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1. Referat 

Indledning 

 

Referat af den 25. april 2022 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

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

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, der derefter blev underskrevet. 

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

 

I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selska-

bets revisionsprotokol til påtegning. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

Udskrift af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs indførelse i protokollen er 

forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer. 

 

Bilag 

 

Bilag 2: Revisionsprotokol 

 

Pia Søndergaard gennemgik revisionsprotokollatet, hvor der ingen påtegninger var 

på hverken afdelinger eller selskabet.  

Der var stor ros for de opnåede besparelser i afdelingerne.  

 

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives af formanden. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.  
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Bestyrelsen talte om, at det er for usikkert med enefuldmagter til bankkonti.  

Oplæg til A-fuldmagter, hvor der er dobbelt godkendelser på overførsler, skal tages 

op på næste organisationsbestyrelsesmøde. 

 

3. Bestyrelsesforhold 

Organisationsbestyrelsens sammensætning for den forløbne periode. 

 

 
 

Sagsfremstilling  

 

Efter afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. april 2022 har organisations-

bestyrelsen følgende sammensætning: 

 

Lone Christiansen, Højstrupparken   (2023) 

Else Nielsen Pedersen, Højstrupparken   (2023) 

Helle Gimlinge, Rosenlunden (næstformand)  (2022) 

Ann Marie Tjagvad, Firkløverparken   (2022) 

Peter Allan Hansen, Firkløverparken   (2022)  

    

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

Thomas Lund, særligt udpeget    (2023) 

 

Claus Weichel, Vallensbæk Kommune   (31.12.2025) 

Morten Schou Jørgensen, Vallensbæk Kommune       (31.12.2025) 

 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 4. april 2022 bekræftede repræsen-

tantskabet ny procedure for udpegning af suppleanter for organisationsbestyrelsesmed-

lemmerne jf. ovenfor. Repræsentantskabet udpegede nedenstående suppleanter: 

 

Lasse Folkjær, Højstrupparken 

Karin Dybæk, Rosenlunden 

Mette Groes, Firkløverparken 

Gert Ehrhorn, Stationstorvet 

 

Der er en forståelse for, at ved et organisationsbestyrelsesmedlems udtræden så indtræ-

der suppleanten fra den afdeling, som det udtrædende medlem er bosiddende i. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Som suppleant for Katja Lindblad-Clausen, som er særlig udpeget, blev Bjarne Gimlinge, 

Rosenlunden udpeget. 

 

Organisationsbestyrelsen har på et tidligere organisationsbestyrelsesmøde i 2010 indstil-

let til repræsentantskabet, at det bliver afdelingsformændene og formandskabet, som bli-

ver indstillet til organisationsbestyrelsen.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Sager til beslutning 

 

4. Selskabets og afdelingernes regnskaber  

Indledning 

Selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 samt status 

pr. sidstnævnte dato. 

 

 

Sagsfremstilling 

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

menholde driftsresultatet med budgettet for den tilsvarende periode samt med budgettet 

for den efterfølgende periode, ligesom driftsresultatet for den nærmeste forudgående pe-

riode også er anført i en særlig kolonne. 

 

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

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

31.12.2021 og bevægelserne i regnskabsåret. 

 

Regnskaberne udviser følgende: 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab, så dette 

kan fremlægges til godkendelse på det efterfølgende repræsentant-

skabsmøde. Derudover godkender organisationsbestyrelsen afdelin-

gernes regnskaber. 
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Vallensbæk Boligselskab 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2021 -31.12.2021 balancerer med 8.318.812 kr. og slutter 

med et underskud på 462.864 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 42.981.790 kr., og dispositionsfonden udgør 7.966.345 kr. Den 

disponible likvide del udgør 6.478.026 kr. svarende til gennemsnitlig 12.269 kr. pr. leje-

målsenhed. 

 

Hvis den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 

1.097.221 kr., hvoraf til fri disposition 1.087.221 kr.  

 

Underskuddet i selskabet skyldes hovedsageligt kurstab af investerede midler. 

 

Højstrupparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 balancerer med 11.972.666 kr. og slutter 

med et underskud på 113.919 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Da 

afdelingen stadigvæk har et opsamlet overskud, vil afdelingen stadigvæk indtægtsføre 

tidligere års overskud. 

