   

Det videre forløb 

Der kan forventes en tilbagemelding til alle ansøgere om deltagelse senest fire uger før 

uddannelsesstart. 

Bilag 

 5: Bestyrelsesuddannelsen 

 

Sager til drøftelse 

 

6. Strategisk samarbejdsaftale med FRAK 

KAB har indgået en strategiske samarbejdsaftale med den socialøkonomiske virksomhed 

FRAK. Aftalen skal understøtte samarbejdet og udbrede kendskabet til FRAK’s produkter 

og ydelser til boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet. FRAK har specialiseret sig i at 

tilbyde unge fra almene boligområder et fritidsjob, ofte med afsæt i praktiske opgaver i 

det grønne.  

   

 

Sagsfremstilling 

Som en del af signaturprojektet ’Socialøkonomi og Socialt Ansvar’ under den strategiske 

ramme ’Lad det GRO’, har KAB indgået en strategisk samarbejdsaftale med den social-

økonomiske virksomhed FRAK. Samarbejdet er et af flere samarbejder med 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter 
konkrete muligheder for at samarbejde med FRAK.  
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socialøkonomiske virksomheder, der skal sikre, at KAB-Fællesskabet er med til at sætte 

barren for socialt ansvar og social bæredygtighed i den almene boligsektor.  

Et samarbejde med FRAK kan være med til at understøtte den enkelte boligorganisations 

mulighed for at tage et socialt ansvar ved at indkøbe ydelser eller produkter fra FRAK 

som supplement til den ordinære drift.  

Hvem er FRAK?  

FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der har specialiseret sig i at træne unge fra al-

mene boligområder i at varetage et fritidsjob, ofte med afsæt i praktiske opgaver udført i 

det grønne. Det kan være alt fra fysiske anlægs- og omdannelsesprocesser på udearea-

ler over ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i det grønne til maleropgaver, flytteop-

gaver, oprydning i kældre mv.  

Typiske opgaver, som FRAK kan løse:  

• Forefaldende grønt arbejde 

• Omdannelse af udearealer fx ifm. implementeringen af ’Vild med Vilje’ 

• Lettere tømrerarbejde, herunder bygning af plantekasser 

• Malerarbejde  

• Oprydning i kældre, udearealer, mv.  

• Sortering af storskrald, mv.  

• Hjælp til events (opstilling, affald, oprydning) 

• Øvrige praktiske opgaver  

 

Hvordan arbejder FRAK?  

FRAK arbejder i grupper, som består af 3-4 lokale unge og én voksen faglig gruppeleder. 

Gruppelederen har relevant faglig baggrund (f.eks. tømrer/gartner) og erfaring med mål-

gruppen. Gruppelederen kvalitetssikrer arbejdet og sørger for at de enkelte opgaver bli-

ver løst til tiden i den aftalte kadence og kvalitet.  

 

De unges indsats tilrettelægges som et supplement til den ordinære drift og er derfor ikke 

i et konkurrenceforhold med driften i de enkelte boligafdelinger. De unges løn er afstemt 

med 3F, de får feriepenge og er forsikrede - og så har de arbejdstøj og sikkerhedsudstyr 

på.  

 

Hvorfor samarbejde med FRAK?  

Ved at hyre FRAK kan man både få en ekstra hånd til at få løftet praktiske opgaver i bo-

ligafdelingen samtidigt med, at lokale unge får et fritidsjob, der både giver dem penge på 

lommen, konkret arbejdserfaring og noget på CV’et at gå videre med i forhold til uddan-

nelse og beskæftigelse. Indsatsen øger også de unges lokale engagement og ejerskab, 

virker kriminalpræventivt og styrker relationen mellem driftsmedarbejdere og boligområ-

dets unge.  
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Økonomi 

FRAK løser opgaver på baggrund af tilbudsgivning, så prisen afhænger af opgavens om-

fang og karakter.  

