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Organisationsbestyrelsesmøde den 20. marts 2019, kl. 16.00   

i fælleshuset, Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 
 

 den, kl.    

 

 

Til stede: 

Leif Tingvad, Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Maj-Britt Jørgensen, Kirsten Justesen, 

Dinna Gjessing Rasmussen, Birgit Nørgaard, Pia Tofte, Per Holdrup 

 

 

Fra KAB: Sussi Cohn, Farida Zarei og Lone Skriver 

 

 

Afbud fra: Hans Chr. Thigaard 
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Selskabet: 

1. Valg af dirigent 

Organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for mødet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent. 

 

Lone Skriver blev valgt til dirigent. 

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 21. november 2018 

Referatet fra ovenfor anførte bestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlem-

mer med anmodning om eventuelle kommentarer.  

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet, hvorfor referatet betragtes som godkendt. 

Referatet er i henhold til vedtægterne offentliggjort indenfor fristen på fire uger. 

 

  

 Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet underskrives af formanden 

 

Referatet blev underskrevet af formanden. 
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3. Godkendelse af punkter fra mailhøring 

På organisationsbestyrelsens møde den 21. november 2018 blev det besluttet at sende punktet 

omkring individuel kollektiv råderet for Baunehøjparken, køkkener i beslutningshøring via 

mail. Efter mødet den 21. november 2018 er der også kommet behov for at få godkendt råde-

retskatalog for Tunet, hvorfor dette punkt også blev sendt i mailhøring. 

 

Punkterne sendes i beslutningshøring i organisationsbestyrelsen indtil den 19. december 2018 

kl. 12.00, og alle medlemmer skal svare på de to punkter. Rent formelt vil begge punkter 

komme på dagsorden til det første organisationsbestyrelsesmøde i 2019, så beslutningerne 

bliver protokolleret via referatet fra dette møde. 

 

Kollektiv råderet i Baunehøjparken, køkken 

På afdelingsmødet den 4. april 2018 besluttede beboerne i Baunehøjparken at indføre indivi-

duel kollektiv råderet, så beboerne har mulighed for at skifte deres køkken. Lånepuljen løber 

i etaper, og første etape er på 3 mio. kr. Ny pulje kan kun igangsættes efter vedtagelse på et 

afdelingsmøde. 

 

Beboerne kan maksimalt låne 75.000 kr. til et køkken.  

 

Referat fra afdelingsmødet den 4. april 2018 vedlægges denne mail. 

 

KAB’s Driftssupport har udarbejdet materiale, der skal anvendes overfor beboerne. Dette ma-

teriale var vedlagt mailen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender igangsætning af de individuelle kollek-

tive råderetssager i Baunehøjparken og godkender, at det sker indenfor en låneramme på 3 

mio. kr.  

 

Organisationsbestyrelsen har godkendt igangsætningen indenfor en låneramme på 3 mio. kr. 

 

Råderetskatalog for Tunet 

 

Roskilde Nord Boligselskab har opført en ny AlmenBolig+-lignende afdeling i Trekroner. Af-

delingen består af 62 boliger fordelt på to etager og har forventet indflytning af de sidste be-

boere pr. 13. december 2018. I den forbindelse er der behov for godkendelse af råderetskata-

log. 

 

Råderetskatalog 

Indvendig råderet 
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I AlmenBolig+-afdelinger har beboerne en principiel fri råderet over deres indvendige bolig. 

Beboerne har derved næsten ubegrænsede muligheder for at udføre forbedringer i boligen ef-

ter eget ønske. Beboerne skal dog efterleve nogle helt generelle retningslinjer. Alt arbejde skal 

udføres håndværksmæssigt korrekt, må ikke forårsage skade på boligen eller bygningerne og 

skal samtidig overholde love og regler samt eventuelle krav, der er stillet til kvaliteten for det 

udførte arbejde.  

 

Godtgørelsen for udførte forbedringer følger de almindelige regler om beløbsgrænser og af-

skrivningsperiode ifølge lov om leje af almene boliger. Det skal bemærkes, at der ikke længe-

re gives godtgørelse for opførelse af ikkebærende skillevægge.  

 

Udvendig råderet 

For vedligeholdelse, fornyelser og forbedringer på arealerne, der ligger uden for boligen, vil 

det være beslutninger, der er vedtaget af beboerne i fællesskab på afdelingsmøderne, som er 

bestemmende for, hvilke arbejder, der må udføres. Dette skal dog godkendes af Roskilde 

Nord Boligselskabs organisationsbestyrelse. 

 

Hvis beboeren foretager en forbedring udenfor boligen, vil arbejdet næsten altid medføre en 

huslejeforhøjelse, da afdelingen har forpligtelsen til at vedligeholde godkendte forbedringer.  

 

Tanken bag designet af Tunet er åbne grønne arealer, som understøtter fælleskabet og den 

oplevede tryghed i området. 

