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Organisationsbestyrelsesmøde  
mandag den 24. oktober 2022 kl. 16.30   

i bestyrelsens lokale, Højstrupparken 59, kld., indgang v/gavl  
2665 Vallensbæk Strand 

 

 

 

Til stede: 

 

 

 

Afbud: 

Katja Lindblad-Clausen, Helle Gimlinge, Lone Christiansen,  

Peter Allan Hansen, Thomas Blaabjerg Lund, Morten Schou Jørgensen,  

Claus Weichel, Else Nielsen 

 

Ann Maria Tjagvad 

  

Administration: Kundechef Bo Mølgaard (ref.) og kundedirektør Sanne Kjær - deltog ved 

punkt 8 og 14, der blev behandlet først. 
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1. Referat 

Referat af den 5. september 2022 fremlægges til organisationsbestyrelsens godken-

delse. 

 

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 

selskabets revisionsprotokol. 

 

I henhold til vedtægterne fremlægges selskabets revisionsprotokol. Det bemærkes, 

at der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i proto-

kollen. 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

SAGER TIL BESLUTNING 

3. Valg til KAB’s repræsentantskab 

Katja Lindblad-Clausen blev valgt på organisationsbestyrelsesmødet den 5. septem-

ber 2022.  

Indstilling 

 

Referatet godkendes og underskrives af formanden. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Linda Nyeland Laursen, Firkløverparken, stiller op.  

 

Lone Christiansen blev valgt som 1. suppleant den 5. september 2022. 

2. suppleant skal vælges.  

 

 
 

Beslutning 

 

Linda Nyeland Laursen (Firkløverparken) blev valgt til KAB’s repræsentantskab.  

 

Else Nielsen (Højstrupparken) blev valgt som 2. suppleant. 

 

Hermed er følgende valgt til KAB’s repræsentantskab: 

 

Katja Lindblad-Clausen 

Linda Nyeland Laursen 

 

og følgende er valgt som suppleanter: 

 

Lone Christiansen  

Else Nielsen. 

 

4. Udlejningsregler for ungdomsboliger 

Organisationsbestyrelsen har stillet spørgsmål til reglerne for udlejning af ungdoms-

boliger. Udlejningen hos KAB har svaret følgende: 

 

• For at få flere aktive søgende op på ventelisten, kan I så ”rydde op” på venteli-

sten, så der ikke står nogen på listen, som ikke længere er interesseret eller er 

kommet videre i andet lejemål eller hus? 

 

Udlejning kan, når der kommer en ansøger, der har fået to tilbud i afdeling 49-2 Ro-

senlunden, fjerne afdelingen manuelt fra ansøgeren. Dette kan vi gøre næste gang 

og fremadrettet, når der skal udsendes tilbud til Rosenlunden ungdomsboliger, såle-

des at der løbende ryddes op i ventelisten. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen vælger et medlem og en suppleant til KAB´s  

repræsentantskab. 
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• Kan unge, som bor hos forældre, få fortrinsret til en ungdomsbolig? Skal de være 

fyldt 18 år? 

 

I forhold til de boliger, der lejes ud via ventelisterne, kan der ikke gives fortrinsret til 

hjemmeboende. Det kan eventuelt aftales med kommunen, at de giver sådan en for-

trinsret til hvor kommunen anviser jf. § 59. 

 

Til gengæld behøver man ikke være fyldt 18 år for at flytte i en ungdomsbolig, her 

skal forældre godkende det. 

 

• Kan opsigelsesperioden laves længere end de seks uger, der er nu?  

 

Opsigelsesperioden på seks uger kan godt være længere jf. loven, men driften og 

udlejning vil håndholdt skulle håndtere en overgang mellem de to opsigelsesvarsler, 

og der kan endvidere være tekniske udfordringer med det. 

 

Da det handler om at få udlejet ungdomsboligerne i første tilbudsrunde, anbefales 

det i første omgang at prøve det, som foreslås under det første spørgsmål, og se om 

det gør, at vi får dem lejet ud i opsigelsesperioden. Der kan aftales en opfølgning ef-

ter seks måneder. 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker at få igangsat oprydningen på ventelisten hurtigst 

muligt. Alle på ventelisten skal senest den 31. december 2022 melde aktivt tilbage 

om de stadig vil være optaget på ventelisten til ungdomsboligerne i Rosenlunden. 