 

Status balancerer med 60.955.289 kr. 

 

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

til budgettet. Højstrupparkens regnskab 2021 afviger med 1,01 %.  

 

Rosenlunden 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2021 -31.12.2021 balancerer med 5.855.735 kr. og slutter 

med et overskud på 13.183 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407), og ind-

tægtsføres over 3 år første gang i budget for 2023. 

 

Status balancerer med 83.354.971 kr. 

 

Rosenlundens resultat afviger med 1,0 %. 

 

Firkløverparken 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 balancerer med 20.596.524 kr. og slutter 

med et underskud på 219.743 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Da 

afdelingen stadigvæk har et opsamlet overskud, vil afdelingen stadigvæk indtægtsføre 

tidligere års overskud. 

 

Status balancerer med 387.337.681 kr. 

 

Firkløverparkens resultat afviger med 1,01 %. 
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Stationstorvet 

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 balancerer med 5.956.391 kr. og slutter 

med et underskud på 151.961 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Da 

afdelingen stadigvæk har et opsamlet overskud, vil afdelingen stadigvæk indtægtsføre 

tidligere års overskud. 

Status balancerer med 129.260.225 kr. 

 

Stationstorvets resultat afviger med 1,02 %. 

 

Regnskaberne er godkendt af revisor, kundechef, driftschef og kundeøkonom.  

Bilag 

Bilag 4: Regnskaber for 2021 

 

Kundeøkonom Lars Gordon Madsen gennemgik selskabets og afdelingernes regn-

skaber. 

 

Underskuddet i selskabet skyldes hovedsageligt kurstab af investerede obligationer.  

Ny flekstidsansat medarbejder blev ansat i budgetåret, og der er givet tilskud til lade-

standere i alle 4 afdelinger. De beløb er ikke med i budget 2021. 

 

Underskuddet i Højstrupparken på 113.919.- skyldes hovedsaligt renteudgifter. 

Rosenlunden ender med et overskud på 13.183.- 

Underskuddet i Firkløverparken på 219.743.- skyldes hovedsaligt renteudgifter. 

Underskuddet i Stationstorvet på 151.961.- skyldes hovedsaligt korrektioner på affald 

og renovation fra tidligere år. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte samtlige regnskaber. 

 

5. Selskabets budget 2023 

Indledning 

Selskabet driftsbudget for 1.1.2023 til 31.12.2023 er vedlagt dagsordenen. 

 

 

 

Indstilling 

 

Selskabets driftsbudget pr. 1. januar 2023 godkendes til fremlæg-

gelse på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. 
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Sagsfremstilling 

Budgettet for 1.1.2023 til 31.12.2023 balancerer med 7.132.000 kr. og slutter med en 

budgetreserve på 31.000 kr. 

 

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

og økonomimedarbejder. De vil være underskrevet på organisationsbestyrelsesmødet. 

Bilag 

Bilag 5: Driftsbudget 2023 

 

Kundeøkonom Lars Gordon Madsen gennemgik selskabets budget. 

Der vil fra 2023 igen blive indbetalt 168.- pr. lejemål i alt 89.000.- til arbejdskapitalen, 

da det indestående beløb er under minimumsgrænsen på 3252.- pr. lejemål. 

Flekstidsansat medarbejder er indarbejdet i budgettet. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budget 2023 med den ændring, at renteudgifter 

og renteindtægter skal udligne hinanden, så budgettet ikke påvirkes af dem. 

Driftsbudgettet fremlægges på repræsentantskabsmødet til godkendelse. 

 

6. Bestyrelsens årsberetning 

Indledning 

Forslag til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2021 er vedlagt dagsordenen. 

 

 

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  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen, så denne efter-

følgende kan blive fremlagt til godkendelse på selskabets repræsen-

tantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen godkender samtidig de op-

stillede mål for den kommende periode med eventuelle ændringer. 
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Bilag 

Bilag 6: Årsberetning 2021 

 

Bestyrelsen ønskede besparelsen oplyst i procent (side 12 i beretningen). Vedlagt 

som bilag (Vallensbæk Boligselskab_Effektivitetstal 2020). 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen, der fremlægges på repræsen-

tantskabsmødet til godkendelse. 

