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1. Referat 

Indledning 

Referater af den 3. marts 2020, 10. juni 2020 og 11. august 2020 fremlægges til organisations-

bestyrelsens godkendelse. 

 

 

Sagsfremstilling 

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

 

Referaterne blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 

 

2. Revisionsprotokol 

Indledning 

Selskabets revisionsprotokol fremlægges til påtegning. 

 

 

Sagsfremstilling 

Der ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. 

 

Revisionsprotokollen blev taget til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

Indstilling 

Referaterne godkendes og underskrives efterfølgende af formanden. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.  
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Sager til beslutning 

 

3. Godkendelse af afdelingernes budgetter  

Indledning 

Organisationsbestyrelsen har, på mødet den 11. august 2020, besluttet at udskyde de ordi-

nære afdelingsmøder i Vallensbæk Boligselskab. Samtidig har organisationsbestyrelsen be-

sluttet at godkende afdelingernes budgetter, idet disse ikke indeholder en stigning, der over-

stiger 2 %. 

 

Som bilag 3 følger de af afdelingsbestyrelserne godkendte driftsbudgetter for Højstruppar-

ken, Rosenlunden, Firkløverparken og Stationstorvet. 

 

 

Sagsfremstilling 

49001 Højstrupparken 

Budgettet for tiden 1.1.2021 - 31.12.2021 balancerer med 11.760.000 kr. og slutter hverken med 

lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

Større planlagte arbejder: 

Opretning af belægninger   230.000 kr. 

Renovering af legeplads   200.000 kr. 

Grønne områder    100.000 kr. 

Maling af træværk    230.000 kr. 

Udskiftning af vinduer i kældre  200.000 kr. 

Robotplæneklippere   100.000 kr. 

 

49002 Rosenlunden 

Budgettet for tiden 1.1. 2021 - 31.12. 2021 balancerer med 5.844.000 kr. og slutter hverken med 

lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

 

 

 

Indstilling 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter.  
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Større planlagte arbejder: 

Grønne områder    100.000 kr. 

Facadeplader males   450.000 kr. 

Tilskud til nye døre/vinduer  800.000 kr. 

 

49003 Firkløverparken 

Budgettet for tiden 1.1. 2021 - 31.12. 2021 balancerer med 20.314.000 kr. og slutter hverken 

med lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

Større planlagte arbejder: 

Asfalt på P-pladser   400.000 kr. 

Grønne områder    125.000 kr. 

Blødvands anlæg til vand   150.000 kr. 

CTS anlæg     150.000 kr. 

Udskiftning af vandmålere  360.000 kr. 

 

49004 Stationstorvet 

Budgettet for tiden 1.1. 2021 - 31.12. 2021 balancerer med 5.819.000 kr. og slutter hverken med 

lejeforhøjelse eller lejenedsættelse. 

 

Der er ingen større planlagte arbejder på Stationstorvet. 

 

 3: Afdelingernes driftsbudgetter 2021 

 

Mick Holm Kristensen gennemgik generelle forhold omkring afdelingsbudgetterne, herunder en 

stigning i grundgebyr for affaldshåndtering. Bo Mølgaard gennemgik større planlagte arbejder i de 

enkelte afdelinger. Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes budgetter for 2021, idet man 

noterede sig, at de balancerer og således ikke indeholder en stigning på mere end 2 pct. 

 

4. Mål- og handleprogram – opfølgning på 2020 - opgaver  

Indledning 

Målsætningsprogrammet i Vallensbæk boligselskab rummer 48 mål med 105 unikke handlin-

ger, som løber fra 2018 til 2022. 
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Sagsfremstilling 

Boligselskabet har fokus på målene og arbejder aktivt med at indfri handlingerne i målsæt-

ningsprogrammet. Således er 29 handlinger udført og organisationsbestyrelsen besluttede på 

sidste møde, at deltage på efterårets afdelingsmøder. Det blev også besluttet, at afdelingsbe-

styrelserne drøfter indholdet i deres velkomstmateriale samt melder tilbage primo 2021, om 

initiativer der kan styrke afdelingernes sociale liv og fællesskab. 

Ovenstående emner drøftes på seminaret, som grundet COVID19 er udsat til medio 2021, 

hvor også rollebeskrivelser for bestyrelsesposterne er på dagsorden. 

