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Organisationsbestyrelsesmøde den 4. juni 2019, kl. 16.00   

i fælleshuset, Baunehøjparken 32a, 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 og Inge Poulsen som  

observatør 

 

Fra KAB: Finn Larsen (punkt 9), Sussi Cohn og Lone Skriver 

 

Afbud fra: Maj-Britt Jørgensen, Pia Tofte og 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 20. marts 2019 

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. 

 

3. Godkendelse af punkter fra mailhøring 

Som aftalt på seneste organisationsbestyrelsesmøde har godkendelse af udlejningsbudgettet 

for Linderækkerne været i beslutningshøring i organisationsbestyrelsen. Rent formelt er 

punktet på dagsordenen til dette organisationsbestyrelsesmøde, så beslutningerne bliver pro-

tokolleret via referatet fra mødet. 

  

Udlejningsbudgettet for Linderækkerne var vedlagt mailen. Herudover er der udarbejdet 

oversigt over, hvad de enkelte lejemål skal koste – denne oversigt var ligeledes vedlagt mai-

len. Lejen for boligerne er på mellem 4.628 og 9.100 kr. pr. måned. 
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Alle boligerne har haver i forskellige størrelser, terrasser m.v., hvorfor der er indarbejdet en 

indbyrdes fordeling af herlighedsværdierne i lejen for de enkelte boliger. Dette betyder også, 

at der ikke er den samme m²-leje for boligerne. 

 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter godkendelsen af udlejningsbudgettet og 

fordelingen af lejen på de enkelte lejemål. 

 

Organisationsbestyrelsen bekræftede godkendelse af udlejningsbudget og fordelingen af lejen for Linde-

rækkerne. 

 

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 orienteringen til efterretning. 

 

 

5. Digitale værktøjer – beboerapp og materiale  

 

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at Roskilde Nord Boligselskabs afdelinger og beboere 

skal have adgang til beboerappen ”Mig og min bolig”. 

 

Ejendomskontoret er nu i gang med at arbejde med det nye opgavestyringssystem iOpgave. 

Til iOpgave hører også en beboerapp, som nu er klar og introduceret i de første boligorgani-

sationer i KAB-fællesskabet. 

 

Appen giver mulighed for, at beboere med en smartphone let kan melde opgaver direkte ind 

24/7 i stedet for at skulle forholde sig til åbningstider eller telefontider.  
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Appen giver også mulighed for at få push-beskeder fra ejendomskontoret, hvis der eksem-

pelvis lukkes for vandet.  

 

Beboerappen er et supplement til de muligheder for kontakt til ejendomskontoret, som bebo-

erne allerede har. Beboerappen vil derfor være en tydelig serviceforbedring for en del beboe-

re i Roskilde Nord Boligselskab. Samtidig vil opgaver, som meldes ind gennem appen, også 

kunne spare ejendomskontoret for noget administrationstid i form af telefon- og/eller skran-

ketid samt registrering af opgaven. Den sparede tid vil kunne bruges til eksempelvis at løse 

flere opgaver uden brug af håndværkere. 

 

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. 

 

Pilottest og introduktionen i de første selskaber har vist gode resultater af en kampagne, som 

blandt andet indeholder doorhangers og chokolade. Det har også virket positivt at introduce-

re appen for afdelingsbestyrelsesmedlemmer på et møde eller seminar. 

 

KAB anbefaler følgende: 

 

 Før-kursus for beboervalgte  

 Stickers og doorhangers (til at sikre opmærksomheden) 

 Chokoladekampagne (for at få beboere til at melde sig) 

 Evt. beboercaféer (der er gode erfaringer med at give beboere hjælp til at komme i gang) 

 

Liste over kampagnemateriale, som kan anvendes, er vedlagt som bilag 1. Af listen fremgår 

det, at der kan vælges forskellige muligheder. 

 

Pakke B, som koster 2.400 kr. (ekskl. moms og miljøtillæg (standard 2,25 %)) er tættest på at 

passe til Roskilde Nord Boligselskabs behov. Det er også muligt at sammensætte egen pakke 

ved bestilling. 

 

Det er op til den enkelte boligorganisation, om man ønsker at køre chokoladekampagnen, 

hvor beboerne kan få et stykke chokolade i postkassen, hvis de opretter en fiktiv opgave i ap-

pen indenfor en vis periode. Det er ejendomskontorerne, der skal lægge chokoladen i beboe-

rens postkasse, og gerne hverdagen efter, at beboeren har indmeldt opgaven. 