Herefter kan den løbende oprydning sættes i værk, som beskrevet under første 

spørgsmål/svar. 

 

Svaret på spørgsmålet om unge, som bor hos forældre, kan få fortrinsret til en ung-

domsbolig, er taget til efterretning. 

 

Spørgsmålet om forlængelse af opsigelsesperioden afventer effekten af ovenstå-

ende beslutninger, og skal behandles og besluttes på et kommende organisationsbe-

styrelsesmøde. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen beslutter eventuelt ændrede ventelisteregler for ung-

domsboligerne i Rosenlunden. 
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Organisationsbestyrelsen ønsker oversigt over antal på venteliste før og efter opryd-

ningen, samt information om hvor mange der er bosiddende i Vallensbæk by. 

 

5. Evaluering af afdelingsmøderne for 2022 

Evaluering af årets afdelingsmøder. 

 

 
 

Beslutning 

 

Der er generelt gode tilbagemeldinger fra deltagerne på afdelingsmøderne. 

Højstrupparken og Stationstorvet var tilfredse med deres nye dirigenter, og vil invi-

tere dem igen fremover. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker en anden fremlæggelse af regnskab og budget, så 

det er mere brugervenligt for lejerne – gerne at det er afdelingsbestyrelsen der frem-

lægger de store ændringer i budgettet og forklaring på en eventuel huslejestigning. 

 

Afdelingsbestyrelserne opfordres til at tænke dette ind i planlægning af de næste or-

dinære afdelingsmøder, og forberede dette evt. med hjælp fra administrationen i 

KAB. 

 

Det blev besluttet at afholde et lokalt temakursus om økonomifremlæggelse og øko-

nomi for alle i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne forud for næste 

runde afdelingsmøder. 

 

6. Styringsdialog 2022 

Der skal afholdes styringsdialogmøde med Vallensbæk Kommune i efteråret. Organi-

sationsbestyrelsen kan komme med input til emner, der ønskes drøftet på mødet. 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen evaluerer møderne, kommer med input til punktet og 

træffer eventuelle beslutninger. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter hvilke emner der ønskes på dagsorden til sty-

ringsdialogmødet. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker at følgende punkter tages med til styringsdialog 

med Vallensbæk Kommune: 

 

• Afslag på vejbump på overkørsel i Firkløverparken genoptages. 

• Ny indkørsel til Firkløverparken, lige efter lyskryds, så der kan laves ensret-

ning rundt på p-pladsen ved de lige husnumre. Det vil frigive 5-6 ekstra p-

pladser. 

• Overtage/købe dele af kommunes arealer op mod Højstrupparken. Det er 

matrikel nr.:7000ag og ”fortovet” matrikel nr.: 7000bh langs beplantningen, 

samt arealet ved Højstrupparken nr. 65 matrikel nr. 18qy. Kort vedlagt. 

• Hvordan kan vi hjælpe beboere med hurtigt at få en mindre/billigere bolig, 

grundet lejerens egen økonomiske situation i energikrisetiden? 

• Opfølgning på referatet fra sidste møde. 

 

7. Beredskabsplan ved strømafbrydelse 

Organisationsbestyrelsen ønsker udarbejdet information til beboerne, vedrørende 

konsekvenser ved eventuelle strømafbrydelser grundet energikrise. 

 

Ønsket er en beredskabsplan, der informerer om, hvilke tiltag driften tager ansvar 

for, samt hvad den enkelte beboer kan blive ramt af og evt. bør tage forbehold for. 

 

Følgende vil blive sat ud af drift ved strømafbrydelse: 

 

• Varmepumper til varme og varmt vand 

• Adgang til vaskekælder og maskiner 

• Lys på alle fællesarealer 

• Dørtelefon og fjernbetjening af opgangsdør 

• Tænd-sluk ure til automatik, natsænkning m.m. 

• Efterfølgende risiko for at almindelig drift ikke retableres automatisk, når strøm-

men kommer retur. 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter muligheder for udarbejdelse af en beredskabs-

plan og økonomien hertil. 
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Beslutning 

 

Ejendomskontorerne har ansvaret for gennemgang og drift af afdelingernes udstyr i 

hverdagen. Ved et nedbrud uden for arbejdstid er der tilkoblet vagtordning, så driften 

af udstyr kan genetableres ved strømafbrydelser.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

Sager til orientering – orienteringspunkter forventes gennemlæst inden mødet, da de 

ikke vil blive gennemgået på møderne. Evt. spørgsmål stilles til formanden eller kun-

dechefen inden møderne. 