 

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 

Vallensbæk Boligselskab medfører det, at der skal vælges 2 medlemmer til KAB’s repræ-

sentantskab. 

 

 

Sagsfremstilling 

I den forløbne periode har følgende været valgt: 

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

Christiansen valgt. 

 

På grund af flere afbud på nærværende møde, udskydes punktet til næste organisati-

onsbestyrelsesmøde den 5. september 2022. 

 

8. 49002 Rosenlunden – Udskiftning af vinduer/hoveddøre - Status 

Indledning 

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på mødet den 25. april 2022. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til 

KAB´s repræsentantskab. 
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Sagsfremstilling 

Rådgiver har afholdt licitation 2. maj 2022, hvor HRH var billigste entreprenør.  

 

Rådgiver har efterfølgende udarbejdet en indstilling, som følgegruppen har gennemgået 

og drøftet hhv. den 4. og 18. maj 2022.  

 

Desværre har den ekstraordinære situation med krigen i Ukraine og den generelle infla-

tion påvirket de renter, der udgør ydelsesprocenten på det samlede lån efter byggesa-

gens afslutning. 

 

Afdelingen godkendte den 31. august 2021 et rammebudget med låneydelse på 5,5 %. 

Denne rente gav på daværende tidspunkt en buffer zone på ca. 1,3 %. 

 

Dags dato ligger renten på ca. 5,2 %, hvilket gør, at bufferen i renterne ikke vil være til 

stede under byggesagen, hvilket kan medføre en risiko for budgetoverskridelse ved af-

slutningen. 

 

Efter ønske fra følgegruppen har KAB derfor udarbejdet 2 forslag til Skema B-budget ud 

fra rådgivers indstilling. Disse forslag ønsker følgegruppen til godkendelse i organisati-

onsbestyrelsen, så de kan komme til afstemning på et ekstraordinært afdelingsmøde.  

 

Begge forslag indeholder tilføjelse af egne henlæggelser, der kan findes i driften. På den 

måde tilføres der en buffer på 500.000 kr., hvis renterne overstiger 5,5 % ved projektets 

afslutning.  

 

Forslag 1 omfatter Skema B-budget ud fra rådgivers indstilling, hvor budgettet for entre-

prise- og administrative omkostninger kan holde sig inden for det godkendte Skema A-

budget. Dog skal en tilføjelse af egne henlæggelser godkendes på et afdelingsmøde.  

 

Forslag 2 omfatter et alternativ til rådgivers indstilling. Her er Skema B-budgettet til en-

trepriseudgifter hævet med et tilvalg til entrédøre, og der er tilføjet en post til egne hen-

læggelser. Dette skal ligeledes godkendes på et afdelingsmøde. 

Begge forslag medfører, at den samlede huslejekonsekvens ender lige under det god-

kendte beløb. 

Økonomiske konsekvenser 

Nedenstående 3 budget-oplæg er hhv. det godkendte Skema A-budget og Skema B-bud-

getter for de 2 forslag til afstemning inkl. huslejekonsekvens. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender oplæg til Skema B. 
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Skema A-budget godkendt på afdelingsmøde den 31. august 2021 med en låneydelse 

på 5,5 %. 

 

 

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 ved Skema A-budgettet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på maksi-

malt 6,94 % svarende til 69,47 kr. pr. m² pr. år.  

 

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

 

Forslag 1: Skema B-budget indstillet af rådgiver og drøftet med følgegruppen den 18. 

maj 2022 inkl. egne henlæggelser. 

 

Entrepriseomkostninger 5.704.250  kr.   

Administrative omkostninger  1.238.000 kr.   

Gebyrer, offentlige myndigheder 70.124 kr.   

Samlet anskaffelsessum 7.012.374 kr.   

 

Finansiering 

Realkreditlån 6.512.374 kr. 

Egne henlæggelser 500.000 kr. 

Samlede udgifter til byggesagen 7.012.374 kr. 

