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1. Referat 

Referat af den 31. maj 2022 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

 
 

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

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, der derefter blev underskrevet. 

 

2. Revisionsprotokol 

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

skabets revisionsprotokol. 

 

 
 

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

der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i protokol-

len. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

SAGER TIL BESLUTNING 

 

3. Godkendelse af afdelingernes budgetter  

Som bilag 3 følger de af afdelingsbestyrelserne godkendte driftsbudgetter for  

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives af formanden. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Højstrupparken, Rosenlunden, Firkløverparken og Stationstorvet.  

 

 

Sagsfremstilling 

49001 Højstrupparken 

Budgettet for tiden 1.1.2023 - 31.12.2023 balancerer med 11.260.000 kr. og slutter 

med en lejenedsættelse på 2,00 %. 

 

Større planlagte arbejder: 

Udskiftning af fuger i facader      500.000 kr. 
 
Udskiftning af vinduer i kæl-
der og maling af vaskeri      400.000 kr. 

Belægning      200.000 kr. 

 

49002 Rosenlunden 

Budgettet for tiden 1.1.2023 - 31.12.2023 balancerer med 5.790.000 kr. og slutter med 

lejeforhøjelse på 2,00 % 

 

Større planlagte arbejder: 
Maling af 7 skure, 
containergård, tør-
regård samt materi-
alegård         100.000 kr. 
 
Ombygning af af-
faldsskure - nye 
sorteringsregler         30.000 kr. 
 
Vedligeholdelse af 
CTS-anlæg og mo-
torventiler           5.000 kr. 
 
Ventilationskanaler 
renses           50.000 kr. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter.  

Organisationsbestyrelsen forhåndsgodkender budgetterne for Rosenlunden,  

Firkløverparken og Stationstorvet, hvis de bliver godkendt på afdelingsmøderne. 
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49003 Firkløverparken 

Budgettet for tiden 1.1.2023 - 31.12.2023 balancerer med 20.231.000 kr. og slutter 

med en lejeforhøjelse på 1,00 %. 

 

Større planlagte arbejder: 
Elevator - Lovpligtig ef-
tersyn og service         150.000 kr. 
 
Stenmur langs nye P-
pladser         100.000 kr. 

Trappeopgange males         100.000 kr. 
 
Istandsættelse af fælles-
lokale         70.000 kr. 
 
Rensning af tagventila-
torer hver 6. mdr. + ud-
skiftning         50.000 kr. 
 
Etablering af 6-8 p-plad-
ser         40.000 kr. 
 
Udvendige lamper ved 
gadedøre         35.000 kr. 
 
Ombygning af affalds-
gårde - nye sorterings-
regler         30.000 kr. 

  

  

49004 Stationstorvet 

Budgettet for tiden 1.1.2023 - 31.12.2023 balancerer med 5.819.000 kr. og slutter 

hverken med lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

Større planlagte arbejder: 
Elevator og røgventila-
tion - Lovpligtig service         75.000 kr. 
 
Serviceaftale på 4 vent. 
anlæg         50.000 kr. 
 
Vedligeholdelse/service 
på CTS-anlæg           30.000 kr. 

           20.000 kr. 
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Ombygning af affaldssy-
stem – nye sorterings-
regler 

 

Bilag 3: Afdelingernes driftsbudgetter 2023 

 

Beslutning 

 

Der var følgende kommentarer og spørgsmål til budgetterne: 

 

Højstrupparken:  

Spørgsmål: Hvorfor bliver henlæggelser nedsat?  

Svar: For at imødekomme individuel vandafregning. 

 

Rosenlunden:  

Spørgsmål: Vaskeriet er udliciteret, så hvorfor er der udgifter til vaskeri?  

Svar: På grund af rengøring og manglende vask/starter på maskiner. 

 

Firkløverparken:  

Spørgsmål: Henlæggelser nedsat 278.000 kr.?  

Svar: Det er kun dette ene år for at imødegå andre ekstraordinære store udgifter som 

renovation, el og negative renteindtægter. 

 

Stationstorvet:  

Kommentar: Der skal fokus på henlæggelser, der ikke skal nedsættes fremover, da 

der skal opspares til fremtidige udgifter. 

Generelt skal henlæggelser holdes på samme niveau eller stige hver år, og de skal 

dække afdelingens udgifter til planlagt drift og vedligeholdelse på konto 116. 