 

8. Restancepolitik i en tid med energikrise  

Rigtig mange er bekymrede for energikrisen, de stigende priser for energi, mad mm., 

og hvad dette betyder for beboerne. KAB har derfor udarbejdet forslag til driften, som 

man kan arbejde med, og som man skal have fokus på. 

 

Herudover er der udarbejdet gode råd til beboerne til, hvordan de kan spare på el 

m.v. 

 

Trods dette vil der være et behov for rådgivning. KAB udarbejder et koncept for 

dette. 

 

Kundedirektør Sanne Kjær vil deltage på mødet og orientere om tiltaget. 

 

 
 

Sanne Kjær forklarede om forretningsgangen der skal hjælpe de lejere der kommer 

bagud med huslejen. KAB Restance er opmærksom på lejerne der har udfordringer 

med at betale husleje, varme mm. De kontakter lejeren direkte hvis der ikke betales 

til deadline, og evt. aftales en afdragsordning. 

 

KAB-Fællesskabet er ved at indgå samarbejde med Settlementet Vesterbro, som til-

byder økonomisk rådgivning i privatøkonomien og hjælp til at søge evt. boligsikring, 

friplads til børn ol. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Settlementet vurderes at have et godt overblik over løsninger på de udfordringer, 

som de fleste lejere løber ind i. De tilbyder alle lejere rådgivning i hverdagen, og ta-

ger sig af de sager der opstår når lejerne henvender sig. KAB Restance vil også til-

byde lejere der er i restance en kontakt til Settlementet for en evt. løsning. 

 

Settlementet er en civilsamfundsorganisation med en række forskellige sociale ind-

satser. Settlementets Rådgivning arbejder for social inklusion og sikring af socialt ud-

satte voksnes rettigheder, en forbedring af retssikkerheden samt adgang til professi-

onel rådgivning. Settlementet tilbyder gældsrådgivning, socialrådgivning og rets-

hjælp, og er et gratis tilbud til udsatte voksne over 18 år. Rådgivningen har tre an-

satte socialrådgivere og en jurist, samt ca. 20 frivillige rådgivere bestående af bank-

rådgivere, socialrådgivere/socialrådgiverstuderende samt jurister og jurastuderende. 

Der er ca. 800 borgere igennem rådgivningen hvert år. Udover rådgivning tilbyder or-

ganisationen oplæg og undervisning til borgere, studerende og professionelle.  

 

Vallensbæk Boligselskab tilbydes at være med i en pilotperiode fra november 2022 – 

marts 2023.  Der vil snarest blive udsendt en mailhøring til organisationsbestyrelsens 

medlemmer, for en endelig tilkendegivelse af tilmelding til pilotperiode. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tilkendegav, at Vallensbæk Boligselskab gerne vil være 

med i pilotperioden med Settlementet.  

 

Endelig tilkendegivelse afventer mail-godkendelse der udsendes snarest fra KAB. 

 

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. I driftsrapporterne er der indarbejdet de 

beslutninger, afdelingsmøderne har truffet. 

 

Logbog over husordenssager er vedlagt.  

 

Bilag 9: 49001-49004 Driftsrapporter 

Bilag 9.1: 49001-49004 Logbog over husordenssager  

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om aktuelle sager og BL's kredsarbejde. 

 

 
 

Beslutning 

 

Der var intet nyt til orientering.  

 

11. Årsregnskaber 2021 – Kommunens godkendelse 

Kommunalbestyrelsen har godkendt selskabets og afdelingernes årsregnskaber på 

deres møde den 14. september 2022.  

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

12. Beslutningsprotokol i selskabet 

KAB vil arbejde på en samlet oversigt over beslutninger, der er truffet på organisati-

onsbestyrelsesmøderne de seneste 5-10 år. Oversigten vil være klar til det næste or-

ganisationsbestyrelsesmøde. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker en gennemgang af de sidste op til 10 års referater 

for at fremhæve de beslutninger, i en beslutningsprotokol, der kan have påvirkning 

på fremtidige beslutninger og arbejdsgange i selskabet. Beslutningerne skal oplistes 

i et skema opdelt i fagområder med henvisning til beslutningstidspunktet, så alle kan 

læse op på beslutningen i det enkelte referat. 