 

Forventet huslejestigning 

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

Projektet ved forslag 1 medfører en gennemsnitlig huslejestigning på maksimalt 6,43 % 

svarende til 64,37 kr. pr. m² pr. år.  

 

Den nye gennemsnitlige husleje bliver 1.065 kr. pr. m² pr. år. 

 

Forslag 2: Skema B-budget drøftet som alternativ med følgegruppen den 18. maj 2022 

inkl. tilvalg og henlæggelser 
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Entrepriseomkostninger 5.951.000  kr.   

Administrative omkostninger  1.267.000 kr.   

Gebyrer, offentlige myndigheder 72.909 kr.   

Samlet anskaffelsessum 7.290.909 kr.   

 

Finansiering 

Realkreditlån 6.790.909 kr. 

Egne henlæggelser 500.000 kr. 

Samlede udgifter til byggesagen 7.290.909 kr. 

 

Forventet huslejestigning 

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

 

Projektet ved forslag 2 medfører en gennemsnitlig huslejestigning på maksimalt 6,71 % 

svarende til 67,13 kr. pr. m² pr. år.  

 

Den nye gennemsnitlige husleje bliver 1.068 kr. pr. m² pr. år. 

 

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

den foreløbige tidsplan er ultimo 2022.    

Det videre forløb 

Det er aftalt, at der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde 9. juni 2022. 

 

Hvis organisationsbestyrelsen kan godkende nærværende indstilling, og såfremt afdelin-

gen godkender et af de 2 forslag, vil KAB igangsætte kontrahering med entreprenøren.  

 

KAB igangsætter orientering til Vallensbæk Kommune, således at der er klar til kontrakt-

indgåelse med entreprenøren hurtigst muligt efter afdelingsmødet.  

 

Projektet forventes at starte hurtigst muligt. 

 

Hvis organisationsbestyrelsen og afdelingen ikke kan godkende tilføjelsen af egne hen-

læggelser, skal der laves beregning på alternativ, hvor der medregnes en højere ydelses-

procent.  

Herefter skal der indkaldes til nyt afdelingsmøde og indstilles nyt Skema B budget til or-

ganisationsbestyrelsen. 

Bilag 

Bilag 8: Skema B – Forslag 1 

Bilag 8.1: Skema B – Forslag 2 
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Organisationsbestyrelsen godkendte, at afdeling Rosenlunden arbejder videre med 

de indstillede løsninger. Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde den 9. juni 2022, 

hvor flertallet af de fremmødte vil tage stilling til hvilken løsning, der skal udføres i le-

jemålene.  

 

Sager til drøftelse 

 

9. Seminar 2022  

Indledning 

Vallensbæk Boligselskab har fastlagt dato for afholdelse af seminar den 26. oktober 

2022.  

 

 

Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter indhold af seminaret og planlægning heraf.  

 

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

 

• Bæredygtighed 

• Status på handlingsplan 

• Roller i beboerdemokratiet 

• Samarbejde på tværs af afdelingerne 

 

Organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelser, -suppleanter samt medarbejdere invi-

teres til seminaret den 26. oktober 2022 fra kl. 9.00 – 19.00. 

 

Katja Lindblad-Clausen og Bo Mølgaard planlægger dagens oplæg og aktiviteter ud 

fra de fire temaer:  

 

Bæredygtighed  

Handleplan for selskabet  

Roller i beboerdemokratiet  

Samarbejde/socialt på tværs af afdelingerne 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter i forlængelse heraf indholdet af se-

minaret. 



 

Referat 
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14/20 

10. Nyhedsbrev – Status 

Indledning 

På organisationsbestyrelsesmødet den 28. februar 2022 blev følgende emner foreslået til 

et kommende nyhedsbrev:  

Ny affaldsordning, elpriser, ladestandere, ny sammensætning af organisationsbestyrel-

sen efter repræsentantskabsmødet, god historie om medarbejder. 

 

 

Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter emner for kommende nyhedsbrev. 

 

Katja har emner til dette nyhedsbrev, og arbejdet pågår med at få det færdiggjort. 

Der var ønske om, at der på Vallensbæk Boligselskabs hjemmeside ændres nogle 

afsnit til mere aktuelle opslag. Karin og Helle fra Rosenlunden er på opgaven, og sta-

tus gives på næste formandsmøde efter sommerferien. 