 

Organisationsbestyrelsen har en holdning om, at der generelt ikke må spares på hen-

læggelserne i afdelingerne, da det er boligafdelingens opsparing til vedligehold. Bru-

ges henlæggelserne til at holde huslejen i ro, risikerer beboerne på sigt store husleje-

stigninger, fordi der er sparet for lidt op i afdelingen. Næste år vil Organisationsbesty-

relsen være særligt opmærksomme på afdelinger, som ikke henlægger tilstrækkeligt 

eller bruger henlæggelserne til at holde huslejen nede. Forinden vil organisationsbe-

styrelsen gå i dialog med afdelingsbestyrelserne.  

Organisationsbestyrelsen vil arbejde på en liste/protokol over tidligere beslutnin-

ger/holdninger, så disse ikke glemmes. Denne skal deles med afdelingsbestyrelser og 

administration.  

 

Det blev aftalt at tage en status på tilstandsrapporter i alle afdelinger sammenholdt 

med aktivitetsplaner og fremtidige henlæggelser for alle afdelinger med det formål at 

sikre, at der i alle afdelinger henlægges nok til vedligehold i fremtiden. Dette tages på 

et organisationsbestyrelsesmøde primo 2023. 
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Der er ingen tilbagemeldinger på den eksterne granskning af boligafdelingerne i 

Landsbyggefonden endnu. Sidste frist for dette er rykket frem til den 31. december 

2023.  

 

De fire budgetter blev godkendt med de ovenfor anførte bemærkninger. 

 

4. Valg til KAB’s repræsentantskab 

Ifølge KAB’s vedtægter har alle administrerede boligorganisationer 2 medlemmer.  

Hertil kommer 1 medlem for hvert påbegyndt 500 lejemål udover de første 1.000 leje-

mål. For Vallensbæk Boligselskab medfører det, at der skal vælges 2 medlemmer til 

KAB’s repræsentantskab. 

 

 
 

I den forløbne periode har følgende været valgt: 

Katja Lindblad-Clausen og Linda Nyeland Laursen.  

Som suppleant for disse er Lone Christiansen valgt. 

 

Beslutning 

 

Katja Lindblad-Clausen blev genvalgt. Post nummer to kunne ikke afklares, så det 

genoptages på næste møde.  

 

Linda Nyeland Laursen opfordres til at genopstille, subsidiært opfordres Peder Kor-

num til at melde sig som 2. medlem.  

Katja Lindblad-Clausen tager kontakt og afklarer, hvem der ønsker dette.  

Hvis de ikke ønsker valget til repræsentantskabet, vælges Ann Maria Tjagvad som 2. 

medlem. 

 

Lone Christiansen blev valgt som suppleant. 

 

5. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne 

Indledning 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til KAB´s repræ-

sentantskab. 
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På årets seminar den 26. oktober 2022 for medlemmer af organisations- og afdelings-

bestyrelser samt medarbejdere i Vallensbæk Boligselskab skal resultatet af en tilfreds-

hedsundersøgelse gennemgås, og det vurderes, hvad der skal arbejdes videre med 

fremover for evt. at højne tilfredsheden med at bo i Vallensbæk Boligselskab. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

 

Tilfredshedsundersøgelse  

 

Hvorfor spørge beboerne? 

 

Alt det arbejde, som både bestyrelser, drift og KAB laver, er uden værdi, hvis ikke det 

møder beboernes behov. Vi møder jo løbende beboere, men vi møder ikke alle. Derfor 

ved vi ikke, hvordan beboerne bredt er tilfredse med at bo hos os.  

 

Når vi nu lægger op til at spørge alle beboere om deres tilfredshed med at bo i  

Vallensbæk Boligselskab, så er det både for at vi som bestyrelser, beboere og medar-

bejdere i KAB kan blive klogere på, hvad vi gør godt, og hvor vi kan blive bedre.  

Vi er til for beboerne, og derfor er det vigtigt, at de kommer til orde. Ikke alle vil stille 

sig op på et afdelingsmøde, mange tager ikke engang kontakt til bestyrelsen. Hvordan 

trives de? Er de glade for ejendomskontorets service og åbningstider? Kender de til 

muligheden for at komme til orde, læser de nyhedsbrevene? Og hvad kan vi i det hele 

taget blive bedre til i Vallensbæk Boligselskab?  