 

13. Seminar 

På seminaret den 26. oktober 2022 skal der arbejdes med resultatet af trivselsunder-

søgelsen, der er udsendt til alle lejemål, og bl.a. omhandler trivsel og dagligdagen i 

boligafdelingerne. 

 

Bilag 13: Program for seminar 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

14. Fortroligt punkt 

Punktet er udtaget til fortrolig dagsorden. 

 

15. Effektiviseringsresultat Vallensbæk Boligselskab  

Effektiviseringsaftalen mellem den almene sektor, regeringen og KL påbegyndte i 

2014 og løb i første omgang til 2020. Det var aftalen, at de afgrænsede driftsudgifter, 

der udgør ca. halvdelen af de samlede driftsudgifter, skulle falde med 8,5 % i 2014-

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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priser – dvs. ekskl. inflation. Faldet på godt 8 % skulle være i forhold til en såkaldt 

baseline, som tager hensyn til beboersammensætningen og udviklingen i denne. 

 

I figur 1 i bilag 14 er vist udviklingen i de faktiske afgrænsede driftsudgifter for Val-

lensbæk Boligselskab. Som det fremgår, har de afgrænsede driftsudgifter i hele peri-

oden ligget under baseline/forventede. Samtidig er afstanden til baseline blevet 

større, hvilket afspejler en positiv effektiviseringseffekt på godt 100 kr. pr m2, sva-

rende til ca. 8.500 kr. pr. lejemål pr. år, hvilket er meget flot. I figur 2 i bilaget er vist 

de afgrænsede driftsudgifter for boligafdelingerne i Vallensbæk Boligselskab for 

2020 og 2021. 
 

Ser man på udviklingen i driftsomkostninger, henlæggelser og husleje for perioden 

2014-2021, er de afgrænsede driftsudgifter steget med 4 % pr. lejemål i årets priser, 

hvilket er flot og svarer til KAB-Fællesskabet som helhed.  

 

Den meget begrænsede omkostningsudvikling har muliggjort, at man både har kun-

net holde huslejen i ro (3 % stigning fra 2014-2021) og samtidig øge henlæggelserne 

med 23 %.  
 

Tabel 1. Procent stigning pr. lejemål – 2014-2021 (årets priser) 

 Afgrænsede 

driftsudgifter 

Henlæggelser Husleje 

Vallensbæk Boligselskab 4 % 23 %     3 % 

KAB i alt  4 % 36 %     8 % 

 

Effektivitet i perioden 2020-2026 

 

Effektiviseringsaftalen er blevet fornyet og forlænget til og med 2026. Det samlede 

besparelseskrav for den almene sektor som helhed er ca. 7 % i 2020-priser, dvs. 

ekskl. inflation. Man kan dog modregne overopfyldelse for perioden 2014-2020 og en 

tungere beboersammensætning.  

 

For KAB-Fællesskabet udgjorde overopfyldelse og en tungere beboersammensæt-

ning ca. 7 % i forrige periode, hvorfor KAB-Fællesskabet vil opfylde effektiviserings-

målet for perioden 2020-2026, såfremt man holder driftsudgifter i ro i 2020-priser, 

dvs. ekskl. inflation. 

 

Som en del af effektiviseringsaftalen for 2020-2026 blev det besluttet at sætte fokus 

på de såkaldte ”røde afdelinger”. Det er afdelinger, som ifølge styringsdialogens  

benchmark-model har relativt høje omkostninger på de seks udgiftsposter, der er 

mest relevante i forhold til effektivisering.  
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Tabel 2. De seks udgiftsposter i KAB´s effektivitetsmål og deres vægt for  

Vallensbæk Boligselskab  
 Konto 109 

(renova-

tion) 

Konto 110 

(forsik-

ring) 

Konto 111 

(energi) 

Konto 112.1 

(adm.) 

Konto 114 

(renhold) 

Konto 117h 

(fraflytning) 

I alt 

Vægt 14 % 7 % 7 % 26 % 39 % 8 % 100 % 

 

En nærmere gennemgang af benchmark modellen, har imidlertid afsløret, at der er 

meget stor usikkerhed ved modellens identifikation af, hvilke afdelinger der er meget 

effektive, og hvilke afdelinger der er mindre effektive, hvorfor modellens resultater 

ikke kan stå alene. 