 

For de private forhaver i stueetagerne må der derfor kun udføres ændringer (arbejder, som 

ikke er forbedringer), som skal føres tilbage til den oprindelige stand ved fraflytning. På den 

måde kan vi undgå permanente indhegninger, bidrage til at holde det ønskede udtryk i afde-

lingen og dermed understøtte fællesskab og tryghed. Ændringer kan reguleres i kommunens 

lokalplan og afdelingens kommende haveregulativ. 

 

Råderetskatalog for Tunet var vedlagt mailen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender råderetskataloget for Tunet.  

 

Organisationsbestyrelsen har godkendt råderetskataloget for Tunet. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter godkendelsen af de to punkter. 

 

Organisationsbestyrelsen bekræftede godkendelsen af de to punkter. 
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4. Revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. fremlægges 

selskabets revisionsprotokol til påtegning. Der er ikke sket tilføjelser siden seneste møde. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog punktet til efterretning. 

 

 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

 

       Navn:    Afdeling:   På valg i år: 

Leif Tingvad, formand     Sværdagergård   2019 

Connie Poulsen, næstformand Mølleengen    2020 

Kirsten Justesen   Baunehøjparken   2020 

Dinna Rasmussen   Mølleengen   2020 

Birgit Nørgaard   Mølleengen   2019 

Maj-Britt Jørgensen  Baunehøjparken  2019 

Hans Chr. Thigaard  Baunehøjparken  2020 

Pia Tofte    Mølleengen   2019 

Per Holdrup    Tømmergården  2020  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

6. Repræsentantskabets sammensætning 

 

Baunehøjparken H.C. Thigaard 

 

Annelise Veis 

 

Henrik Hansen 

 

Inge Poulsen 

 

Kirsten Justesen 

 

Maj-Britt Jørgensen 

 

Gitte Staal 

 

Christina Krohn 
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Mølleengen  

Connie Poulsen, næst-

formand 

 

Dinna Rasmussen 

 

Birgit Nørgaard 

 

Birgit Meisner 

 

Pia Tofte 

 

Jane Berg  

 

Jannie Petersen 

Sværdagergård Leif Tingvad, formand 

Tømmergården Per Holdrup 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Sager til beslutning: 

 

7. Tunet, tilskud til sommerfest 

I den nye afdeling Tunet er beboerne meget aktive, og der er igangsat mange beboeraktivite-

ter. Roskilde Nord Boligselskab vil gerne belønne dette initiativ ved at give et tilskud til en 

sommerfest for alle beboerne. 

 

Formanden vil på mødet uddybe denne indstilling og foreslår et tilskud på 10.000 kr.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og træffer beslutning om at yde et 

tilskud på 10.000 kr. fra selskabets arbejdskapital til Tunet. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge et engangstilskud på 10.000 kr. fra selskabets arbejdska-

pital til en sommerfest i Tunet og håber, at alle beboere vil deltage.  

 

8. Linderækkerne – godkendelse af husorden, NI-beløb, vedligeholdelsesreglement og råde- 

 retskatalog  

 

Roskilde Nord Boligselskab har en ny almen bolig+-afdeling under opførelse i Roskilde. Af-

delingen består af en rækkehusbebyggelse bestående af 45 nye boliger i størrelsen 48-115m2 i 
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ét eller to plan og har forventet indflytning 1. februar 2020. Forud for beboernes indflytning 

skal der godkendes husorden, NI-beløb, vedligeholdelsesreglement samt råderetskatalog.   

  

 

Husorden  

Inden førstegangsudlejning og indflytning skal organisationsbestyrelsen have vedtaget en 

husorden, der er gældende ved boligernes ibrugtagning. Efterfølgende kan det forventes, at 

beboerne justerer husordenen på de kommende afdelingsmøder. 

 

Ved førstegangsudlejning anvendes en standard KAB-husorden, hvor bestemmelsen om 

husdyrhold formuleres således, at der gives tilladelse til at holde ét dyr – hund eller kat. 

 

Bilag 1: Afdeling 9 Linderækkerne – Standardhusorden 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender standardhusorden for Linderækkerne.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte husorden for Linderækkerne. 

 

Vedligeholdelsesordning og NI-beløb 

Vedligeholdelsesordningen i AlmenBolig+-konceptet afviger på nogle områder fra de traditi-

onelle ordninger. I ministeriets godkendelse af AlmenBolig+-konceptet fremgår det, at vedli-

geholdelsesordningen for AlmenBolig+-afdelinger skal være en A-ordning med NI-beløb.  

 

I forhold til den normale A-ordning er der en fravigelse, idet beboerens pligt til istandsættelse 

ikke nedskrives. Derfor bliver der ikke via huslejen henlagt til istandsættelse ved fraflytning.  