 

Uden input fra beboerne risikerer vi at træffe beslutninger i blinde, der i værste fald bli-

ver de forkerte beslutninger, der ellers var meningen skulle gavne beboerne.  

 

Temaer 

 

For at afdække beboernes behov bedst muligt foreslås følgende temaer, der vil blive 

spurgt ind til: 

 

• Tilfredshed med boligerne og boligområdet 

• Tilfredshed med service fra ejendomskontoret 

• Tilfredshed med afdelingsmøder samt afdelings- og organisationsbestyrelse 

 

Hvordan spørger vi beboerne? 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender, at der benyttes max. 40.000.- kr. fra ar-

bejdskapitalen i boligselskabet til udarbejdelse af et spørgeskema.  
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Der vil blive gennemført en digital tilfredshedsmåling primært via beboernes e-mail. 

Der vil dog også være mulighed for at svare på papir for dem, som ikke har en e-mail.  

 

Alle besvarelser vil blive behandlet fortroligt, og ingen respondenters enkeltbesvarelse 

vil kunne genkendes, når resultatet præsenteres. Bestyrelser, medarbejdere, beboere 

og KAB ser kun de samlede rapporter for afdelingerne og selskabet som helhed.  

 

For at fremme svarprocenten foreslås det, at der udloddes 2 gavekort til biografbilletter 

for 2 personer i hver boligafdeling, det vil sige 8. gavekort i alt. 

 

Det er KAB, som står for gennemførelsen af målingen. 

 

Tidsplan 

 

Der foreslås følgende tidsplan: 

 

 

Dato Opgave 

22/8 til 14/9 Udvikling af spørgeskema 

12/9 til 26/10 
Opstart på informationskampagne om tilfredshedsmålingen og be-

boerseminaret 

19/9 til 30/9 Gennemførelse af målingen 

3/10 til 14/10 Analyse og præsentationsmateriale for målingens resultat  

26/10 
Afholdelse af seminar for bestyrelser og medarbejdere, hvor re-

sultatet præsenteres 

 

Resultatformidling og den videre proces 

 

Resultatet af tilfredshedsmålingen bliver fremlagt på seminaret den 26. oktober 2022 

af en ekstern konsulent, som også faciliterer proces og debat. 

 

Der er 3 hovedspor, når vi får resultatet: 

 

Spor 1: Bestyrelser 

 

Resultatet fremlægges på seminaret den 26. oktober 2022 både for selskabet som 

helhed og afdelingsvis.  
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Her skal vi hele dagen arbejde med resultatet, være nysgerrige og tale med hinanden 

om, hvad vi kan lære, og hvor vi kan sætte ind, og hvor får vi ros. 

Efter seminaret skal hver bestyrelse drøfte resultatet og finde ud af hvilke indsatser, 

der skal prioriteres.  

 

Organisationsbestyrelsen skal også drøfte resultatet og tage stilling til overordnede 

indsatser med input fra afdelingsbestyrelserne. 

 

Spor 2: Beboere 

 

Beboerne skal også se resultatet. Der laves derfor en populær version af resultatet i et 

nyhedsbrev kun om dette til alle beboere. Dernæst er planen, at der i hver afdeling 

sker drøftelse af resultatet på et ekstra afdelingsmøde, hvor vi faciliterer, at beboerne 

taler sammen om resultaterne, hvor der skal sættes ind mv.  

Det input skal afdelingsbestyrelsen, mandskabet og organisationsbestyrelsen bruge i 

det videre arbejde. Det kan eks. munde ud i konkrete forslag til forbedringer på afde-

lingsmøderne og i organisationsbestyrelsen. 

   

Spor 3: Personale 

 

Personalet har meget på spil i sådan en undersøgelse. Derfor skal de også være en 

stor del af undersøgelsen, da det er deres service, som mange beboere oplever som 

boligselskabet. Driften får selvfølgelig også resultatet, skal arbejde med det og komme 

med input og ønsker ud fra, hvad beboerne oplever. Det kan eks. munde ud i konkrete 

forslag til forbedringer på afdelingsmøderne sammen med bestyrelserne og i organisa-

tionsbestyrelsen.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Op til kr. 40.000 kr. for tilfredshedsmålingen, der betales fra boligselskabets arbejds-

kapital. Endvidere tilkommer udgift til facilitering og afholdelse af seminaret den 26. 

oktober 2022. 