 

Et andet mål under beboerdemokratiet, som organisationsbestyrelsen mangler at drøfte er, 

hvordan beboerdemokratiet i både afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen/repræ-

sentantskab årligt skal evalueres. 

Bilag 

 4: Status på målsætningsprogram, sep. 2020 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at perioden for målsætningsprogrammet forlænges, således at 

dette løber fra 2018 – 2025. I tilknytning hertil vil formandskabet i starten af 2021 komme med 

forslag til revideret handleplan, der tager højde for denne forlængelse. 

Organisationsbestyrelsen gennemgik handleplanen for aktuelle indsatser i 2020 med henblik på 

revidering af denne. Konkret besluttede organisationsbestyrelsen, at udskyde evaluering af arbejdet 

i organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet et år, idet man vil lægge større vægt på de sociale 

sider af bestyrelsesarbejdet i den kommende periode. 

 

 

 

 

 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøf-

ter om målsætningsprogrammet skal forlænges til 2025, da 50 af 

handlingerne udføres løbende. 

 

Samt hvordan beboerdemokratiet i både afdelingsbestyrelser og or-

ganisationsbestyrelsen/repræsentantskab evalueres årligt. 
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5.  Status på effektivitetsmål 

Indledning 

Landbyggefondens effektivitetstal for 2019 foreligger desværre ikke, hvorfor status på effekti-

vitetsmål må rykkes til et kommende organisationsbestyrelsesmøde. 

 

 
 

Organistionsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Katja Lindblad orienterede om, at der 

forventes en runde 2 i effektiviseringsbestræbelserne, og der planlægges en forhandling herom mel-

lem BL og de øvrige parter (ministeriet og KL). Fokus vil fortsat være på lavere husleje, men med 

et øget fokus på bæredygtige indkøb. 

 

6. Gældsrådgivning 

Indledning 

Vallensbæk Boligselskab har sat som mål i sit målsætningsprogram, at udsættelse af beboere 

som følge af manglende huslejebetaling eller som følge af social udsathed skal forhindres, 

idet dette også vil reducere tab ved fraflytning i afdelingerne. 

 

 

Sagsfremstilling 

Der er i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for denne målsætning indhentet tal for 

ophævelser i Vallensbæk Boligselskab for 2019 og 2020. 

  

For 2019 gælder, at der er udsendt i alt 23 hæveskrivelser. Af disse endte 2 med udsættelse af 

lejemålet. Resten har betalt den skyldige husleje efter udsendelse af hæveskrivelsen eller se-

nest i fogedretten. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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For 2020 gælder, at der er udsendt i alt 15 hæveskrivelser, og ind til videre er ingen endt med 

udsættelser. 

 

Der foregår p.t. drøftelser mellem Vallensbæk Boligselskab og administrationen om etable-

ring af ordning, hvor beboere, som modtager en hæveskrivelse får tilbudt økonomisk rådgiv-

ning.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Udbud af Energimærkning (EMO) for boligorganisationerne 

I dag skal ejendomme energimærkes hvert 10. år, jf. Bekendtgørelse om energimærkning af 

bygninger, BEK nr. 793 af den 7. august 2019 §15 og §17.   

 

Sagsfremstilling 

Derfor tilbyder KAB at udarbejde et EU-udbud på vegne af boligorganisationerne/afdelin-

gerne i KAB-fællesskabet med henblik på indgåelse af en 4-årig rammeaftale med forskellige 

rådgivere gældende fra ca. 2021/2022 og frem.   

Det betyder, at hver boligorganisation skal beslutte sig for, om man vil deltage i udbuddet 

via KAB fællesskabet.  

Alternativt kan boligorganisationen anmode en ekstern rådgiver om at forestå udbuddet på 

vegne af boligorganisationen.  

 

Det kan oplyses, at det seneste udbud blev udarbejdet i 2012 (og lovgivningen har været gæl-

dende siden 2006).  

Økonomiske konsekvenser 

Udgiften for boligorganisationen er 4.000 kr. ekskl. moms i grundbidrag tillagt 10 kr. ekskl. 

moms pr. lejemål til at dække KAB´s faktiske omkostninger til udbudsforretningen og lø-

bende opsamling i årene efter med driften.  

 

Derudover skal hver enkelt afdeling selv afholde udgiften til selve energimærkningsrappor-

ten igennem afdelingens energiregnskab, i det år rapporten udarbejdes. Udgiften vurderes til 

Indstilling 

Det indstilles, at boligorganisationen drøfter og beslutter, om bolig-

organisationen vil deltage i udbuddet fra 2021 via KAB fællesskabet.  