 

11. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Indledning 

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

denssager og driftens ferie. 

 

Sagsfremstilling 

Driftsrapporter og logbog fra afdelingerne er vedlagt dagsordenen. I driftsrapporterne er 

der indarbejdet de beslutninger, afdelingsmøderne har truffet. 

Bilag 

Bilag 11: Driftsrapporter 

Bilag 11.1: Logbog over husordenssager  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter emner for kommende nyhedsbrev. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2022 

Udsendt den 14. juni 2022 

 

 
 

15/20 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. Helle Gimlinge nævnte, at elektrikeren er på-

begyndt at opsætte el-ladestandere til el-biler i afdelingen. 

 

12. Orientering fra formanden 

Indledning 

 

Formanden orienterer om aktuelle punkter og BL’s kredsarbejde. 

 

 
 

Katja informerede om, at der er taget kontakt til kommunen igen for at få de verse-

rende sager behandlet. Det drejer sig om Individuel køkkenmodernisering i Firkløver-

parken, der bliver behandlet på næste møde i kommunen i juni samt Vejbump og æn-

dret indkørsel til Firkløverparken. 

 

Sager til orientering 

 

13. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

 

 
 

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

Indledning 

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på mødet den 25. april 2022, 
hvor et worst case scenarie blev fremlagt. 

Sagsfremstilling 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager nedenstående orienteringer til efter-

retning. 



 

Referat 
 

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2022 

Udsendt den 14. juni 2022 
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Siden seneste orientering og indstilling har der været afholdt samarbejdsmøde med en-

treprenør og rådgiver. 

 

Der har været mindre justeringer i samarbejdet med entreprenøren, da der har været en 

større række, fejl- og mangler, der ikke blev udbedret. 

 

Efter et samarbejdsmøde med entreprenøren er der nu igangsat en større opfølgning på 

alle færdigmeldte boliger, hvor rådgiver har registreret, fejl- og mangler. 

 

Formålet er, at projektet kan afleveres med mindre fejl- og mangler, der ikke kræver en 

lang periode for at udbedre.  

KAB har derudover igangsat afleveringsprocessen, der vedrører projektopfølgning, doku-

mentation og inddragelse af driften. Denne proces er rådgiver blevet instrueret i, så de 

kan varetage den inden udgangen af juni 2022. 

Byggesagen følger tidsplanen, og der forventes aflevering ultimo juni. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Der er ikke sket ændringer i seneste worst case scenarie. Budgettet forventes at blive af-

sluttet inden for det godkendte rammebudget ved Skema A, som afdelingen godkendte 

på et ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 13. maj 2019.  

Det videre forløb 

Rådgiver og KAB har indkaldt entreprenøren til et afsluttende samarbejdsmøde om øko-

nomi, så dette kan lukkes inden for budget ved aflevering.  

 

Der forventes at blive afholdt aflevering af projektet ultimo juni 2022 og efterfølgende 

mangeludbedring.  

 

Følgegruppen indkaldes til godkendelse af byggeregnskab efter sommer og en afslut-

tende evaluering. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49001 Højstrupparken – Udskiftning af hoveddøre til lejemål - Status 

Indledning 

Projektet kører efter den aftalte tidsplan, og der er omdelt en indmeldingsseddel fra 

Dansk Dørsikring for indrapportering af fejl og mangler til ca. 50 % af afdelingens bebo-

ere den 5. maj 2022.  

Sagsfremstilling 



 

Referat 
 

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2022 

Udsendt den 14. juni 2022 
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Udbedring af eventuelle fejl og mangler, som beboerne har registeret, bliver udbedret 

den 12. maj 2022. Den næste opfølgning på fejl og mangler foretages, når de sidste ho-

veddøre er udskiftet. 

 

Driften melder om ingen problemer på projektet udover de mange tilbagemeldinger med 

tilfredse beboere. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49001 Højstrupparken – Altanprojekt - Status 

Indledning 

Projektet er godt i gang uden de større udfordringer. 