  
Det videre forløb 

 

Beløbets afregnes efter brugt tid til udarbejdelse af skema, manuelt at indtaste resulta-

ter o.l. samt endelig resultatoversigt. 

 

Resultatet fremlægges på seminaret den 26. oktober 2022. 

 

Bilag 5: Spørgeskema – Tilfredshedsundersøgelse 
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Beslutning 

 

Spørgeskemaet drøftedes, og bestyrelsen kom med kommentarer til indholdet. Det 

blev aftalt, at formanden tilretter skemaet i samarbejde med KAB.  

Organisationsbestyrelsen får det reviderede skema til gennemlæsning inden udsen-

delse.  

Der udloddes præmie blandt alle besvarelser. 

 

Udgiften til spørgeskemaet blev godkendt. 

 

6. Sommerophold i KAB-Fællesskabet 2022-2023 

KAB har i 2022 afholdt to sommerophold for familier på Pindstrup Centret og et senior-

ophold på Rude Strand Højskole for beboere i KAB-Fællesskabet. Nu planlægges fe-

rieophold for 2023, og boligorganisationerne har mulighed for at tilkendegive ønske 

om at tilbyde et antal pladser på sommeropholdene. 

 

 
 

De to sommerophold for familier blev gennemført til stor glæde for i alt 203 deltagere i 

KAB-Fællesskabet.  

Hovedparten af familierne deltog med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), 

mens ingen familier deltog med egenbetaling. 

 

I 2023 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 110 del-

tagere på hvert ophold. 

 

Senioropholdet bliver i 2022 afholdt på Rude Strand Højskole med 58 deltagere. Vi 

har endnu ikke taget stilling til, om seniorophold for 2023 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 senioropholdet. 

 

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

opholdene gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere 

transport, udflugter, foredrag m.v.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Vallensbæk Boligselskab skal 

have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt an-

fører, hvor mange pladser, man ønsker at kunne tilbyde.  
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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 

tilstræber en god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriteri-

erne. 

 

I 2022 deltog 2 beboere fra Vallensbæk Boligselskab med egenbetaling eller via  

Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Økonomi 

Boligorganisationens pris vil være 1.050 kr. pr. plads i 2023. Boligorganisationen beta-

ler kun for faktisk benyttede pladser. Der bliver taget højde for, at alle boligorganisatio-

ner, som giver tilskud, og som har ansøgere, som opfylder kriterierne, vil blive tildelt 

pladser. 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.550 kr. 

Tilskud fra boligorganisationen 1.050 kr. 

Egenbetaling fra deltagerne 4.500 kr. 

 

Økonomi familieophold 

Pris i alt 4.050 kr. 

Tilskud fra boligorganisation 1.050 kr. 

Tilskud fra AFF (max 500 kr. pr. person pr. døgn)* 3.000 kr.  

* AFF giver tilskud til beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kon-

tanthjælp 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 2023, og der sættes 

deadline for tilmelding i april 2023, hvorefter pladser vil blive fordelt.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at tilbyde 10 pladser til KAB-Fællesskabets som-

merophold 2023 ud fra følgende prioriteret rækkefølge: 

 

1. Beboere, som ikke før har deltaget 

2. Børnefamilier 

3. Seniorer 
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Er der flere end 10 tilmeldinger, kan formandskabet tildele yderligere 5 pladser.  

 

Organisationsbestyrelsen gør KAB opmærksom på, at egenbetalingsprisen er for høj 

for lejerne set i lyset af denne tids medstigende inflation. 

 

7. Principbeslutning for oprettelse af følgegrupper i forbindelse med renoverings- 
og forbedringssager 

I renoveringssager eller udvendige råderetssager skal der oprettes en følgegruppe, 

som skal følge projektet tæt. 

 

 

Sagsfremstilling 

Samtidig med, at afdelingsmødet beslutter en renovering eller råderetssag, oprettes 

der en følgegruppe på 2-4 personer fra afdelingen. På efterfølgende organisationsbe-

styrelsesmøde skal der også vælges et medlem fra organisationsbestyrelsen, som 

ikke er boende i den aktuelle afdeling, til at deltage i følgegruppen. Formålet er at sikre 

kvalitet og produkter i sagerne. Følgegruppen skal inddrages i beslutninger i forløbet 

og holdes informeret af projektlederen skriftligt og ved indkaldte følgegruppemøder.  