 

Indvendig vedligeholdelse 

Lejemålet skal ved fraflytning afleveres normalistandsat. I forbindelse med fraflytning af et 

lejemål skal der derved foretages den nødvendige istandsættelse. I AlmenBolig+ er der tale 

om normalistandsættelse med NI-beløb, også kaldet A-ordning med NI-beløb. Normalistand-

sættelsen er en forpligtigelse for den fraflyttede lejer. Istandsættelsen overtages ikke af bolig-

afdelingen. 

 

Istandsættelsen håndteres som hovedregel således, at det fastsatte istandsættelsesbeløb (NI-

beløbet) overgives til den nye lejers disposition. Den nye lejer overtager derved også forplig-

telsen til at gennemføre den beskrevne istandsættelse.  

 

Ved normalistandsættelse forstås i denne sammenhæng nødvendig overfladebehandling af 

vægge og lofter. Et fraflyttet lejemål skal ikke fremstå nyistandsat, men alene istandsat. Da 
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AlmenBolig+-konceptet forudsætter en aktiv deltagelse af lejeren i boligens og afdelingens 

vedligehold, er det forudsat, at arbejdet udføres af lejer selv. 

 

I henhold til Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger, kapitel 2 

og § 26, skal der træffes beslutning om størrelsen af NI-beløbet. 

 

NI-beløbet er fastsat til 100 kr. pr. m2. Beløbet er et maksimumbeløb pr. m2.  NI-beløbet vil 

med 100 kr. pr. m2 maksimalt kunne udgøre: 129 m2: 12.900 kr., 108 m2: 10.800 kr. og 95 m2: 

9.500 kr. 

 

 

Udvendig vedligeholdelse 

Den udvendige vedligeholdelse påhviler som udgangspunkt udlejer. Vedligeholdelse og 

renholdelse af adgangs- og opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til lejemålet, som f.eks. 

fællesarealer, samt enhver renholdelse indenfor lejemålets naturlige grænse påhviler dog leje-

ren. Den udvendige vedligeholdelse vil f.eks. bestå i at vedligeholde og male træskur, plan-

keværk m.m., men ikke i at vedligeholde flisebelægningen på fællesarealer. Forpligtelserne er 

nærmere beskrevet i de konkrete vedligeholdelsesvejledninger.  

 

Renholdelse af friarealer i afdelingen, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af boligen, herun-

der stier og parkeringspladser, håndteres af beboerne i fællesskab. Lejer er derfor forpligtet til 

at deltage i dette arbejde og påtage sig sin andel af dette. Dette arbejde detailplanlægges af 

afdelingsmødet og afdelingsbestyrelsen. 

 

Opfylder lejer ikke sine forpligtelser til vedligeholdelse eller renholdelse, kan udlejer lade ar-

bejdet udføre for lejers regning og efterfølgende forhøje lejen. Ved gentagne undladelser kan 

udlejer vælge at opsige lejemålet som misligholdt.  

 

Bilag 2: Afdeling 9 Linderækkerne - Vedligeholdelsesreglement  

 

Indstilling  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen: 

 godkender fastsættelse af NI-beløbet til 100 kr. pr. m2 

 godkender vedligeholdelsesreglement for Linderækkerne 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte fastsættelse af NI-beløbet på 100 kr. pr. m² og godkendte vedlige-

holdelsesreglementet for Linderækkerne. 
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Råderetskatalog 

Indvendig råderet 

I AlmenBolig+-afdelinger har beboerne en principiel fri råderet over deres indvendige bolig. 

Beboerne har derved næsten ubegrænsede muligheder for at udføre forbedringer i boligen ef-

ter eget ønske. Beboerne skal dog efterleve nogle helt generelle retningslinjer. Alt arbejde skal 

udføres håndværksmæssigt korrekt, må ikke forårsage skade på boligen eller bygningerne og 

skal samtidig overholde love og regler samt eventuelle krav, der er stillet til kvaliteten for det 

udførte arbejde.  

 

Godtgørelsen for udførte forbedringer følger de almindelige regler om beløbsgrænser og af-

skrivningsperiode ifølge lov om leje af almene boliger. Det skal bemærkes, at der ikke længe-

re gives godtgørelse for opførelse af ikkebærende skillevægge.  

 

Udvendig råderet 

For vedligeholdelse, fornyelser og forbedringer, der ligger udenfor boligen, vil det være be-

slutninger, der er vedtaget af beboerne i fællesskab på afdelingsmøderne, som er bestem-

mende for, hvilke arbejder, der må udføres. 

 

Bilag 3: Afdeling 9 Linderækkerne - Råderetskatalog 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender råderetskataloget for Linderækkerne.   

 

Organisationsbestyrelsen godkendte råderetskataloget for Linderækkerne. 

 

Lone Skriver orienterede om, at budgettet for Linderækkerne er under udarbejdelse, og budgettet skal 

godkendes af organisationsbestyrelsen. Næste møde er den 4. juni 2019, men budgettet skulle meget 

gerne godkendes inden, hvorfor Lone bad om lov til at sende budgettet i mailhøring i organisationsbe-

styrelsen, så snart det er færdigt. Dette godkendte organisationsbestyrelsen. 