 

Bilag 1: Kampagnemateriale og prisliste 

 

Indstilling 



 

Referat 
 

Roskilde Nord 

Boligselskab 

 

Møde den 4. juni 2019 

Udsendt den 12. juni 2019 

 

 
 

6/18 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter at gennemføre en implementeringskam-

pagne for beboerappen med start 28. august 2019, beslutter introkampagne og bevilger det 

nødvendige beløb til kampagnen. 

 

På mødet blev beboerappen demonstreret, og organisationsbestyrelsen drøftede behov for kampagnema-

teriale og behov for kurser. Der bliver en særlig proces med AlmenBolig+ afdelingerne inden beboerapp 

kan udrulles i disse afdelinger. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede følgende: 

 Der gennemføres implementeringskampagne for beboerappen med start den 28. august 2019 

 Den 22. august 2019 afholdes der et Før-kursus for organisationsbestyrelsen og afdelingsbe-

styrelserne i Baunehøjparken, Mølleengen og Sværdagergård 

 Der skal køres en chokoladekampagne, og driften sørger for indkøb af chokolade  

 Der bestilles 10 stk. plakater, 100 visitkort og 280 doorhangers 

 Organisationsbestyrelsen bevilgede op til 4.000 kr. af arbejdskapitalen til at dække udgifterne. 

6. Plads til forskellighed  

Sommer/efterår 2018 har KAB været i dialog med samtlige organisationsbestyrelser om, 

hvordan det er at være bestyrelse og drive boligselskab som en del af KAB-fællesskabet. 

KAB tog initiativ til dialogen, da forskellige kundeinput har indikeret, at vi kan blive endnu 

bedre til at tilgodese lokale behov og give plads til forskellighed. Den tætte dialog under in-

tegrationen af 3B som ny kunde har også været med til at skærpe KAB’s bevidsthed om be-

hovet for tilpasning. 

 

Alle boligselskaber har taget godt imod initiativet og har været meget åbne, ærlige og kon-

struktive. Tusinde tak for det. Uden jeres åbne og ærlige tilgang havde vi ikke opnået de 

værdifulde indsigter, som projektet har afstedkommet. Og uden indsigter, ingen læring. 

KAB har opnået god læring, som vi arbejder videre med. I 2019 har vi skudt en række udvik-

lingsinitiativer i gang der, i tæt dialog med det enkelte boligselskab, skal være med til at gøre 

boligselskabernes virke nemmere og ikke mindst bedre. 

 

Flere boligselskaber arbejder allerede med mange af de emner, som initiativerne behandler, 

og de skal naturligvis fortsætte det arbejde, der passer ind i det enkelte selskabs retning. 

 

Udviklingsinitiativer  

Udviklingsinitiativerne tilsigter: 

 

 Styrket understøttelse og fokus på beboerdemokrati og beboerengagement 

 

 Dialog, gennemsigtighed og klar kommunikation via: 
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- Tydeligere formidling og kommunikation omkring KAB’s ydelseskatalog 

 

- Tæt og personlig opfølgning og forventningsafstemning KAB og selskaberne imellem 

 

- Optimering og tilpasning af dagsordener med fokus på bestyrelsens beslutningskraft 

 

- Styrket understøttelse af boligselskabers identitet ved fremhævet logo, hvor det ønskes 

 

- Styrket fokus på inddragelse og den gode kundeoplevelse med særligt udgangspunkt i 

udlejnings- og byggesager 

 

- Styrket understøttelse i at drive boligselskab samt videndeling i KAB-fællesskabet. 

 

Tæt opfølgning  

Bestyrelsen inviteres til, sammen med deres kundechef, at fortsætte dialogen. Da et væsent-

ligt behov fra boligselskaberne handler om tydelig forventningsafstemning, bedes bestyrel-

sen aftale tilfredsstillende format for forventningsafstemning og opfølgning. 

 

Bilag 2: Selskabsprofil Roskilde Nord Boligselskab. 

 

Indstilling: Med udgangspunkt i selskabets udfordringer/ønsker, som fremgår af vedlagte 

selskabsprofil, bedes organisationsbestyrelsen: 

 

- Drøfte, om de beskrevne udfordringer/ønsker stadigvæk er aktuelle 

 

- Vurdere og beslutte, sammen med kundeansvarlig, hvilke initiativer, der ønskes at arbejde 

videre med 

 

- Aftale med kundeansvarlig, hvem der gør hvad og hvornår 

 

- Udnævne én beboervalgt fra organisationsbestyrelse/afdelingsbestyrelse, som – på vegne af 

boligselskabet – vil bidrage til test af nye løsninger indenfor udviklingsinitiativerne. 