Det videre forløb 

Den enkelte boligorganisation kan tage direkte kontakt til FRAK for at få et tilbud på en 

konkret opgave.  

Hvis boligorganisationen har yderligere spørgsmål til, hvad det indebærer at hyre FRAK 

til at løse opgaver, eller hvis der er behov for at få besvaret andre spørgsmål relateret til 

samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, kan man kontakte Boligsocial Support 

i KAB.  

 

Bilag 6, 6.1 og 6.2 uddyber, hvem FRAK er og, hvilke ydelser og produkter de kan le-

vere. 

 

Find mere info her:  

 

• FRAKs guldkorn: https://frak.dk/guldkorn/ 

• Hvorfor er fritidsjob så vigtige: https://frak.dk/hvorfor-fritidsjobs/ 

Bilag 

 6: FRAK Pixibog 

 6.1: Evaluering af FRAK’s indsatser inden for Anlæg og Vedligehold 

 6.2: Slides med priseksempler på udvalgte ydelser 

 

7. Styringsdialog 

Indledning 

Der er afholdt styringsdialogmøde med Vallensbæk Kommune den 15. februar 2022. 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning  

https://frak.dk/guldkorn/
https://frak.dk/hvorfor-fritidsjobs/


 

Dagsorden 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 25. april 2022 

Udsendt den 15. april 2022 

 

 
 

10/21 

Sagsfremstilling 

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

Vallensbæk Boligselskab deltog fungerende formand Preben Suhr Andersen, Bo Møl-

gaard og Jan Spohr. 

 

På mødet blev styringsrapport og afdelingsrapporter for boligselskabet gennemgået, og 

det blev bemærket, at Vallensbæk Boligselskab er veldrevet med velfungerende afdelin-

ger. Afdelingerne er økonomisk solide med et tilfredsstillende henlæggelsesniveau. Fra 

Vallensbæk Boligselskab blev der orienteret om arbejdet med at effektivisere driften. 

 

På mødet blev desuden drøftet kommende ændringer på affaldsområdet, samarbejdet 

med kommunen om forhold for beboere i forbindelse med renoveringsprojekter, samar-

bejdet omkring udlejning af boliger m.v.  

 

Referat fra mødet er vedlagt som bilag 7. 

Bilag 

 7: Styringsdialogmøde 2021 - Referat af 15. februar 2022. 

 

8. Effektivisering 

Indledning 

Der er udarbejdet notat visende den samlede effektivisering for perioden 2014 – 2020 for 

Vallensbæk Boligselskab under et og for selskabets afdelinger. 

 

 

Sagsfremstilling 

Efter afslutningen af perioden for den første effektiviseringsaftale (2014 – 2020), hvoref-

ter den almene sektor under ét skulle spare ca. 8,2% er udarbejdet særligt notat visende 

udviklingen for Vallensbæk Boligselskab og selskabets afdelinger. Notatet er vedlagt som 

bilag 8. 

 

Notatet viser – som det også er fremgået af tidligere orienteringer til organisationsbesty-

relsen – at Vallensbæk Boligselskab har levet op til effektiviseringskravet og således bi-

draget til den ønskede effektivisering. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning  
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Ser man på udviklingen i de faktiske driftsudgifter, så har disse gennem hele perioden lig-

get lavere end de forventede driftsudgifter. Samtidig er denne forskel øget gennem perio-

den, hvilket spejler en effektivisering gennem perioden. 

 

Denne forbedring svarer til en årlig besparelse på huslejen i en gennemsnitlig familiebolig 

i Vallensbæk Boligselskab på godt 6.000 kr. i forhold til hvad huslejen måtte forventes at 

være, hvis driftsudgifterne havde fulgt den forventede udvikling. 

 

Endelig er der i notatet også udarbejdet tabel, hvor udviklingen i effektivisering er opgjort 

afdelingsvis. Her fremgår det at besparelsen har været særlig stor i Rosenlunden. 

 

Tal og tabeller er komplekse, og disse vil på mødet kunne uddybes. 