9. Forhold fra driften 

Hjertestarter 

Status opsætning /igangsætning af hjertestartere 

Alle fem hjertestartere er opsat og i drift. Serviceaftaler er indgået på dem alle. 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter, om afdelingernes hjertestartere skal regi-

streres på Tryg Fondens hjemmeside, så andre end beboerne i Roskilde Nord Boligselskab 

kan gøre brug af de fem hjertestartere.  

 

Kursus i brug af hjertestartere 
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Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilliger 10.000 kr. til kursus af de fire medarbej-

dere, som er tilknyttet ejendomskontoret Baunehøjparken, Sværdagergård samt Mølleengen, 

samt indkøb af diverse undervisningsmateriale, således at de fire medarbejdere kan forestå 

undervisning af beboerne i brugen af hjertestarterne, som er opsat i alle boligafdelinger i 

Roskilde Nord Boligselskab. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og taget stilling til bevillingen på 

10.000 kr. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at hjertestarterne skal registreres. 

 

Organisationsbestyrelsen synes, at det er en god ide, at personalet kan instruere beboerne i hjertestar-

ter. 

 

Organisationsbestyrelsen bevilgede op til 10.000 kr. fra arbejdskapital til undervisning af personalet 

og til indkøb af undervisningsmateriale. 

 

Samarbejde – fortroligt punkt 

 

 

10. Afdelingernes budgetter 

 

Afdelingernes driftsbudgetter pr. den 1. juli 2019  

 

Budgetter for år 2019/2020 for Roskilde Nord Boligselskabs afdelinger vedlægges dagsorden 

som bilag. 

 

Budgetterne udviser følgende reguleringer for det kommende budgetår: 

 

Antal 

lejemål 

Afdelings- 

nr. 

Afdeling Ny 

m² - leje 

Stigning i 

procent 

 2600-0 Roskilde Nord Boligsel-

skab 

  

106 26001 Baunehøjparken    976,44 2.56 % 

98 

15 

28 

26002 

 

Mølleengen  

Ældreboliger 

Ungdomsboliger 

  1.088,62 

  1.176,78 

    831,34 

0,28 % 

0,28 % 

- 1,97 % 

3 

17 

26005 Sværdagergård 

Ældreboliger 

1.173,70 

1.328,72 

0,83 % 

1,26 % 
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35 26006 Tømmergården     866,49 0,00 % 

 

       Bilag 4: Afdelingernes budgetter for 2019/2020  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter for år 2019/20. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes budgetter for 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

11. Digitale værktøjer 

Ejendomskontoret har været på kursus i iOpgave, der er et planlægningsværktøj for driften. 

iOpgave anvendes også til at registrere beboeropgaver og kan bruges til korrespondance 

med beboerne omkring opgaverne. 

 

Det næste, der skal ske, er udrulning af beboerappen. For Roskilde Nord Boligselskab for-

ventes beboerappen udrullet den 28. august 2019. På organisationsbestyrelsesmødet den 4. 

juni 2019 vil beboerappen blive vist, og selskabet skal tage stilling til, hvordan beboerappen 

skal udrulles og hvilket kampagnemateriale, selskabet ønsker at anvende. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender datoen for udrulningen og tager orien-

teringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte udrulning af beborappen til den 28. august 2019 og tog oriente-

ringen til efterretning. 

 

12. Administrationsaftale 



 

Referat 
 

Roskilde Nord 

Boligselskab 

 

Møde den 20. marts 2019 

Udsendt den 26. marts 2019 

 

 
 

12/25 

Roskilde Nord Boligselskab har indgået administrationsaftale med KAB og har yderligere 

valgt stor pakke. Stor pakke indeholder følgende ydelser: 

 

 
 

Obligatoriske ydelser og valgfrie ydelser faktureres særskilt, og lovpligtige gebyrer opkræves 

af beboerne eller af de boligsøgende. 

 

Roskilde Nord Boligselskab har indgået særskilt aftale om, at selskabet ønsker at være digi-

talt, og KAB sender derfor alt materiale til møderne elektronisk. KAB betaler som følge af 

denne aftale for iPads, simkort og brugerpakke til organisationsbestyrelsesmedlemmerne.  

 

Administrationsaftale og bilag vedlægges dagsorden. 
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Bilag 5: Administrationsaftale 

Bilag 6: Bilag til administrationsaftale 

          

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter administrationsforholdet og træffer eventu-

elle beslutninger. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede vilkårene for administrationsaftalen og traf ikke nye beslutninger. 

 

13. Markedsføring af Roskilde Nord Boligselskab 

Hjemmeside 

Roskilde Nord Boligselskab er inde i en stor udvikling og i en stor forandringsproces, da sel-

skabet i løbet af en relativ kort periode bygger fire nye afdelinger. Tre af de nye afdelinger er 

AlmenBolig+-afdelinger, og Den Røde Tråd er en almen afdeling med tre typer af fællesska-

ber.  