 

Det skal vurderes i hver sag om renovering, om der skal laves en prøvebolig, mens 

der altid i råderetssager laves en prøve, inden endelig tilmelding fra den enkelte lejer 

kan ske. 

 

Organisationsbestyrelsen har jf. lovgivningen det overordnede ansvar for beslutninger 

truffet i følgegruppen. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomisk konsekvens.  

Det videre forløb 

Afdelingsmødet opretter følgegruppe ved fremtidige sager. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter, at der oprettes en følgegruppe, der skal bestå 

at 2-4 medlemmer fra afdelingen og et medlem fra organisationsbestyrelsen, som 

ikke er beboer i den aktuelle afdeling. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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Beslutning 

 

Indstillingen blev godkendt. Det blev besluttet, at minimum en person i fremtidige føl-

gegrupper skal være fra afdelingsbestyrelsen. 

 

8. Selskabets nyhedsbrev 

 

KAB’s kommunikationsafdeling udfærdiger Vallensbæk Boligselskabs nyhedsbrev to 

gange årligt med 10 indlæg/tekster på baggrund af input fra f.eks. referater, bestyrel-

sesmedlemmer og driften.  

 

KAB skal stå for at skrive, layoute og gøre nyhedsbrevet klar til udsendelse via driften. 

 

Omkostningerne til nyhedsbrevet vil til KAB være på 18.080 kr. pr. gang anslået, da 

der afregnes pr. forbrugt tid. Den udgift tages fra selskabets arbejdskapital efterår 

2022 samt til de to nyhedsbreve i 2023.  

Herefter indarbejdes denne udgift i selskabets budget fra 2024.  

Det videre forløb 

Der skal være et fast punkt på organisationsbestyrelsens dagsorden omhandlende in-

put til nyhedsbrevene for at sikre, at alle relevante nyheder kommer med i det efterføl-

gende nyhedsbrev. 

 

Nyhedsbrevene skal udkomme i maj og november måned. 

 

Bilag 8: Tilbud på produktion af nyhedsbrev 

 

Beslutning 

 

Tilbuddet på produktion af nyhedsbreve blev diskuteret og i den forbindelse, om prisen 

står i forhold til resultatet.  

Det drøftedes, om Vallensbæk Boligselskab skal have et nyhedsbrev i papirformat, el-

ler om det fremover skal udarbejdes og udsendes digitalt alene. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager beslutning om, at Vallensbæk Boligselskabs ny-

hedsbrev udarbejdes af KAB til en pris på 18.080 kr. pr nyhedsbrev. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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Det blev aftalt, at Thomas Blaabjerg Lund kontakter Kommunikation i KAB for opkla-

rende spørgsmål vedrørende oftere udgivelse af nyhedsbrevet med et mindre indhold 

pr. nyhedsbrev og vender tilbage med status på næste organisationsbestyrelsesmøde. 

 

Endelig godkendelse af økonomi samt omfang afventer forelæggelsen på næste orga-

nisationsbestyrelsesmøde.  

 

SAGER TIL DRØFTELSE 

9. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

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

denssager og driftens ferie. 

 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 9.  

I driftsrapporterne er der indarbejdet de beslutninger, afdelingsmøderne har truffet. 

Logbog over husordenssager er endvidere vedlagt som bilag 9.1.  

Bilag 

Bilag 9: 49001 – 49004 Driftsrapporter 

Bilag 9.1: 49001 – 49004 Logbog over husordenssager  

 

Beslutning 

 

Spørgsmål til de enkelte opgaver stilles til driftspersonalet på de lokale bestyrelsesmø-

der. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle punkter og BL’s kredsarbejde. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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Beslutning 

 

Nøgletal for boligafdelingerne skal på dagsordenen i maj (se referat fra 2021 

BL.dk). 

 

Katja er udpeget til ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg, hvor de behandler klagesa-

ger over kommuner på vegne af KL, hvilket er honorargivende. 

 

Der efterlystes oversigt over antal lejere, som har modtaget 1. rykker over manglende 

betaling af husleje, antal beboere med ophævelse af lejemål, udsatte med foged og 

frivillige fraflytninger med gæld samt procedure for gældsrådgivning. Tallene ønskes 

for 2021-2022. 