Bilag 

 8: Besparelsespotentiale og huslejereduktion på afdelingsniveau i Vallensbæk Bo-

ligselskab 

 

9. Ladestandere til el- og hybridbiler 

Indledning 

 

Organisationsbestyrelsen har på mødet den 28. april 2021 givet tilsagn til 100% tilskud til 

ladestandere i selskabets 4 afdelinger, svarende til en udgift på anslået 525.000.-. Heref-

ter har alle 4 afdelinger, på deres årlige afdelingsmøde i august/september måned, god-

kendt opsætning af ladestandere fra CARPOW.  

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

Opsætning af ladestandere har sidenhen afventet en tilslutning fra RADIUS før disse kan 

monteres. 

 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter status for ladestandere i afdelin-

gerne. 
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10. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Indledning 

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

denssager og driftens ferie. 

 

Sagsfremstilling 

Driftsrapport fra afdelingerne er vedlagt som bilag 10. I driftsrapporten er der indarbejdet 

de beslutninger afdelingsmøderne har truffet. 

 

Logbog over husordenssager er vedlagt som bilag 10.1.  

Bilag 

 10: 49001 – 49004 Driftsrapport 

 10.1: 49001 – 49004 Logbog over husordenssager  

 

11. Planlægning af afdelingsmøder i efteråret 

Indledning 

 

Afvikling af afdelingsmøder i 2022. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

Der afholdes ordinære afdelingsmøder i august/september 2022. I henhold til sædvanlig 

praksis aftaler organisationsbestyrelsen deltagelsen på afdelingsmøderne. Desuden drøf-

tes aftaler omkring udpegning af dirigent og referent til de enkelte afdelingsmøder. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter afviklingen af afdelingsmøder i 2022 

samt udpegning af dirigent og eventuel referent. 



 

Dagsorden 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 25. april 2022 

Udsendt den 15. april 2022 

 

 
 

13/21 

12. Orientering fra formanden 

Indledning 

 

Formanden orienterer om aktuelle sager og BL's kredsarbejde. 

 

 
 

Sager til orientering 

 

13. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

 

 
 

Partnerskabsaftale mellem KAB og Astma-Allergi Danmark  

Indledning  

 

KAB og Astma-Allergi Danmark har indgået et strategisk partnerskab. Formålet er at for-

bedre udendørsarealer og indeklima for beboere med astma og allergi i KAB-Fællesska-

bet. 

 

Sagsfremstilling 

Astma-Allergi Danmark er en patientforening, som arbejder for, at alle berørt af astma, 

allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag. Omkring 1,5 mio. danskere er berørt af 

astma, allergi eller en anden overfølsomhedssygdom. Foreningen står bl.a. bag Allergi-

mærket Den Blå Krans og indsamling samt formidling af Dagens Pollental. Læs mere om 

Astma-Allergi Danmark på deres hjemmeside: www.astma-allergi.dk 

 

KAB og Astma-Allergi Danmark etablerer et strategisk partnerskab, der skal forbedre 

udendørsarealer og indeklima for beboere med astma og allergi i KAB-Fællesskabet.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager nedenstående orienteringer til ef-

terretning. 
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Samarbejdet tager udgangspunkt i oplysningsaktiviteter, der uddanner drift, afdelingsbe-

styrelser og beboere til at varetage udvikling og vedligehold af grønne arealer med fokus 

på både biodiversitet og allergivenlig beplantning. F.eks. kan der opstå problemer med 

forhøjet antal græspollen, hvis man lader græsset gro, ligesom visse træer anvendt i for-

bindelse med regnvandshåndtering kan give udfordringer.  

 

Partnerskabet skal samtidig klæde KAB-Fællesskabets beboere på til at forbedre deres 

indeklima gennem blandt andet udluftning, rengøring og evt. brug af allergivenlige pro-

dukter. Her kan Astma-Allergi Danmark udgøre et supplement til materiale fra Bolius. 