Der har været enkelte beboere, som har stillet spørgsmålstegn ved sammenbygningen af 

udestuer, hvor der er eksisterende ved siden af. Det er blevet afklaret, og beboerne har 

fået svar. 

Sagsfremstilling 

Der er udført fejl- og mangelgennemgang på 6 stk. glasinddækninger, hvor der blev regi-

stret småting, som entreprenøren udbedrer. 

Ellers kører sagen fint, og der ses et godt samarbejde mellem rådgiver, entreprenør og 

den lokale drift. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49001 Højstrupparken – Opgangsdøre - Status 

Indledning 

Projektet holder tidsplanen, og der er omdelt en seddel til indrapportering af fejl og mang-

ler til ca. 50 % af afdelingens beboere den 5. maj 2022. 

Sagsfremstilling 

Udbedring af eventuelle fejl- og mangler, som beboerne har registreret, bliver udbedret 

den 12. maj 2022. Næste opfølgning på fejl og mangler sker, når de sidste døre er udskif-

tet. 

Driften melder om ingen problemer på projektet udover de mange tilbagemeldinger med 

tilfredse beboere. 

 

Stor ros til håndværkerne. 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2022 

Udsendt den 14. juni 2022 
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49003 Firkløverparken – Kollektiv råderet – køkken – Status 

Indledning 

Siden sidste møde har Vallensbæk Kommune meddelt, at de har ”hængeparti” vedrø-

rende eventuel godkendelse af optagelse af lån til arbejder i Firkløverparken og kommu-

nal garantistillelse i den forbindelse.   

Sagsfremstilling 

Vallensbæk Kommune har været i dialog med Jan Spohr i slutningen af december 2021 

vedrørende hjemmelen til godkendelsen, idet Kommunen efterspurgte en sådan. Jan har 

oplyst Kommunen, at det beror lidt på Kommunens velvilje, om Kommunen ønsker at 

stille garanti.  

 

Vallensbæk Kommune har oplyst, at de ikke er bekendt med at have stillet en sådan ga-

ranti i forbindelse med en sådan renovering før. Sagen er derfor lidt anderledes end de 

sager, hvor kommunalbestyrelsen blot skal godkende låneoptag uden garantistillelse.  

 

Vallensbæk Kommune er lidt usikker på håndteringen af sagen og vil vende tilbage med 

svar i maj/juni 2022. 

 

Katja Lindblad-Clausen har rettet henvendelse til Kommunen herom. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

49004 Stationstorvet - Ejerforeningen Vallensbæk Stationstorvet 

Indledning 

 

Generalforsamling i Ejerforeningen Vallensbæk Stationstorvet den 9. maj 2022. 

 

Sagsfremstilling 

 

Der blev på generalforsamlingen i Ejerforeningen Vallensbæk Stationstorvet, den 9. maj 

2022 informeret om, at administrator SG Nordic er solgt til svenske CIBUS og al aktivitet 

under SG Nordic nu varetages af Fokus Asset Management, som fremadrettet vil være 

administrator. 

 

Ovenstående betyder at Søren Wagner, fra SG Nordic, udtræder af bestyrelsen og An-

ders Vibe, Fund Manager i CIBUS Fokus Asset Management, blev valgt som formand i 

foreningen. 
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Den nyvalgte bestyrelse består fremover af formand Anders Vibe, medlemmerne Tanja 

Levinsen (CIBUS), Katja Adelhøj Lindblad-Clausen (Vallensbæk Boligselskab) og Bo 

Mølgaard (KAB) 

 

Foreningens regnskab for 2021 og budget for 2022 blev gennemgået og godkendt. 

 

Bilag 

 

Bilag 13: Ejerforeningens årsregnskab 2021 

Bilag 13.1: Ejerforeningens budget 2022 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

14. Mødedatoer 

Mødedatoer for organisationsbestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmødet fremgår 

af mødeplanen 2022. 

 

Derudover er der planlagt følgende møder: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde 

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 

Rosenlunden torsdag den 9. juni 2022, kl. 17.00 (Ekstraordinært afdelingsmøde) 

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 onsdag den 26. oktober 2022, Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41,  

2600 Glostrup  

 

Bilag 

 

Bilag 13.2: Mødeplan 2022   

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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15. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
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