 

Bestyrelsens input og aftaler tages med tilbage til KAB til videre koordinering og behand-

ling. KAB sørger for direkte invitation til de udnævnte beboervalgte. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede selskabsprofilen og besluttede, at der skal være fokus på god hjælp 

til opstart af nye afdelinger. Det er vigtigt med god hjælp fra starten, og vigtigt med intern sparring i 

selskabets nye afdelinger, så afdelingerne kan hjælpe hinanden. Men der er også brug for hjælp fra 

KAB til de nye afdelinger. Der skal et godt samarbejde til for at støtte de nye afdelinger. 
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Herudover er det vigtigt med oplæring af bestyrelsesmedlemmer, og det gælder både afdelings- og or-

ganisationsbestyrelsesmedlemmer. Roskilde Nord Boligselskab er derfor interesseret i at høre nærmere 

om den nye bestyrelsesuddannelse, som KAB er ved at udvikle. 

 

Per Holdrup blev udnævnt til at varetage Roskilde Nord Boligselskabs interesser i forhold til emnet 

Plads til Forskellighed. 

 

 

7. Forhold fra driften – samarbejde – Fortroligt punkt 

Som opfølgning fra det seneste organisationsbestyrelsesmøde har KAB igen talt med de to 

driftsledere. Der er enighed om, at de har brug for hinandens kompetencer, men der er ikke 

helt klarhed over, hvordan de kan arbejde sammen. 

 

På mødet vil der blive orienteret yderligere om forholdet. 

 

Det private delområde af Musicon er købt af GVL. GVL er også entreprenør på Roskilde 

Nord Boligselskabs byggeri – Den Røde Tråd. GVL har spurgt, om Roskilde Nord Boligsel-

skab kunne have interesse i at varetage driften i hele området, hvorfor organisationsbestyrel-

sen bør drøfte dette og træffe en principbeslutning, som KAB kan arbejde videre efter. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og tager stilling til den videre pro-

ces med de to driftsledere og træffer en principbeslutning om, hvorvidt Roskilde Nord Bolig-

selskab ønsker at varetage driften på Musicon. 

 

Refereret som fortroligt. 

 

8. Markedsføring af Roskilde Nord Boligselskab 

Hjemmeside 

På det seneste møde besluttede organisationsbestyrelsen, at Roskilde Nord Boligselskab er 

inde i en stor udvikling og i en stor forandringsproces, da selskabet 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 fællesskaber.  

 

Roskilde Nord Boligselskab har derfor besluttet at få etableret en ny hjemmeside. Efter aftale 

med formand Leif Tingvad er det besluttet, at arbejdet med den nye hjemmeside starter i juni 



 

Referat 
 

Roskilde Nord 

Boligselskab 

 

Møde den 4. juni 2019 

Udsendt den 12. juni 2019 

 

 
 

9/18 

2019 og i det nye design. Det bliver Karsten Svendsen, der bliver kontakten for arbejdet, og 

det bliver også Karsten, der skal ajourføre hjemmesiden fremadrettet. 

 

Så snart hjemmesiden er udarbejdet, vil KAB sikre, at organisationsbestyrelsen får en demon-

stration af den. 

 

Logo 

Roskilde Nord Boligselskab besluttede på det seneste møde, at der skal udskrives en logo-

konkurrence blandt beboerne. Inden dette kan iværksættes, er der flere forhold, som organi-

sationsbestyrelsen skal tage stilling til:  

 Skal der brev ud til alle beboere? 

 Er der særlige krav til farver og eventuelt antallet af farver? 

 Skal hele boligorganisationens navn være i logoet? 

 Skal der være særlige kendetegn? 

 Præmie? 

 Hvem udpeger vinderen? 

 

Målsætningsprogram 

Roskilde Nord Boligselskab har ikke et målsætningsprogram, og som opfølgning på drøftel-

serne fra det seneste møde vedlægges to stk. målsætningsprogrammer fra to forskellige bo-

ligorganisationer i KAB-fællesskabet.  

 

Et målsætningsprogram er et redskab, som kan styrke dialogen i forhold til selskabets værd-

isæt, og hvad selskabet ønsker at stå for. Et målsætningsprogram kan styrke synligheden og 

markedsføringen af selskabet. 