 

Indsatsen bygger på både fysiske og/eller digitale kurser samt oplysningsmateriale i form 

af pjecer, artikler og film udformet af specialister i aerobiologi, overfølsomhedssygdomme 

og kommunikation. En del materiale er allerede produceret, andre ydelser kan tilpasses 

boligorganisationens specifikke behov. KAB og Astma-Allergi Danmark kan desuden ud-

vikle kampagner målrettet de almene boligafdelinger. 

 

Økonomi 

 

Allerede eksisterende digitalt materiale kan frit anvendes. Ønsker boligorganisationen at 

gøre brug af Astma-Allergi Danmarks ydelser, kan det ske pr. medgået tid til en timepris 

på 600 kr. inkl. moms, som opkræves direkte af Astma-Allergi Danmark.  

 

Eksempel på ydelse og pris Tidsfor-

brug 

Pris inkl. 

moms 

Oplæg til bestyrelsesmøder om udvikling og 

vedligehold af grønne arealer med fokus på 

både biodiversitet og allergivenlig beplantning 

og/eller sundt indeklima  

8 timer 4.800 kr. 

Kurser til administrativt- eller driftspersonale 

om udvikling og vedligehold af grønne arealer 

med fokus på både biodiversitet og allergi-

venlig beplantning og/eller sundt indeklima 

8 timer 4.800 kr.  

Rådgivning til udarbejdelse af beboerpolitik 

for fællesarealer med fokus på fx brug og 

vedligehold af udendørs fællesarealer, kæle-

dyr, partikelforurening fra grill og bål, valg af 

produkter til maling og rengøring af fællesare-

aler, vaske- og skyllemiddel i fælles vaskeri, 

sæbe og sprit på fælles toiletter og køkkener 

m.m. 

10 timer 6.000 kr.  
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Det videre forløb 

 

Samarbejdet er forankret hos Center for Drift. Ønsker boligorganisationen at gøre brug af 

materiale eller ydelser fra Astma-Allergi Danmark, kan man kontakte specialkonsulent 

Sara Berg sarbe@kab-bolig.dk 

 

Udlejningstal 2021 

Indledning 

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for Vallens-

bæk Boligselskab og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-Fællesskabet. 

Sagsfremstilling 

Udlejninger 2021 for Vallensbæk Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2021 fordelt på ty-

per boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det orange felt). Der er i 2021 i alt indgået 

7.900 kontrakter i KAB-Fællesskabet. I Vallensbæk Boligselskab er der i 2021 indgået 43 

kontrakter. 

 

 

Familieboliger (%) Ældreboliger 

(%) 

Ungdom/ 

Kollegier 

(%) 

Erhverv (%) Bilejemål (%) 

36 7   7 58,33 0 0 0 0 

 

Anvisninger 2018 - 2021 

Tabellen illustrerer, hvordan tildelingen af udlejede familieboliger har fordelt sig i perioden 

2018 - 2021 for boligorganisationen og KAB-Fællesskabet (det orange felt). 

 

År  I alt Venteliste 

– alminde-

lig (%) 

Venteliste 

– opryk-

ning (%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte (%) Kommu-

nal an-

visning 

(%) 

2018 50 3.224 2,04 15,5 53,06 32,8 38,78 15,4 0 5,5 2,04 6,2 6,12 25,5 

2019 47 4.840 10,64 17,4 42,55 27,5 42,55 19,9 0 4,6 0 4,8 2 26,7 

2020 53 4.577 11,32 14,7 35,85 23,2 39,62 27,9 5,66 6,05 3,77 5,3 3,77 24,2 

2021 36 4.636 1 2,78 11 30,56 18 50 2 5,56 2 5,56 2 5,56 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + genhusning) 

 

 

 

mailto:sarbe@kab-bolig.dk
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Billige boliger 

Antallet af almene familieboliger i KAB-Fællesskabet til en husleje på maksimum 4.000 

kr. er faldet fra 13.092 boliger i 2010 til 5.281 i 2021. Det skal dog bemærkes, at tallet 

ikke er reguleret for den almindelige prisudvikling.  