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 7. september 2020 

Udsendt den 7. oktober 2020 

 

 
 

9/19 

at variere mellem 6 og 10 kr. pr. m2 tillagt en grundpris pr. ejendom, men resultatet kendes 

først efter udbuddet.  

 

KAB håber med et fælles udbud, at få en attraktiv pris for KAB-fællesskabets boligafdelinger.   

Det videre forløb 

Det antages, at boligorganisationerne i efteråret 2020 kan tage stilling til deres deltagelse i ud-

buddet. Hvis organisationen deltager i udbuddet, vil KAB orientere alle de berørte afdelinger 

via driften. Endvidere kan KAB støtte driften i forbindelse med indgåelse af aftale med den 

valgte rådgiver.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af selve energimærkningsrapporten vil dette være en aftale 

mellem den valgte rådgiver og driften (f.eks. driftschef/ejendomsleder/kundekonsulent). Det 

betyder, at driften skal facilitere og godkende aftalen, udarbejde rekvisition mv. til rådgive-

ren. 

Kommunikation 

Der tænkes ikke yderligere kommunikation til den enkelte boligorganisation. Hvis det er øn-

skeligt, kan KAB oplyse om udbuddets resultat.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at deltage i rammeudbud fra 2021 via KAB-fællesskabet un-

der forudsætning af at tidspunktet for afdelingernes kommende energimærker ligger inden for den 

kommende 4-årige rammeaftale. 

 

Sager til drøftelse 

 

8. Seminar 2020 

Indledning 

På organisationsbestyrelsesmødet den 11. august 2020 blev det besluttet at udskyde seminar 

2020 med henvisning til Corona situationen. Seminar 2020 udskydes ind til videre. Der vil ef-

ter nytår blive taget stilling til, hvorvidt seminaret vil kunne afholdes. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

9. Bygge- og fortætningsmuligheder 

Indledning 

Boligorganisationen har som mål i sit målsætningsprogram, at fortætningsmuligheder i afde-

lingerne skal undersøges.  

 

 

Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelsen har sat som mål at øge boligselskabets størrelse, og derved styrke 

robustheden både økonomisk og socialt. Organisationsbestyrelsen ønsker, at boligselskabet 

bygger flere almene boliger til en fornuftig husleje, så man understøtter ændringer i borger-

nes familiemønstre og livssituation. 

 

På organisationsbestyrelsesmødet i december 2019 besluttedes at anmode afdelingsbestyrel-

serne om en tilbagemelding vedrørende mulighederne for fortætning i de enkelte afdelinger.  

Der er indtil videre alene modtaget en melding fra Stationstorvet, der melder, at der ikke 

umiddelbart kan peges på fortætningsmuligheder. 

 

Formand og organisationsbestyrelse forsøger sammen med administrationen herudover lø-

bende at være i kontakt med Vallensbæk Kommune med henblik på at afsøge byggemulighe-

der. 

 

Organisationsbestyrelsen tog til efterretning, at Firkløverparken også har fremsendt en tilbagemel-

ding, og at sagen ville blive drøftet i de resterende afdelinger. Organisationsbestyrelsen afklarede 

spørgsmål til opgaven til afdelingsbestyrelsen.  

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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10. Digitale møder og ejendomskontoret åbningstid 

Indledning 

KAB opfordrer boligorganisationen til at evaluere erfaringerne fra Corona-nedlukningen og 

foreslår, at gode erfaringer bruges.  

 

 

Sagsfremstilling 

Digitale møder 

Digitale møder bliver allerede benyttet i mange sammenhænge, men Coronakrisen har frem-

rykket behovet for dem.  

Man kan risikere, at ikke alle kan mødes i lang tid, fordi nogle er i risikogruppen, eller der er 

for mange i forhold til regeringens udmelding om forsamlingsstørrelser. Digitale møder har 

en række fordele, da de bl.a. giver større fleksibilitet og mindsker transporttiden. De er sær-

ligt velegnede til kortere møder, informationsmøder, møder der skal indkaldes med kort frist, 

eller hvis deltagerne sidder fysisk langt fra hinanden.  