Det blev aftalt at vedlægge oversigten med referatet.  

 

I KAB‐Fællesskabet forebygges udsættelser primært gennem restanceteamets ar-

bejde. Restanceteamet gennemfører rykkerproceduren og indgår i den forbindelse i en 

konstruktiv dialog med beboerne. En dialog der er vedvarende gennem hele forløbet 

med mailkorrespondance og opkald i forsøget på at hjælpe beboere til at fastholde bo-

ligen og undgå udsættelse.  

KAB’s restanceteam har herudover et tæt samarbejde med kommunerne. Beboerne 

har til enhver tid mulighed for at modtage gratis gældsrådgivning gennem  

Forbrugerrådet Tænk. 

 

Organisationsbestyrelsen har siden 2020 foreslået KAB en boligsocial indsats over for 

beboere, som er bagud med huslejen. Bestyrelsen har spurgt til, om KAB kan lave en 

særlig opsøgende indsats over for boligorganisationens lejere, som er bagud med 

huslejen, hvilket igen er relevant med stigende inflation. KAB har ikke svaret selskabet 

på en konkret løsning, men henviser til TÆNK. Bestyrelsen er meget kritisk over for 

dette og mener, KAB burde lave en langt større opsøgende indsats for at hjælpe be-

boerne, som er i restance og samtidig arbejde for at begrænse boligorganisationens 

tab ved fraflytning.  

 

Boligorganisationens restancepolitik tages op på et kommende møde.  

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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SAGER TIL ORIENTERING 

11. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

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

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på organisationsbestyrelses-

mødet den 31. maj 2022   

 

 
 

Projektet blev afleveret 1. juli 2022, hvorefter der udestod mangeludbedring i flere boli-

ger samt aftalte udskudte arbejder, der anses som værende nødvendige ekstraarbej-

der i varmecentral m.v. 

 

Det blev aftalt, at entreprenøren skulle udføre mangeludbedringer i boliger før som-

merferien. Efter sommerferien påbegyndte entreprenøren de udskudte arbejder i var-

mecentral m.v. 

Rådgiver har konstateret, at der udestår enkelte boliger, og fremdriften på udskudte 

arbejder overholdes.  

 

Rådgiver har haft opfølgende møde med entreprenøren 19. august 2022, og efterføl-

gende udarbejdes der status og opfølgning til følgegruppen og KAB.  

 

Statusrapporten vil også vise rådgivers anbefaling i forhold til de ikke udbedrede 

mangler og udskudte arbejder.  

På nuværende tidspunkt forventes der ikke flere ekstra arbejder fra entreprenøren, der 

kan påvirke den tidligere oplyste budgetoverskridelse. 

 

Rådgiver har mundtligt varslet ekstra honorar uden at fremsende skriftligt krav eller re-

degørelse. 

 

KAB har afvist dette, og rådgiver har indkaldt til møde ultimo august. 

Der er uenighed omkring det ekstra honorar, da KAB ikke mener, at afdelingen har 

godkendt eller igangsat ekstra rådgiverarbejde. 

 

Der forventes afsluttende følgegruppemøde medio september, hvor der skal laves 

evaluering af KAB og involverede parter samt en gennemgang og godkendelse af byg-

geregnskab. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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Økonomiske konsekvenser 

På nuværende tidspunkt har KAB og kundechefen reklameret over rådgiverfejl i var-

mecentralen.  

Denne fejl og andre større ekstra arbejder er udbedret i byggesagen. Disse har været 

medvirkende til den budgetoverskridelse, der blev orienteret om på organisationsbe-

styrelsesmødet 25. april 2022. 

 

Rådgivers ekstra krav er ukendt og skal drøftes på et kommende møde med rådgiver.  

På nuværende tidspunkt kan der ikke opgøres en økonomisk konsekvens, da redegø-

relse af kravet ikke er modtaget.  

 

Der er medtaget en mindre buffer til ekstra rådgivning på seneste budgetopfølgning, 

der blev drøftet med følgegruppen.  

Rådgivers ekstra krav forventes derfor ikke at påvirke budgetoverskridelsen, der blev 

godkendt af organisationsbestyrelsen den 25. april 2022. 