 

For Vallensbæk Boligselskab er der i 2021 17  boliger til en husleje på maksimalt 4.000 

kr. 

 

Udsættelser 2018 - 2021 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser der har været i Vallensbæk  

Boligselskab og samlet i KAB-Fællesskabet (det orange felt).  

 

År Antal boliger* Udsættelser, restance i 

alt 

Heraf udsættelser 

fastholdt 

2018 527 45.200 1 187 0 23 

2019 527 57.699 2 194 0 50 

2020 527 58.182 3 177 1 45 

2021 527 58.559 0 147 0 38 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

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

Indledning 

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på mødet den 6. september 
2021 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen om budgetoverskridelse på byggebudgettet 

til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Byggesagen vedrørende udskiftning af afdelingens vvs- og varmeinstallationer er nu over 

halvvejs og afleveringen forventes afholdt ultimo juni 2022. 

 

Byggesagens budget har været udfordret efter kontraktindgåelse med entreprenøren, da 

der straks efter kontraktindgåelse blev opdaget en stor mængde miljøskadelige stoffer i 

krybekældre og omkring tekniske installationer i kældre.  
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I marts 2022 blev rådgiver og KAB opmærksom på en mulig budgetoverskridelse af 

Skema B-budgettet. Overskridelsen sker som følge af en række større ekstra uforudsete 

krav. 

 

En større del af disse ekstra krav er afvist, da de er uden dokumentation for, at udbuds-

materialet ikke indeholder dele af ydelserne, som der kræves ekstra for. 

 

De øvrige og større områder af ekstra arbejder fordeler sig over:  

- Byggepladsforhold og ekstra badevogne, som følge af forsinkelser ved COVID19 

tilfælde.  

- Udfordringer i boliger og boligrelaterede ekstra arbejder, som f.eks. ekstra boring 

af huler i vægge, ekstra malerarbejder på gamle kalkmalede vægge, klargøring 

og nedtagning af skabe/møbler og løbende småjusteringer som følge af individu-

elle ændringer i boliger.  

- Ekstra arbejder med jordarbejder og rør i jord mellem blokke eller tilslutning af 

vandforsyning, som har været i dårligere stand end antaget.  

- Skjulte rør og teknisk isolering, som har indeholdt miljøskadelige stoffer 

- Uforudset genhusning til svageste beboere, som har været i risiko for forværring 

af tilstand under en renovering 

 

Afdelingens følgegruppe blev straks i marts 2022 orienteret om en eventuel budgetover-

skridelse, samt at rådgiver og KAB’s projektleder ville granske og gennemgå ekstra krav. 

På baggrund af denne granskning er der udarbejdet en risikovurdering og worst case 

scenarie af resterende budget frem til aflevering i juni 2022. 

 

Det forventede worst case scenarie om budgetoverskridelse blev fremlagt til orientering 

hos følgegruppen på seneste følgegruppemøde den 4. april 2022. 

 

Et worst case scenarie er med udgangspunkt i, at entreprenøren kan dokumentere, at de 

nuværende ekstra krav er berettiget, samt at entreprenøren fremkommer med tilsvarende 

ekstra krav i slutfasen.  

 

Det forventede worst case scenarie ud fra det faktuelle grundlag løber op i en budget-

overskridelse på 936.170 kr. inkl. moms.  

 

Da worst case scenariet er på baggrund af faktuelle ekstra krav, bør der afsættes en ud-

videt ramme, så det dækker eventuelle uforudsete udgifter, som ikke har været faktuelle 

krav til dato.  

 

Den samlede overskridelse ved et forventet worst case scenarie, vil derfor lyde på ca. 