 

Roskilde Nord Boligselskab har derfor drøftet, hvordan selskabet kommer til at stå stærkere i 

forhold til markedsføring af selskabet. 

 

Roskilde Nord Boligselskab har ikke en hjemmeside, der kan rumme selskabet og alle afde-

linger, hvorfor dette kan overvejes. 

 

KAB har mulighed for at levere en hjemmeside, der dækker både selskabet og alle afdelin-

gerne. Et eksempel på dette i den nuværende form vedlægges som bilag til dagsorden. KAB 

arbejder i øjeblikket på et nyt layout til hjemmesider, hvorfor et eksempel på det foreløbige 

layout vedlægges dagsorden. 

 

Prisen for en hjemmeside til Roskilde Nord Boligselskab er 2.323 kr. årligt i abonnement.  

Herudover kan der vælges en basispakke, hvor KAB leverer en skabelon, men ingen oplæ-

ring/support til en pris på 9.500 kr., eller der kan leveres en startpakke, hvor der leveres en 

skabelon og 6 timer til oplæring/support for 14.250 kr. 

 

 

Bilag 7: Eksempel på nuværende hjemmeside 

Bilag 8: Eksempel på hjemmeside i nyt layout  
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Logo 

Roskilde Nord Boligselskab har ikke et logo, hvorfor selskabet bør drøfte, om et logo kan væ-

re med til at styrke selskabets profil. 

 

Hvis organisationsbestyrelsen ønsker at få et logo, kan KAB anbefale, at der udskrives en 

konkurrence blandt beboerne. KAB kan hjælpe med processen og gennemførelsen af konkur-

rencen. 

 

Udskrivning af logokonkurrence  

I forbindelse med udskrivelse af en logokonkurrence skal det overvejes, hvor der skal annon-

ceres, hvilke præmier, boligorganisationen ønsker at tilbyde og om der skal være flere præ-

mier (første-, anden- og tredjepræmie), eller kun én. Derudover skal det besluttes, om bolig-

organisationen ønsker at give helt frie tøjler, eller ønsker at lægge sig fast på nogle bestemte 

elementer fra starten.  

 

Annoncering  

 

 

e/omdeling til beboere  

 

 

Ønsker til logoet  

 frie tøjler  

 

Farver  

Antal farver  

Hele boligselskabets navn med?  

Format (fx kvadratisk eller aflangt)  

Et særligt kendetegn (f.eks. træer, huse eller lignende) – noget, som boligorganisationen 

ønsker at brande sig på 

 

Præmier  

 

mier eller kun én.  

 

Estimeret tidsplan  

 

 

Økonomisk overslag logokonkurrence  

Annoncering (trykte 8.000 kr.  
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medier)  

Præmier 

 

Samlet overslag  

10.000 kr.  

 

18.000 kr. 

 

  

 

  

  

  

Målsætningsprogram 

Roskilde Nord Boligselskab har ikke et målsætningsprogram. Et målsætningsprogram er et 

redskab, som kan styrke dialogen i forhold til selskabets værdisæt og hvad selskabet ønsker 

at stå for. Et målsætningsprogram kan styrke synligheden og markedsføringen af selskabet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter markedsføring af selskabet og beslutter:  

 om selskabet ønsker en hjemmeside og godkender udgiften til dette 

 om selskabets ønsker et logo og tager beslutning om, at der skal udskrives en konkur-

rence samt tager stilling til processen 

 om selskabet ønsker et målsætningsprogram og tager beslutning om processen i for-

hold til dette  

Organisationsbestyrelsen besluttede at få en hjemmeside via KAB, jf. det fremlagte koncept, og god-

kendte en startpakke på 14.250 kr. og et årligt abonnement på 2.323 kr. Beløbene dækkes af selskabets 

arbejdskapital. 

 

Herudover besluttede organisationsbestyrelsen, at der udskrives en logokonkurrence blandt beboerne. 

KAB kommer med koncept for dette til næste møde. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede, om Roskilde Nord skal have et målsætningsprogram, og besluttede, 

at punktet tages op på det næste møde, og KAB kommer med eksempler på målsætningsprogrammer til 

inspiration. 

 

14. Styringsdialogmateriale 

Styringsdialogmateriale skal ajourføres, inden der skal afholdes møde med Roskilde Kom-

mune. Der skal udarbejdes oplysningsskema for afdelingerne og selve styringsrapporten for 

selskabet. På mødet vil der blive en gennemgang af materialet.  
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Bilag   9: Oplysningsskema for Baunehøjparken 

Bilag 10: Oplysningsskema for Mølleengen 

Bilag 11: Oplysningsskema for Sværdagergård 

Bilag 12: Oplysningsskema for Tømmergården 

Bilag 13: Styringsrapport for Roskilde Nord 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og beslutter punkter til dagsorden 

og input til styringsdialogmaterialet. 