 

Bilag 3: Målsætningsprogram for Stenløse-Ølstykke Boligforening 

Bilag 4: Målsætningsprogram for AKB, København 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen: 

 Tager orienteringen om den nye hjemmeside til efterretning 

 Beslutter alle forhold omkring logokonkurrencen 

 Drøfter og tager beslutning om, hvorvidt selskabet ønsker et målsætningsprogram, og 

eventuelt tager beslutning om processen i forhold til dette. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om ny hjemmeside til efterretning. 

 

Herudover besluttede organisationsbestyrelsen: 

 At der skal breve ud til alle beboere 

 At der ikke er krav til farver 

 At hele selskabets navn skal være en del af logoet 

 At præmien skal være et gavekort på 500 kr. 

 At organisationsbestyrelsen udpeger vinderen 

 At KAB modtager forslagene og fremviser dem for organisationsbestyrelsen i anonymiseret 

form 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ikke skal arbejdes med et målsætningsprogram på nuvæ-

rende tidspunkt. 

 

9. Ændring af ventelistesystemet – udlejning af familieboliger 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 30. april 2019 offentliggjort ændring af udlejnings-

bekendtgørelsen med følgende tekst: 

 

”I § 7 indsættes efter 1. pkt.: 

 

”Fortrinsretten efter 1. pkt. anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorga-

nisationen.” 

 

”Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2019.” 

 

De familieboliger i KAB-fællesskabet, der opsiges fra 1. juli 2019 og frem, udlejes efter den 

nye bekendtgørelse.  

 

Som bilag til dagsorden er notatændringen og de afledte konsekvenser beskrevet nærmere. 

 

Bilag 5: Ændringer og de afledte konsekvenser 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Finn Larsen gennemgik konsekvenserne ved lovændringen for familieboligerne.  Ændringen betyder, at 

der kommer flere boliger til boligsøgende på de eksterne ventelister. Beboeren kan opleve, at de ikke får 

tilbudt boliger, hvilket bestyrelsen skal være opmærksom på. 

 

Udlejningen af Linderækkerne sker ved lodtrækning ved førstegangsudlejningen, herefter skal kriteri-

erne være opfyldt. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Status – Den Røde Tråd 

På Musicon i Roskilde er det indgået aftale med Roskilde Kommune om opførelse af i alt 75 

almene boliger. 

Boligerne opføres efter principperne fra ”Generationernes Byhus”, hvor der opføres familie-

boliger til både unge, familier samt 24 boliger til ældre, der ønsker at bo i seniorbofællesskab. 

 

Byggeriet modtog skema B den 3. maj efter kommunalbestyrelsens godkendelse den 23. april 

2019. Den valgte entreprenør er gået i gang med at udarbejde den nødvendige miljødoku-

mentation, som forventes godkendt i efteråret 2019. Seneste melding er således, at byggeriet 

først startes op i februar 2020. Den forventede aflevering er sat til den 1. november 2021. 

 

 

På baggrund af den kommunale skema B-godkendelse overtages grunden i oktober 2019, 

når grunden er korrekt tinglyst. Betaling sker senest 14 dage efter den godkendte tinglys-

ning. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

11. Status – Linderækkerne 

Grundmodning blev påbegyndt ultimo november 2018. Der arbejdes i øjeblikket med at mon-

tere de sidste boliger. Montage af bygningsmoduler pågår løbende – i skrivende stund er de 

første otte bygninger rejst. Projektet forløber planmæssigt, da vintervejret ikke har givet de 

store udfordringer. 
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Entreprenøren har meddelt, at byggeriet kan afleveres ca. to måneder før tid. Der er nu plan-

lagt aflevering 1. oktober og indflytning 1. november 2019. 

 

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

boere henover forår og sommer. Der blev afholdt åbent hus-arrangement den 14. maj, hvor 

mellem 150 og 200 interesserede mødte op. Der er lagt information om den kommende be-

byggelse på KAB´s hjemmeside, og der planlægges indrykning af annoncer i de lokale dag-

blade. 

Roskilde Kommune har meddelt, at de ikke vil udleje 12 boliger, men alene seks stk. boliger. 

De seks boliger lejes derfor ud efter de samme vilkår som alle de andre boliger. 

  

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  Oktober 2019 

Indflytning November 2019 

 

 

Indstilling  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

12. Status – Tunet 

Tunet rummer 40 ungdomsboliger, 20 boliger til flygtning og fire familieboliger. Afdelingen 

har været i fuld drift siden januar 2019.  