400.000 kr. inkl. moms. 
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KAB forventer dog, at budgetoverskridelsen er på Skema B og ikke det godkendte ram-

mebudget ved Skema A, som afdelingen godkendte på et ekstraordinært afdelingsmøde 

mandag den 13. maj 2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Worst case scenarie på det forventede byggebudget er opgjort nedenstående. Under 

worst case scenarie fremgår det godkendte rammebudget, som afdelingen har godkendt 

mandag den 13. maj 2019. 

 

Worst case – opgjort den 4. april 2022 

Anlægsøkonomi     

Entreprisesum  19.856.664 kr.   

Administrative omkostninger  3.037.563 kr.  

Gebyrer til offentlige myndigheder  232.113 kr.  

Samlet anskaffelsessum  23.126.340 kr.  

    
 

 

Skema A - godkendt mandag den 13. maj 2019.  
Anlægsøkonomi      

Entreprisesum  19.939.564 kr.    

Administrative omkostninger  3.788.905 kr.   

Gebyrer til offentlige myndigheder  254.682 kr.   

Samlet anskaffelsessum  23.983.151 kr.   

 

Der er ikke taget højde for justeringer i endelig lånerente og byggelånsrenter, som er ind-

regnet med en højere procent end det aktuelle niveau er på markedet. 

 

Det forventes derfor ikke at påvirke den godkendte huslejestigning, hvis worst case på 

1.400.000 kr. skulle blive en realitet. 

 

Det videre forløb 

Rådgiver og KAB har indkaldt entreprenøren til samarbejdsmøde, så eventuelle tvister 

om økonomi kan afklares, uden at det påvirker byggesagens fremdrift og derved bebo-

ere. 

49001 Højstrupparken – Udskiftning af hoveddøre til lejemål – Status 

Indledning 

Driftskonsulent Morten Høgsdorf er blevet tilknyttet projektet efter Poul Erik Ottosen. 
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Sagsfremstilling 

 

Der afholdt et uformelt møde den 8. april 2022 med rådgiver og entreprenøren for gen-

nemgang projektet. 

 

49001 Højstrupparken – Altanprojekt – Status 

Indledning 

 

Driftskonsulent Thomas Storgaard Hay er blevet tilknyttet projektet efter Poul Erik Otto-

sen. 

De enkelte beboere har fået tilsendt huslejekonsekvens, som er accepteret. Det drejer 

sig om 21 udestuer og 10 del- eller hel glasinddækninger.   

 

Sagsfremstilling 

 

Thomas har haft det første byggemøde med entreprenører, rådgiver, driftschef og drifts-

leder. 

 

Projektet er så småt startet op med de første udgravninger til fundamenter, og følger tids-

planen. 

 

49002 Rosenlunden - Udskiftning af vinduer/hoveddøre – Status 

Sagsfremstilling 

Rådgiver har udsendt udbudsmaterialet til 4 entreprenører. Der afholdes licitation den  

2. maj 2022, hvorefter der afholdes følgegruppemøde den 4. maj 2022. 

 

Herefter skal der laves kontraktindgåelse og afholdes orienterings møde med afdelingen 

før opstart.  

Det videre forløb 

Når der er afholdt licitation den 2. maj 2022 vil organisationsbestyrelsen og afdelingen 

blive orienteret om licitationsresultatet.  

 

Hvis licitationen holder den godkendte budgetramme, igangsættes kontraktindgåelse 

med entreprenøren og projektet kan opstartes hurtigst muligt. 
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49003 Firkløverparken – Kollektiv råderet – køkken – Status 

Indledning 

På sidste møde blev organisationsbestyrelsen orienteret om, at afdelingsmødet i Firklø-

verparken 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 

Mødedatoer for organisationsbestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmødet fremgår 

af mødeplanen 2022, som er vedlagt som bilag 13. 

 

 

Derudover er der planlagt følgende møder: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. april 2022, kl. 16.00 

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 31.maj 2022, kl. 16.30 

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 20. 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 

Seminar torsdag den 26. oktober 2022, Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41,  

2600 Glostrup 
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Bilag 

 

 13: Mødeplan 2022   

 

14. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