 

Derfor har KAB-Fællesskabet besluttet, at alle boligafdelinger bør fokusere på at 

holde udgifterne på de seks konti samlet set i ro i perioden 2020-2026, målt i 2020 

priser, dvs. ekskl. inflation. Disse udgiftsposter udgør ca. 25 % af de samlede drifts-

omkostninger. 

 

I tabel 3 er vist ændringen for hver af de seks udgiftsposter fra 2020 til 2021 i 2020-

priser, dvs. ekskl. inflation for boligafdelinger kun med familieboliger. Som det frem-

går, har Vallensbæk Boligselskab samlet opgjort i 2020-priser dvs. ekskl. inflation 

haft et fald i de seks udgiftsposter på en pct. fra 2020-2021.  

 

To af de fire boligafdelinger har haft en større stigning end KAB-målsætningen om at 

holde udgifterne i ro, hvilket for begge afdelingers vedkommende kan henføres til sti-

gende udgifter til renhold, der også er den største af udgiftsposterne. 
 

Tabel 3. Ændring i seks udgiftsposter for afdelingerne i Vallensbæk Boligselskab 2020-2021  
(2020-priser.) 

 Konto 109 

(renova-

tion) 

Konto 110 

(forsikring) 
Konto 111 

(energi) 
Konto 112.1 

(adm.) 
Konto 114 

(renhold) 
Konto 117h 

(fraflytning) 
I alt 

Højstrupparken 10 -14    1 -2  18 -3  5 % 

Rosenlunden -3 -13 -17 -2  -2  1 -2 % 

Firkløverparken -3 -13 -14 -3  -7 11 -5 % 

Stationstorvet -3    0 -19 -2  15 -3   3 % 

Vallensbæk i alt        -1 %   

 

Bilag 15: Afgrænsede driftsudgifter 

 

  
 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 24. oktober 2022 

Udsendt den 9. november 2022 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

16. Fleksjob servicemedarbejder 

På organisationsbestyrelsesmødet den 7. september 2020 blev det besluttet at an-

sætte en servicemedarbejder i fleksjob 12 timer om ugen på ejendomskontorerne.  

 

Det blev aftalt, at lønudgiften på ca. 132.000 kr. pr. år afholdes i Vallensbæk Bolig-

selskabs budget (49000). Udgiften er indarbejdet i selskabets budget for 2023.  

Det bevirker at alle fire afdelinger skal indbetale ’bidrag til boligorganisationen` i af-

delingernes egne budgetter fra budgetåret 2023.  

 

Fordeling er efter antal lejemål i afdelingen og ser ud som følger: 

 

Højstrupparken 32,58 %, Rosenlunden 15,53 %, Firkløverparken 42,61 % & Stati-

onstorvet 9,28 %.   

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

17. Tilskud til etablering af el-ladestandere 

Bolig- og Planstyrelsen har givet tilsagn om tilskud på 60.000 kr. til opsætning af  

ladestandere.  

 

Der blev søgt tilskud til indkøb og opsætning i alle fire afdelinger i 2021, men der 

kom ikke tilsagn på et tilskud. I første omgang kom alle fire afdelinger på en venteli-

ste. Styrelsen har nu vendt tilbage med, at Firkløverparken ansøgning bliver imøde-

kommet. Beløbet vil indgå i boligselskabets regnskab, da udgiften er taget herfra. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 24. oktober 2022 

Udsendt den 9. november 2022 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Herudover er der efterfølgende givet nyt tilsagn på 45.000 kr. til Firkløverparken. 

Dette beløb overføres også til selskabets regnskab. 

 

18. 49001 – Højstrupparken – VVS-projekt – Status 

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på mødet den 5. september 

2022.   

Sagen er officielt afsluttet, og entreprenøren har færdigmeldt mangeludbedringer.  

 

Dog har det vist sig, at entreprenøren har et mindre efterslæb på nogle få mangler i 

boliger samt et enkelt udestående arbejde.  

 

Rådgiver har derfor varslet, at dette skal udbedres, og at vi ikke udbetaler det sidste 

tilbagehold. Der pågår dialog om at få løst de sidste mangler og det udestående ar-

bejde. 

I forlængelse af færdigmeldingen er der opdaget nogle mindre blokader i afdelingens 

varmeinstallation, der ikke er udskiftet eller renoveret. Rådgiver er derfor i dialog 

med KAB’s energikonsulent om en løsning i varmeanlægget.  