Det videre forløb 

Det er aftalt, at der skal indkaldes til afsluttende følgegruppemøde, når rådgiver har 

status, opfølgning og afsluttende teknisk byggeregnskab på plads. 

 

Følgegruppemøde forventes afholdt medio september. 

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

49001 Højstrupparken – Udskiftning af hoveddøre til lejemål – Status 

Status vedrørende udskiftning af hoveddøre. 

 

 
 

Den 15. juni 2022 blev der udført afleveringsforretning af dørprojektet med rådgiveren, 

entreprenøren, projektleder samt driften.  

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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Det generelle indryk af udskiftning af entredørene har være meget tilfredsstillende, og 

der er kommet omkring 1/3 beboertilbagemeldinger på fejl og mangler, (der er blevet 

udbedret), eller beboeren har krydset af på fejl- og mangelseddel med ingen bemærk-

ninger.  

 

Der er afregnet 2.710.134,39 kr. mod et budget på 3 mio. kr., der var opsparet på af-

delingens henlæggelser. 

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

49001 Højstrupparken – Altanprojekt – Status 

Status på altanprojektet i Højstrupparken. 

 

 
 

Projektet er ved at være færdigt, og de sidste fejl- og mangler er ved at blive udbedret. 

Der har været utilfredshed med forløbet, herunder manglende inddragelse af bestyrel-

sen samt udseende på udestuerne.  

 

Der er afholdt møde med formanden fra organisationsbestyrelsen og afdelingsbesty-

relsen. 

Notat fra dette møde er fremsendt til de respektive formænd. 

 

Status er nu, at der arbejdes på løsninger ud fra de kritikpunkter, der kom op på mø-

det. 

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

49002 Rosenlunden - Udskiftning af vinduer/hoveddøre – Status 

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på organisationsbestyrelses-

mødet den 31. maj 2022. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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Sagsfremstilling 

 

Rådgiver og entreprenør har afholdt opstartsmøde mandag den 15. august 2022.  

 

Rådgiver har indkaldt KAB til bygherrerådgivermøde for at gennemgå konklusionen af 

opstartsmøde. 

Det er aftalt, at renoveringen starter fra uge 34-35 med byggepladsetablering. Bebo-

erne varsles fra uge 34 om opstart med vinduesudskiftningen i uge 36. Aflevering af 

hele projektet forventes færdigmeldt primo december. 

 

Det videre forløb 

 

Det er aftalt, at der skal indkaldes til nyt følgegruppemøde i forbindelse med opstart 

straks efter uge 36. På mødet forventes det, at eventuelle fejl eller andet fra entrepre-

nørens opstart drøftes, så rådgiver og entreprenør kan justere arbejdsplan og håndte-

ring.   

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

49003 Firkløverparken – Kollektiv individuel råderet – køkken – Status 

Puljestatus for kollektiv individuel råderet - køkken.  

 

 
 

Vallensbæk Kommune har i juni 2022 godkendt projektet vedrørende pulje for kollektiv 

individuel råderet - køkken.  

Den 28. juli 2022 blev materiale omhandlende forudsætninger m.m. samt tilmeldings-

blanketter omdelt til alle lejemål.  

 

Pr. uge 33 har 14 lejemål tilmeldt sig til køkkeneudskiftning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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Økonomiske konsekvenser 

 

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over for dem, som tilmelder sig puljen og 

derved indgår aftale om en huslejestigning.  

 

Der modtages forsat tilmeldinger og tilbud fra totalentreprenører. 

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Forsikringsstatistik 2018 – 2021 

 

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

nens forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.   
 

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

bygge nye skader.  

 

Bilag 11: Skadestatistik for boligorganisationen 2018-2021 

Bilag 11.1: Skadestatistik samlet 2022 

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Der blev spurgt om, hvad fortjenesten til Willis i det store udbud fra 2021 var, og hvor-

dan det afregnes i hverdagen? 

Bo Mølgaard har undersøgt, at Willis får 8 % af præmiebeløbet og 10 % i de år, der er 

udbud. Det betyder, at Willis vil få en væsentlig mindre betaling nu, hvor præmierne er 

blevet så meget billigere.  

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

 

Møde den 5. september 2022 

Udsendt den 15. september 2022 
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Afrapportering fra signaturprojektet - Genanvendelse af Byggematerialer   

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om inspirationskataloget ”Potentialer for gen-

brug og genanvendelse i KAB-Fællesskabet” som er et produkt af signaturprojektet 

Genanvendelse af Byggematerialer.  