 

Styringsdialogmaterialet blev gennemgået på mødet, og der var ikke forslag til dagsordensemner. 

Formandsskabet inviteres med til styringsdialogmødet. 

 

 

Til orientering 

15. Udlejningsaftaler - status 

Boligafdelinger i Roskilde Kommune 
 

KAB administrerer to boligselskaber med afdelinger i Roskilde Kommune:  

- Roskilde Nord Boligselskab  

- Høje-Taastrup Boligselskab  

 

Nedenfor følger en oversigt over Roskilde Nord Boligselskabs afdelinger i kommunen. 

 

Roskilde Nord Boligselskab 
 

Afdelingsnavn Beliggenhed År Bolig (antal og type) 

Baunehøjparken Jyllinge 1982 106 familieboliger 

Mølleengen Jyllinge 1988 98 familieboliger 

28 ungdomsboliger 

15 ældreboliger 

Sværdagergård Jyllinge 1998 3 familieboliger 

17 ældreboliger 

Tømmergården Jyllinge 2016 35 AlmenBolig+ rækkehuse – familieboliger 

Tunet Trekroner Øst 2018 4 AlmenBolig+ familie 

20 AlmenBolig+ familie - flygtninge 

38 AlmenBolig+ ungdomsboliger 
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Linderækkerne Jyllinge Forventet 

februar 2020 

45 AlmenBolig+ rækkehuse 

Den Røde Tråd Musicon Forventet 

april 2021 

46 familieboligfælleskab 

24 seniorfællesskab 

5 kollektive ungefællesskaber á 3 boliger 

 

 
Kommunal anvisning, udlejningsaftaler og udlejning 

Kommunal anvisning 

Afdeling Type Antal Kommu-

nal § 59.1 -     

25 % 

Faste an-

visnings 

boliger 10 

år 

Kommunal 

visitering 

Ingen kom-

munal an-

visning 10 år 

Baunehøjparken Fam 106 x    

Mølleengen Fam 98 x    

 Ung 28 x    

 Ældre 15   x  

Sværdagergård Fam 3 x    

 Ældre 17   x  

Tømmergården Fam 35 x    

Tunet Fam 4    x 

 Flygt 20  x   

 Ung 36    x 

Folden Fam 38    x 

 Fam små 22  x   

Linderækkerne Fam 33    x 

 Fam små 

og store 

12  x   

 

AlmenBolig+-aftaler – fleksibel udlejning 

Aftale er indgået mellem Roskilde Kommune og respektive boligselskab: 

- Tømmergården 

- Linderækkerne 

Fleksible kriterier 

- Boligsøgende i beskæftigelse 30 timer om ugen med børn 

- Boligsøgende i beskæftigelse 30 timer om ugen 

- Boligsøgende i beskæftigelse med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger og seniorer 

over 62 år (for seniorer kan beskæftigelse erstattes af aldersbetinget pension) 
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Fleksibel udlejning/bofællesskabsaftale 

Aftale er ikke indgået – skal indgås i løbet af 2019: 

- Den Røde Tråd 

 

Øvrige boliger 

For de øvrige familieboligafdelinger er der ingen aftaler, boligerne lejes ud efter anciennitet på 

ventelisten. 

 

Ældreboligerne anvises af Roskilde Kommune. 

 

Ungdomsboligerne anvises af RIU (Roskilde Indstilling Udvalg). 

 

Udlejning 2018 

Afdeling Type Antal Ekstern Opryk Andet Kommune I alt 

Baunehøjparken Fam 106    1 1 

Mølleengen Fam 98 1 1 1 1 4 

 Ung 28 13    13 

 Ældre 15    3 3 

Sværdagergård Fam 3    1 1 

 Ældre 17    2 2 

Tømmergården Fam 35 2    2 

Tunet Fam 4 4    4 

 Flygt 20    20 20 

 Ung 36 36    36 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og tager orienteringen til efterret-

ning. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede punktet og var glad for orienteringen. Organisationsbestyrelsen tog 

orienteringen til efterretning. 

 

16. Status – Den Røde Tråd 

Baggrund/tidligere behandlet 
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Der er indsendt Skema A til Roskilde Kommune, som kommunen skriftligt har godkendt 

den 29. juni 2017. Bygherrerådgiverne fra Holteprojekt har udbudt projektet Den Røde Tråd i 

totalentreprise. Den vindende entreprenør er GVL.  

 

Deadline for indsendelse af Skema B er blevet udsat til 1. marts 2019, hvilket Roskilde Kom-

mune har godkendt. 

 

Sagsfremstilling 

Den 11. februar 2019 indsendte administrationen Skema B på byggesagen. I forbindelse med 

en projektoptimering har det været muligt at tilføre syv ekstra boliger til projektet, så der i 

alt skal opføres 76 almene boliger. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

3 plancher af det nye byggeri blev afleveret til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen tog 

orienteringen til efterretning.  