 

De digitale muligheder giver afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser chancen for at 

revurdere mødeform og kadence. Vil det f.eks. give mening med korte møder lidt oftere digi-

talt, og så kan man samle debatpunkter ved fysiske møder. Det er vigtigt at finde en god ba-

lance mellem digitale og fysiske møder. 

I KAB-huset er der installeret videobar i flere mødelokaler. Den gør det muligt, at nogle kan 

være fysisk til stede og andre deltage digitalt. 

 

Ejendomskontorernes åbningstider 

Ejendomskontorerne i KAB-fællesskabet har i ca. to måneder været lukket for personlig hen-

vendelse. Sager er klaret via mail, telefon eller beboerapp. Der er nu lukket op igen, og bebo-

erne kan bestille tid på ejendomskontoret, så det sikres, at der ikke kommer for mange på en 

gang.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter: 

➢ En plan for fremtidig afholdelse af organisationsbestyrelses-

møder, herunder afvikling af fysiske og digitale møder 

➢ Erfaringer med afholdte digitale møder 

➢ En dialog med afdelingsbestyrelserne om fremtidig afvikling 

af møder 

➢ Om åbningstiderne på ejendomskontorerne skal revideres ud 

fra erfaringerne i perioden med Corona. 
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KAB har ikke modtaget klager, men har fået en række positive tilbagemeldinger fra bebo-

erne, f.eks. at de slipper for at stå i kø. Derudover giver det også beboerne en fleksibilitet i be-

boerservicen. For medarbejderne har det frigivet tid til andre opgaver og givet en større flek-

sibilitet i opgaveløsningen. Medarbejderne har deres mobil med sig og kan besvare opkald 

uden at være bundet til at sidde på kontoret. 

 

Flere beboere har fået øjnene op for beboerapp’en, den er blevet downloadet og aktiveret 

1.636 gange fra marts til april af beboere i hele KAB-fællesskabet. 

Genåbning af ejendomskontorer er en lokal beslutning. KAB mener ikke, at der er hindringer 

for at genåbne kontorerne under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer 

fortsat overholdes.  

 

Men det kan være en god anledning til at genoverveje, om der skal være de samme åbningsti-

der som tidligere, eller om der – på baggrund af erfaringer under Corona – er mulighed for at 

justere åbningstid og levere service og tilgængelighed på andre måder. 

Det videre forløb 

Hvis boligorganisationen ikke har afholdt digitale møder, men ønsker det:  

Beslutning vedrørende digitale møder i organisationsbestyrelsen indarbejdes i forretningsor-

den og eventuelt i vedtægter. 

KAB tilbyder webinar om brugen af Teams (mødeværktøjet til digitale møder).  

Kundecenteret indkalder til mødet og kan supportere. 

 

Organisationsbestyrelsen roste mandskabet på ejendomskontorerne for indsats under Corona-epi-

demien. Organisationsbestyrelsen besluttede, at ejendomskontorerne fortsat er lukkede for person-

lig henvendelse, med mindre der ligger en aftale. Der orienteres herom på hjemmesiden. Formand-

skabet fik mandat til at ændre åbningstiderne efter behov i samarbejde med KAB. 

Beboerne opfordres til at benytte Beboer-appen, omend der fortsat menes at være udfordringer heri 

– især når adgangskoden er forlagt.  

 

11. Fordeling af opgaver mellem administration og ejendomskontor 

Fordelingen af arbejdsopgaver mellem administration og ejendomskontorer er et emne, der 

er genstand for løbende drøftelse. I den forbindelse giver ejendomskontorerne fra tid til an-

den udtryk for en opfattelse af, at stadig flere opgaver flyttes fra administrationen og ud til 

ejendomskontorerne. 
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Sagsfremstilling 

 

På opfordring har ejendomskontorerne fremsat eksempler på opgaver, som menes udflyttet 

fra administration til ejendomskontor jf. liste nedenfor: 

 

➢ ISyn vs. Papirsyn. Flere arbejdsgange og tager længere tid.  

➢ I-opgaver tjekkes. 

➢ Unik. Godkendelse af regninger 1. + 2. godkender.  

➢ Depositum fælleshus. 

➢ Vedligeholdelseskonto rekvisition. 

➢ Mange informationer der skal læses og opdateres. Nyt til EK. 