 

 
 

Signaturprojektet Genanvendelse af Byggematerialer blev søsat i 2020 som en del af 

den strategiske ramme Lad Det Gro i KAB-Fællesskabet. 

 

Med signaturprojektet Genanvendelse af Byggematerialer har direktionen og boligor-

ganisationerne gjort det muligt at undersøge muligheder og udvikle metoder, der skal 

understøtte KAB-Fællesskabets forpligtelse og fokus på at bidrage til et bedre klima 

og miljø – både på den lokale og globale dagsorden. 

 

Materialekortlægning og inspirationskatalog  

 

Det er en kompleks opgave at finde løsninger på, hvordan man genanvender bygge-

materialer. Arbejdsgruppen har igennem projektets to år undersøgt de muligheder og 

potentialer, der er i KAB-Fællesskabet, og er kommet vidt omkring og har dermed op-

bygget viden og indsigt i feltet undervejs. 

 

Arbejdsgruppen har i samarbejde med Lendager Group ApS arbejdet dedikeret med 

materialekortlægning i tre byggesager i 3B, SAB og AKB, København (Bilag 11.2). In-

spirationskataloget beskriver scenarier for genanvendelse af materialerne i de tre byg-

gesager og mængden af CO2, der kan spares herved.  

 

Tanken med Inspirationskataloget er, at boligorganisationerne skal høste erfaringer 

med genanvendelsesprocessen på teoretisk plan i en byggesag, uden at der er risici, 

og dermed på den lange bane sikre flere byggesager med genanvendelse i højsædet, 

fordi boligorganisationen og CfBB gennem samarbejdet har fået oparbejdet viden om 

ændret beslutningsproces, snitflader og stillingtagen til genanvendelsespotentialet etc. 

Inspirationskataloget skal for byggeprojektledere, lokalt driftsansatte og følgegrupper 

til byggesager fungere som et udgangspunkt for at kvalificere materialers potentiale for 

genanvendelse i en afdeling, renoveringssag eller nybyggerisag. Inspirationskataloget 

giver håndgribelig viden om, hvordan man kvalificerer materialer til genanvendelse.  
 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.     



 

Referat 
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Møde den 5. september 2022 
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Det videre forløb 

 

Inspirationskataloget er lanceret i KAB Nyt den 11. maj 2022 og på LinkedIn 12. maj 

2022. Udover en afrapportering til boligorganisationerne vil Inspirationskataloget blive 

forelagt forskellige medarbejdergrupper i KAB.  

 

Hvordan, der konkret skal arbejdes videre med at indarbejde genanvendelse i KAB-

Fællesskabets byggesager og strategiske arbejde – ud fra arbejdsgruppens kortlæg-

ning af muligheder og anbefalinger til indsatser, er under afklaring.  

 

Bilag 11.2: Inspirationskatalog (1) 

Bilag 11.3: Inspirationskatalog komprimeret (2) 

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Mødedatoer 

Mødedatoer for organisationsbestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmødet frem-

går af mødeplanen 2022. 

 

 
 

Derudover er der planlagt følgende møder: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. oktober 2022, kl. 16.30 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. december 2022, kl. 16.30 

 

Afdelingsmøder 

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 

 

Stationstorvet infomøder 

Onsdag den 19. oktober 2022, kl.15:30 

Onsdag den 8. marts 2023, kl. 15:30  

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Seminar 2022 

Heldagsseminar for samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, driftspersonale og 

administrativt personale onsdag den 26. oktober 2022 på Glostrup Park Hotel. 

 

Bilag 

 

Bilag 11.4: Mødeplan 2022 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

12. Eventuelt 

Peter Allan Hansen gjorde opmærksom på, at nye bilag, der uploades på hjemmesi-

den, ikke bliver opdateret på KAB app. 

 

Valgmødet den 12. september 2022 er aflyst. 

KAB-konference 29-30/10 – tilmelding via KAB` hjemmeside. 

 

Der blev spurgt om, hvem der skal betale for lokale og forbrug i nyt kundechefkontor i 

Firkløverparken, og det blev meddelt, at afdelingsbestyrelsen i Firkløverparken be-

handler spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde og vender tilbage med en løsning. 

 

 

 

 

 

 

Dato: 
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