17. Status – Linderækkerne 

Roskilde Kommune har på byrådsmødet den 29. august 2018 godkendt Skema B vedrørende 

Linderækkerne. Godkendelsen blev givet uden anmærkninger eller særlige betingelser, og 

projektet kan derfor udføres som ansøgt.  

 

Grundmodning blev påbegyndt ultimo november 2018. Der arbejdes i øjeblikke med at fær-

diggøre de sidste fundamenter. Montage af bygningsmoduler pågår løbende – i skrivende 

stund er de to første bygninger rejst. Projektet forløber planmæssigt, da vintervejret ikke har 

givet de store udfordringer. 

 

Rejsegilde 

Der stiles efter at afholde rejsegilde medio maj måned, da alle boliger til den tid vil være 

monteret. 

 

 

Udlejning 

Udlejningsprocessen er godt i gang. Der er planlagt informationsmøde for interesserede be-

boere hen over forår og sommer. Der er lagt information om den kommende bebyggelse på 

KAB´s hjemmeside, og det planlægges at indsættes annoncer i de lokale dagblade. 

 

Tidsplan 
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Tidsplan er som følger: 

Skema A-ansøgning  6. november 2017 

Skema A-godkendelse  8. januar 2018 

Skema B-ansøgning  14. juni 2018 

Skema B-godkendelse 30. august 2018 

Byggestart   Oktober 2018 

Aflevering   Januar 2020 

Indflytning  Februar 2020 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

        Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

18. Status - Tunet 

Baggrund/tidligere behandlet 

Den 29. juni 2017 godkendte Roskilde Kommune skriftligt Skema B for opførelse af 20 flygt-

ningeboliger, 40 ungdomsboliger samt fire familieboliger i Roskilde, Trekroner. Byggeriet 

opføres med byggesystemet Rockzero fra Rockwool. Entreprenør på projektet er Adserballe 

& Knudsen  

  

Sagsfremstilling 

Den 4. december 2018 afleverede Adserballe & Knudsen byggeriet. Desværre har der været 

en del fejl og mangler, som entreprenøren stadig er i gang med at udbedre, efter at beboerne 

er flyttet ind. 

 

Administrationen har brugt meget tid på at følge op på fejl og mangler i perioden i et godt 

samarbejde med projektets rådgivere. Mange af disse fejl og mangler er nu udbedret, men 

man afventer stadig det sidste. Der er endnu ikke sået græs, fordi gartneren ikke har frigivet 

frø til såning. Jorden er endnu for kold og våd.  

 

For at sikre en god opstart af afdelingen er der tilknyttet to beboersociale medarbejder i op-

startsperioden. 

 

 

Det videre forløb  

I starten af april måned forventes det, at de sidste fejl og mangler er udbedret. Herefter af-

tentes, at 1-års gennemgang af fejl og mangler gennemføres i december 2019.  
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Skema C med det samlede byggeregnskab forventes fremsendt til organisationsbestyrelsen 

inden sommerferien 2019.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

  

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

   

19. Nyt fra afdelingerne 

Tømmergården  

Afdelingsbestyrelsen og KAB er i dialog med Scandic Byg omkring opfølgninger på enkelte 

udeståender fra 1-årsgennemgangen samt div. reklamationer på bl.a. utætte dør- og vindues-

lister og udendørslamper, som ikke virker optimalt. 

 

Skimmel i facade 

Særligt i forhold til skimmel på facadebeklædning er der udarbejdet en rapport af Tekniklo-

gisk Institut tilbage i 2017, hvor det bl.a. fremgår, at ”der ikke kan påvises spredning af spo-

rer i målelig grad fra facaden til nærmere omgivelser eller indeklima”. 

 

Herudover blev det i forbindelse med 1-årsgennemgangen aftalt, at Scandic Byg afhøvler de 

brædder, hvorpå der var skimmel, og efterfølgende behandler facaderne med en farveløs Go-

ri 22. Det blev aftalt, at når dette var gjort, skulle facaderne overdrages til afdelingen til frem-

tidig vedligeholdelse.  

Afdelingsbestyrelsen vil på baggrund af ovenstående udarbejde en vedligeholdelsesplan. 

 

Mølleengen 

Afdelingen har i den seneste periode være ramt af nogle kedelige beboersager. 

 

I den ene sag var Mølleengen afspærret af politiet i en kortere periode, mens politiet udførte 

deres arbejde på en adresse. Personalet samt håndværkere blev i forbindelse med hændelsen 

henvist til at tage ophold bag lukkede døre på ejendomskontoret. Sagen er bl.a. omtalt i lo-

kalavisen i medio februar. 

 

De øvrige sager er nabokonflikter.  