 

Status 

Efter aflevering af byggeriet bliver der ved med at være fejl og mangler, som driften kæmper 

med at få løst. Der er sat en ekstra indsats ind for at få samlet op på alle fejl og mangler, hvor 

entreprenøren holdes ansvarlig for udbedring af fejl og mangler. Status på udbedring følges 

tæt.  

 

Økonomi 

Der forventes at kunne præsenteres et regnskab for projektet i juni måned.  

 

Indstilling 



 

Referat 
 

Roskilde Nord 

Boligselskab 

 

Møde den 4. juni 2019 

Udsendt den 12. juni 2019 

 

 
 

13/18 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

  

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

13. Investeringsforening 

Det danske obligationsmarked har gennem det meste af maj oplevet rentefald, da handels-

forhandlingerne mellem USA og Kina fortsætter med at være i fokus og bidrager til under-

liggende nervøsitet på finansmarkederne. Investorerne har opmærksomheden rettet mod nyt 

om handelskonflikten og mødereferatet fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve. 

 

I Europa er fokus rettet mod Italien, hvor vice-premierminister Matteo Salvini meddelte, at 

regeringen er klar til at bryde EU's finanspolitiske regler for at skabe jobs. Den udmelding vil 

næppe vække optimisme i EU-Kommissionen, der efterfølgende har opjusterede prognosen 

for landets budgetunderskud til 2,9 % i 2019 og 3,5 % i 2020.  Med den seneste udmelding fra 

Salvini kan man ikke udelukke, at der ved de kommende budgetforhandlinger i EU til efter-

året vil opstå nye sammenstød med støvlelandet. 

 

Urolighederne har betydet, at investorerne er søgt mod sikker havn, hvilket igen har betydet 

faldende renter og stigende kurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursværdier 

 

 

Nominel 

behold-

ning 

(kurs 100) 

Indre 

værdi 

(Kurs) 

31. dec. 
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Danske 

Capital 
1.378.969 117,28 119,80 2,15 %-point 0,65 %-point 

SEB Invest 15.807.400 120,08 122,40 1,94 %-point 1,46 %-point 

Nykredit 

Port. 
13.871.800 122,23 124,79 2,09 %-point 0,96 %-point 

 

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursud-

vikling og afkast. Indskud i investeringsforeningerne skal betragtes som en langsigtet inve-

stering.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

14. Antenneforeningen 4040 

Den 13. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling i Antenneforeningen 4040. 

 

Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges regnskab for 2018 og budget for 2019 for 

Anetteforeningen 4040. 

 

Bilag 6: Regnskab for 2018 

Bilag 7: Budget for 2019 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

15. Nyt fra afdelingerne 

Tilmelding af hjertestartere til Tryg Fondens hjemmeside 

KAB har netop modtaget de relevante oplysninger, således at KAB kan foretage tilmeldingen 

af hjertestarterne på Tryg Fondens hjemmeside. 

 

Det er således forventeligt, at hjertestarterne er registreret på Tryg Fondens hjemmeside i lø-

bet af få dage. Status på dette gives på mødet. 
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Kursus i brug af hjertestartere 

Organisationsbestyrelsen bevilligede i forbindelse med seneste møde en ramme på 10.000 kr. 

til kursus af de fire medarbejdere, som er tilknyttet ejendomskontoret Baunehøjparken og 

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. 

 

Ejendomskontoret Mølleengen er i gang med at indhente tilbud på et kursus. Som aftalt vil 

medarbejderne kontakte Pia Tofte for evt. lån af udstyr, inden der foretages indkøb af diverse 

undervisningsmateriale. 

 

Tømmergården  

Afdelingsbestyrelsen og KAB har som tidligere oplyst været i dialog med Scandic Byg om-

kring opfølgninger på udeståender fra 1-årsgennemgangen samt div. reklamationer på bl.a. 

utætte dør- og vindueslister og udendørslamper, som ikke virker optimalt. 

 

Scandic Byg har i samarbejde med deres underentreprenører udbedret de sidste reklamatio-

ner, og der udestår nu kun lidt omkring de utætte dør- og vindueslister. 

 

Mølleengen 

Som tidligere oplyst, har afdelingen i en periode være ramt af nogle kedelige beboersager. 

 

Den ene sag var, da Mølleengen blev afspærret af politiet i en kortere periode, mens politiet 

udførte deres arbejde på en adresse i afdelingen. Personalet samt håndværkere blev i forbin-

delse med hændelsen henvist til at tage ophold bag lukkede døre på ejendomskontoret. Sa-

gen er bl.a. omtalt i lokalavisen i medio februar. 