 

Oplistningen afspejler to mere generelle tendenser i opgaveporteføljen. For det første digitali-

seres flere og flere arbejdsgange, og denne udvikling er som oftest kendetegnet ved ændrede 

arbejdsgange og behov for oplæring i – nye – digitale værktøjer. Som udgangspunkt er for-

målet i sagens natur, at man via den digitale udvikling skal arbejde smartere og ikke hårdere. 

 

Den anden generelle tendens er kravet om dokumentation, hvilket eksempelvis opleves i for-

bindelse med godkendelse af regninger, som skal godkendes af 2 personer – men også ek-

sempelvis i forbindelse med syn. Ligeledes kan hensynet til GDPR gøre arbejdsgangene van-

skeligere. 

 

Fra administrationens side anerkendes det, at ikke mindst de ovenfor nævnte tendenser har 

ændret opgavesammensætningen på ejendomskontorerne – og det kan også konstateres, at 

der hermed en række steder ses en ændring i personalesammensætningen eksempelvis i form 

af, at der ansættes administrative medarbejdere på ejendomskontorerne. Derimod vurderes 

det ikke, at der overordnet set lægges flere arbejdsopgaver ud til ejendomskontorer – men det 

kan ikke udelukkes, at der har været kutymer og sædvaner i arbejdsfordelingen i den enkelte 

boligorganisation, som gør at opgaver der hidtil har været håndteret centralt fremadrettet 

skal håndteres decentralt. 

 

Bo Mølgaard oplyste, at tilbagemeldingen fra de ansatte i mindre grad gik på, at flere opgaver er 

lagt ud, og i højere grad, at opgaverne nu skal varetages på anden måde, og at det til tider giver 

udfordringer. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøf-

ter fordelingen af opgaver mellem administration og ejendomskon-

tor. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og påpegede, at hvis der i fremtiden 

lægges flere opgaver fra KAB ud til selskabets ansatte, skal boligselskabet på forhånd kende til 

dette. 

 

12. Ejendomsserviceteknikerelev – Status 

På organisationsbestyrelsesmødet den 24. februar 2020 udtrykte organisationsbestyrelsen en 

principielt positiv holdning til ansættelse af en ejendomsserviceteknikerelev i Vallensbæk Bo-

ligselskab.  

 

 

Sagsfremstilling 

Forud for endelig stillingtagen ønskede organisationsbestyrelsen, at forslaget blev drøftet 

med driftslederne henset til, at disse i sagens natur vil få en afgørende rolle i forhold til ud-

dannelse af en lærling. 

 

På et møde med deltagelse af driftspersonalet og Katja Lindblad, Bo Mølgaard og Jan Spohr 

blev muligheden for, at der ansættes en ejendomsserviceteknikerelev, der på skift skal oplæ-

res i alle 4 afdelinger i Vallensbæk boligselskab, drøftet.  

 

Driftspersonalet tilkendegav på mødet, at man ikke fandt, at der er tid og overskud til at ud-

danne en elev, da man er så få i hvert område/ejendomskontor, og at det vil være svært at 

finde ressourcer til en tilfredsstillende uddannelse af eleven. 

 

Med denne tilbagemelding findes der ikke for nuværende at være basis for ansættelse af ser-

viceteknikerelev.  

 

Der er alternativt undersøgt muligheden for at ansætte fleksjobbere, og oversigt, vedlagt som 

bilag 12, viser udgifterne forbundet hermed. 

 

 12: Lønberegning ESL – Servicemedarbejder 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der ansættes en fleksjobber i op til 12 timer om ugen. 

 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøf-

ter mulighederne for ansættelse af personer i fleksjob på ejendoms-

kontorerne 
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13. KAB’s udlejning og genudlejning - Status på udlejningstal 

Indledning 

Der er udarbejdet oversigter visende udlejningen m.v. i Vallensbæk Boligselskab i 1. halvår 

2020. 

 

 

Sagsfremstilling 

Venteliste 

Der er i alt 38.590 opnoteringer til boliger i Vallensbæk Boligselskab.  

Af disse er knap halvdelen aktive ansøgere jf. tabel nedenfor: 

 

Højstrupparken   6078  13118 

Rosenlunden   5042     9153 

Firkløverparken   5591   15391 

Stationstorvet     619       928   

 

I alt     17330  38590 

 

Udlejninger  

 

Der er udlejet 20 boliger i 1. halvår 2020. Tabel visende udlejninger fordelt på venteliste/an-

visning m.v. er vedlagt som bilag 13. 