KAB’s juridiske kontor er inde over alle sager, og personalet er tilbudt rådgivning. Endvidere 

er arbejdsmiljørepræsentanten tillige indover, og han vil komme ud og tale med personalet i 

uge 11.  
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Asfalt 

Driften har opfølgende møde med rådgivningsfirmaet Hartvig Consult i medio/ultimo april. 

Bl.a. mangler der er at blive udført asfaltarbejde omkring grenpladsen. Dette blev udskudt på 

grund af, at gennemsnitstemperaturen kom under 12 grader.  

 

 

Skimmelsagen i nr. 118  

Sagen er endnu ikke afsluttet. KAB er fortsat i dialog med beboeren. Status forventes at kun-

ne gives på mødet. 

 

 

Sværdagergård 

Ingen aktuelle sager. 

 

Baunehøjparken 

Tagsten, som glider ned efter vinduesudskiftning, Veluxvinduer 

Afdelingen oplever desværre fortsat, at tagsten under de nye Veluxvinduer glider ned. Der er 

indgivet reklamation. 

 

Status er, at vi afventer projektlederen i KAB Byg. Projektlederen har gentagne gange rykket 

Byggeskadefonden, der har lovet at vende tilbage. 

 

Vi er blevet lovet en handleplan fra projektlederen i uge 11. Status forventes at kunne gives 

på mødet. 

 

Aktuelt er der bekymring omkring følgeskader i Baunehøjparken 82. Dette undersøges. Sta-

tus forventes at kunne gives på mødet. 

 

Skimmelsag 

Aktuelt er der tillige en vandskadesag i Baunehøjparken 192. Forsikringen er inde over sagen. 

 

Udskiftning af kobberrør i hele afdelingen 

Udgiften forventes at ligge i størrelsesordenen 1,5 mio. kr.  

 

Såfremt afdelingsbudgettet 2019/2020 vedtages på det kommende afdelingsmøde, forventes 

det, at der vil kunne gennemføres en udskiftning af alle kobberrør i afdelingen ultimo 2019 - 

primo 2020. 

 

Tunet 

Entreprenøren Adserballe & Knudsen er fortsat i gang med at udbedre fejl og mangler i for-

bindelsen med afleveringen. Dette gælder både udearealer, men også inde i boligerne. 
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Beboerne har siden indflytning fået rettet vvs- og ventilationsfejl. De er på nuværende tids-

punkt varslet udbedring af bl.a. tømrer-, murer- og malerfejl.  Dette er planlagt til at blive ud-

ført i dagene 1. – 4. april 2019. Omfanget af disse udbedringer er desværre stort, så vi forven-

ter, at der skal afholdes et møde med entreprenøren om, hvorvidt deres udbedringsplan er 

realistisk. 

 

Der kan evt. redegøres nærmere for ovenstående på mødet. 

 

Fonde 

Beboerne er meget aktive i forhold til at søge nye fondsmidler til aktiviteter i Tunet. 

 

Beboerne har p.t. søgt to: 

Roskilde Kommune: 

”Aktiviteter, der fremmer integrationen i Roskilde Kommune” 

Kultur- og integrationspuljen: 

”Etablering af dyrkningsfællesskab i integrationsunderstøttende boligforening” 

 

Det bemærkes, at beboerne i forbindelse med fondsansøgningerne har oplyst Roskilde Nord 

Boligselskabs CVR- og kontonummer. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

Der var stort fremmøde på Tunets første afdelingsmøde den 6. februar. På afdelingsmødet 

blev der udpeget syv bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 

 

Første møde i afdelingsbestyrelsen afholdes den 28. marts. Her vil bl.a. bestyrelsesposterne 

blive fordelt. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

   

Sussi uddybende punktet, og organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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20. Beboerklagenævnssager 

 

 
  

       Indstilling 

       Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

   

      Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

21. Eventuelt 

Maj-Britt spurgte om reglerne for boliggarantibeviset. Lone orienterede om de generelle forhold og 

henviste til Udlejningen, hvis der er brug for yderligere oplysninger. 

 

I Mølleengen har der vist sig udfordringer med en beboer, der har fået en større affaldscontainer, da der 

var et særligt behov. Kommunen sender regningen til afdelingen, da de ikke vil sende regningen til be-

boeren. Dette forhold undersøges pt., og Connie har også henvendt sig til kommunen for at få en forkla-

ring. 

 

Regnskab og budget for Antenneforeningen 4040 ønskes på dagsorden til næste møde. 
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22. Orientering om kommende møder 

 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2019: 

Onsdag den 20. marts 2019, kl. 16.00, lokalt 

Tirsdag den 4. juni 2019, kl. 16.00, lokalt  

Torsdag den 22. august 2019, kl. 16.00, lokalt  

Torsdag den 21. november 2019, kl. 16.00, lokalt  

 

 

Repræsentantskabsmøder i 2019: 

Tirsdag den 10. december 2019, kl. 18.15, lokalt  

   

 

23. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed 

Punktet om samarbejde i driften betragtes som fortroligt og er derfor refereret i et fortroligt referat. 

  