 

Status i ovennævnte sag er, at sagen er indbragt for retten. Sagsomkostningerne forventes at 

ligge i størrelsesorden 40.000 kr. ex. moms. 

 

Asfalt 

Entreprenøren har været forbi for at udføre det manglende arbejde omkring grenpladsen, 

som var blevet udskudt på grund af vejrforhold.  

 

Skimmelsagen i nr. 118  

KAB’s seniorkonsulent er fortsat på sagen og forventer at kunne orientere nærmere på mødet 

omkring status i sagen. 

 

Sværdagergård 
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Ejendomskontoret har oplevet et par hændelser med, at fliser falder ned af badeværelses-

væggene, og der er en enkelt bolig, hvor gulvet knirker og er skævt. En beboer har også op-

lyst, at bygningen havde givet et meget høj brag.  

 

KAB iværksatte meget hurtigt en undersøgelse af Sværdagergård, og bygningerne blev besig-

tiget af en rådgiver i sidste uge (uge 21). 

 

KAB afventer p.t. rapporten. 

 

Baunehøjparken 

Tagsten som gilder ned efter vinduesudskiftning, Veluxvinduer 

 

KAB skal have møde med bl.a. projektleder fra Byg tirsdag den 28. maj, hvorfor der forventes 

at kunne gives en status i sagen på mødet. 

 

Baunehøjparken 82 

Det har ikke kunnet konstateres følgeskader i Baunehøjparken 82. 

 

Skimmelsag 

Baunehøjparken 192 - sagen er afsluttet. 

 

Udskiftning af kobberrør i hele afdelingen 

Afdelingsmødet har vedtaget driftsbudgettet, og udgiften forventes at ligge i størrelsesorden 

1,5 mio. kr.  

Det forventes derfor, at der gennemføres en udskiftning af alle kobberrør i afdelingen i ulti-

mo 2019 - primo 2020. 

 

 

Tunet 

Entreprenøren Adserballe & Knudsen har udbedret fejl og mangler i de dage, som var plan-

lagt fra den 1. til den 4. april 2019. 

 

Men der er desværre fortsat en række fejl og mangler, som ikke blev udbedret, og desværre 

er der kommet nye reklamationer til. KAB er i dialog med Holte Projekt, som er bygherreråd-

giver. 

 

Det er Holte Projekts opgave at få Adserballe & Knudsen til at gennemføre mangelafhjælp-

ningen. 

 

Der kan evt. redegøres nærmere for ovenstående på mødet. 
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Afdelingsbestyrelsen 

Er nedsat og er godt i gang med deres bestyrelsesarbejde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

Efterfølgende kan det oplyses, at hjertestarterne nu er registreret. 

I Mølleengen bliver sagen med beboer håndhævet, og sagen kommer for retten, da beboeren nægter at 

flytte. 

 

I Mølleengen bliver der inddraget rådgiver i etårs gennemgangen. Conni gjorde opmærksom på, at der 

er skæve striber, hvilket også vil blive besigtiget ved gennemgangen. 

 

I Baunehøjparken arbejdes der på et projekt til fastgørelse af tagstenene. Finansieringen skal også un-

dersøges. 

 

Beboeren i nr. 3 i Sværdagergård skal genhuses i en kortere periode i forbindelse med, at gulvet skal 

brækkes op. 

 

Med ovenstående bemærkninger tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 

 

16. Eventuelt 

Per Holdrup spurgte om, hvem der har adgang til møderne, da det var drøftet i afdelingsbestyrelsen i 

Tømmergården. I henhold til vedtægterne er det alene organisationsbestyrelsen, der har adgang til 

møderne. Man kan deltage som observatør, hvis der er frafald af flere medlemmer. KAB kommer med 

udkast til forretningsorden for møderne i organisationsbestyrelsen. 

 

Leif Tingvad orienterede om, at han har fået en henvendelse fra et firma, der har en grund, hvor de og-

så gerne vil have almene boliger. Punktet medtages som beslutningspunkt på næste møde, og Leif 

meddeler, at bestyrelsen er positiv, og at der vil blive truffet en beslutning på mødet den 22. august 

2019. 

17. Orientering om kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2019: 

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

Torsdag den 21. november 2019, kl. 16.00, lokalt  
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Repræsentantskabsmøder i 2019: 

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

 

18. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed 

Punkt 7- forhold fra driften skal behandles som fortroligt. 