Udlejninger i Firkløverparken 

Tabel, vedlagt som bilag 13.1, viser udlejningerne i Firkløverparken fordelt på venteliste/an-

visning. VN1 betegner fleksibel udlejning efter kriterie 1. 

 

Der er nu indgået ny aftale om anvisning af boliger med Vallensbæk Kommune, og denne in-

debærer at der fremadrettet ikke sker kommunal anvisning til Firkløverparken. 

 

Firkløverparken – Indvandrere og efterkommere 

 

Tabel, vedlagt som bilag 13.2, viser udviklingen i andelen af indvandrere og efterkommere 

fra ikke-vestlige lande i Firkløverparken og Vallensbæk Kommune. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev bragt konkret eksempel på 

forkert information fra udlejningen, og administrationen lovede at bringe dette videre. 

   

14. Nyt fra afdelingerne, driftsrapport og logbog over husordenssager 

Indledning 

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

ger. 

 

Sagsfremstilling 

Driftsrapporter fra afdelingerne er vedlagt som bilag 14. I driftsrapporterne er der indarbej-

det de beslutninger, som afdelingsmøderne har truffet. 

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal føres logbog over husordenssager 

i afdelingerne. Logbog er vedlagt som bilag 14.1.  

Bilag 

 14: Driftsrapporter 

 14.1: Logbog over husordenssager  

 

På forespørgsel gav organisationsbestyrelsens medlemmer udtryk for tilfredshed med, at driftsrap-

porterne fremlægges. Det blev nævnt, at der kører et rørsyn i Højstrupparken, og at spørgsmålet 

om byggeri på Vandgrunden drøftes i Rosenlunden. 

 

15. Orientering fra formanden 

Indledning 

Formanden orienterer om aktuelle sager og om BL’s kredsarbejde 

 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Katja Lindblad orienterede om det kommende valg til BL´s 9. kreds. 

 

Sager til orientering 

16. Organisationsbestyrelsen blev orienteret om: 

Forsikringsstatistik fra Willis 2016-2019 

Indledning 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har 

kontakten til forsikringsselskabet. 

 

 

Sagsfremstilling 

Oversigt 

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

sikringsskader i relation til bygningsforsikringen.   

Det videre forløb 

Statistikken kan bruges både til at give jer et overblik og som et redskab til at forebygge nye 

skader.  

Bilag 

 16: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2016-2019 

 16.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2016-2019 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til ef-

terretning. 



 

Referat 
 

Vallensbæk Boligselskab 

Møde den 7. september 2020 

Udsendt den 7. oktober 2020 

 

 
 

18/19 

Mødedatoer 

Mandag den 26. oktober 2020, kl. 16.00 i Højstrupparken 

Mandag den 7. december 2020, kl. 16.00 i Højstrupparken 

 

 

Afdelingsmøder  

Samtlige afdelingsmøder er udskudt pga. Covid-19 

 

Højstrupparken tirsdag den 22. september 2020, kl. 17.00  

Rosenlunden torsdag den 10. september 2020, kl. 17.00  

Firkløverparken mandag den 14. september 2020, kl. 18.30  

Stationstorvet onsdag den 23. september 2020, kl. 17.00  

 

Seminar 

Seminar den 19. november 2020 er udskudt til 2021 pga. Covid-19 

 

Forslag til mødedatoer 2021 

 

Organisationsbestyrelsesmøder 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 22. februar 2021 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. april 2021  

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. juni 2021 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 6. september 2021 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. oktober 2021 

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 6. december 2021 

 

Repræsentantskabsmøder 

Repræsentantskabsmøde mandag den 24. juni 2021 

 

Afdelingsmøder 

Højstrupparken torsdag den 2. september 2021, kl. 17.00  

Rosenlunden torsdag den 9. september 2021, kl. 17.00 

Firkløverparken mandag den 13. september 2021, kl. 18.30 

Stationstorvet onsdag den 15. september 2021 

 

Seminar  

Seminar, Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup (Dato ikke fastlagt) 

 

Mødeplan vedlagt som bilag 16.2. 

 

 16.2: Mødeplan 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at møderne skal fremgå 

af hjemmesiden. 

 

17. Eventuelt 

Organisationsbestyrelsen mødes til fagligt arrangement og spisning den 18. november 2020 kl. 

17.00. 

 

Katja blev ønsket tillykke med sit bryllup. 