 

Blokaden i varmeanlægget og løsningen hertil er ikke en del af renoveringen og har 

ikke været omfattet af dette projekt. 

 

KAB har oplyst kundechefen, driften og følgegruppe om dette på seneste følgegrup-

pemøde. 

 

Rådgiver og KAB’s energikonsulent er i tæt dialog med driften, og KAB bistår med 

formidling af beboerinformation, såfremt det bliver relevant. 

 

Der har været afholdt afsluttende følgegruppemøde og evaluering af byggesagen, og 

det forventede byggeregnskab er fremlagt for og godkendt af følgegruppen. 

 

På nuværende tidspunkt udarbejder KAB det afsluttende byggeregnskab, der vil 

ende på et mindre beløb end den godkendte anskaffelsessum. Huslejekonsekvens 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 24. oktober 2022 

Udsendt den 9. november 2022 
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og samlet anskaffelsessum holdes derfor indenfor den godkendte huslejestigning i 

afdelingen. 

 

KAB afslutter byggeregnskabet og sender det til revision. Det forventes, at organisa-

tionsbestyrelsen kan godkende det endelige byggeregnskab ultimo 2022 eller primo 

2023. 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

19. 49001 – Højstrupparken – Altanprojekt – Status 

I forlængelse af oplæg til seneste organisationsbestyrelsesmøde, afventer de sidste 

fejl og mangler at bliver udbedret. 

 

Det er i øvrigt besluttet at der arbejdes videre med nogle løsninger både kosmetisk 

og byggeteknisk, da der var utilfredshed med det færdige resultat af udestuerne. 

Der er fundet forskellige løsningsforslag til dette, og dette bliver snarest præsenteret 

for afdelingen. Projektleder afventer pt. de sidste priser for at kunne præsenteret det 

samlet for afdelingens bestyrelse. 

 

Rådgiver har haft svært ved at få entreprenør til at udbedre de sidste fejl og mangler, 

men de rykker for det. 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 24. oktober 2022 

Udsendt den 9. november 2022 
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20. 49002 – Rosenlunden – Udskiftning af vinduer/hoveddøre – Status 

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på organisationsbestyrel-

sesmødet den 5. september 2022. 

Renoveringen er nu påbegyndt. Efter mindre misforståelser i opstartsfasen er der nu 

udført prøveboliger, som har dannet grundlag for den videre udskiftning.  

 

Arbejdet pågår, og tidsplanen følges med et mindre forbehold grundet et ekstra ar-

bejde. Entreprenøren forventer dog at kunne aflevere senest den 16. december 

2022. 

 

Der har været to mindre forhold, der er håndteret under ekstra arbejder og inden for 

den afsatte ramme. 

 

Rådgiver har lavet risikovurdering på baggrund af prøveboligen. Rådgiver vurderer, 

at budgettet holder. 

 

Der afholdes løbende følgegruppemøder. Organisationsbestyrelsen holdes opdateret 

ved kommende organisationsbestyrelsesmøder. 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

21. Mødedatoer 

Mødedatoer for organisationsbestyrelsesmøderne og repræsentantskabsmødet 

fremgår af mødeplanen 2022.  

 

Der er planlagt følgende møder: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. december 2022 kl. 16.30. 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 24. oktober 2022 

Udsendt den 9. november 2022 
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Forslag til mødedatoer 2023: 

 

Organisationsbestyrelsesmøder  

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. februar 2023 kl. 16.30  

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. april 2023 kl. 16.30  

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2023 kl. 16.30 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. september 2023 kl. 16.30  

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 23. oktober 2023 kl. 16.30 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. december 2023 kl. 16.30 

 

Repræsentantskabsmøde 

Repræsentantskabsmøde mandag 19. juni 2023 kl. 17.00 

 

Afdelingsmøder 

Højstrupparken mandag den 28. august 2023 kl. 17.00  

Rosenlunden torsdag den 7. september 2023 kl. 18.00 

Firkløverparken mandag den 11. september 2023 kl. 17.30 

Stationstorvet onsdag den 20. september 2023 kl. 17.00 

Stationstorvet – Informationsmøde foråret 2023 

Stationstorvet – Informationsmøde efteråret 2023 

 

Bilag 21: Mødeplan 2022 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsesmøderne genplanlægges for at undgå dobbelt bookning 

med møder i kommunen. Punktet behandles på mødet i december 2022. 

 

22. Eventuelt 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 


