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 den, kl.    
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Fra KAB: Sussi Cohn og Lone Skriver 
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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 4. juni 2019 

Referatet fra ovenfor anførte bestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlem-

mer med anmodning om eventuelle kommentarer.  

 

Referatet er tilrettet efter bestyrelsens bemærkninger, og endeligt referat er udsendt, hvorfor 

referatet betragtes som godkendt. Referatet er i henhold til vedtægterne offentliggjort inden-

for fristen på fire uger. 

 

  

 Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet underskrives af formanden. 

 

Underskift af referatet afventer, at formanden kommer tilbage efter sygdom. 

 

 

3. 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. 
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4. Logo 

Roskilde Nord Boligselskab besluttede på mødet den 4. juni at udskrive en logokonkurrence 

blandt beboerne i boligselskabet. 

Organisationsbestyrelsen besluttede følgende: 

 Der skal brev ud til alle beboere 

 Der er ingen særlige krav til farver 

 Præmien er et gavekort på 500 kr. 

 Det er organisationsbestyrelsen, der udpeger vinderen 

Indkomne forslag skulle sendes til Lone Skriver. Der er modtaget fire forslag, der vedlægges 

dagsorden som bilag. 

 

Bilag 1: Forslag 

Bilag 2: Forslag 

Bilag 3: Forslag 

Bilag 4: Forslag 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen evaluerer forslagene og om muligt udpeger en vin-

der. 

 

Pia Tofte og Per Holdrup er inhabile i sagen og forlod derfor mødet under behandling af punktet. 

 

Organisationsbestyrelsen valgte forslag 2, men med teksten fra forslag 1. Så logoet bliver et kompas, 

med teksten ”Roskilde Nord – Dit Boligselskab”. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at begge forslag skal belønnes med et gavekort på 500 kr. 

  

5. Nybyggeri i Jyllinge  

Formanden har fået henvendelse fra Philip Præst, der spørger, om Roskilde Nord Boligsel-

skab har interesse i at bygge flere boliger i Jyllinge. 

Philip Præst har orienteret om, at det modtagne materiale er et udkast, og at Roskilde Nord 

Boligselskab kan få større eller mindre områder til byggeri efter ønsker og behov. 

 

Det modtagne materiale vedlægges dagsorden som bilag. 
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Bilag 5: Følgebrev 

Bilag 6: Projektmateriale 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter projektet og tager en principbeslutning om, 

hvorvidt Roskilde Nord Boligselskab ønsker at deltage i projektet og bygge flere nye boliger 

i Jyllinge. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Roskilde Nord Boligselskab ønsker at deltage i projektet, og at 

man gerne ser, at der bliver seniorboliger og gerne handicapegnede. 

 

Da formanden pt. er sygemeldt, blev det besluttet, at Lone Skriver meddeler dette til Philip Præst. 

 

6. Forretningsorden for organisationsbestyrelsesmøder 

Roskilde Nord Boligselskab har ikke en forretningsorden for organisationsbestyrelsesmøder-

ne, hvorfor det er vedtægterne, der er styrende. 

 

Der er hen over sommeren modtaget henvendelse fra Tømmergården om muligheden for, at 

et medlem fra afdelingsbestyrelsen deltager på organisationsbestyrelsens møde. I vedtægter-

nes § 12 står anført, at ”ud over bestyrelsesmedlemmerne har tillige medlemmer af afdelings-

bestyrelser og repræsentanter for selskabets administration adgang til bestyrelsens møder, 

dog uden stemmeret”.  

 

Hvis flere medlemmer fra afdelingsbestyrelserne ønsker at deltage på organisationsbestyrel-

sens møder, kan dette give udfordringer i forhold til gennemførelsen af møderne. Grundet 

dette og øvrige forhold omkring fastlæggelse af møder m.v., er der efter aftale med forman-

den udarbejdet et forslag til en Forretningsorden for organisationsbestyrelsens møder. For-

slaget vedlægges som bilag til dagsorden. 

 

Bilag 7: Forslag til Forretningsorden 

  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og om muligt godkender forlag til 

forretningsorden 
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Forslag til forretningsorden blev gennemgået, og følgende blev følgende besluttet: 

§ 2 formanden ændres til kundechefen 

§ 2 3. afsnit – møderne planlægges med tid og sted,….. slettes 

§ 2 4. afsnit ændres til - punktdagsorden udsendes fire uger før mødet, og betragtes som indkaldelse. 

§ 3 1. afsnit – Ændret til organisationsbestyrelsen træffer beslutninger i : 

§ 3 tilføjes et afsnit med: I hastesager kan organisationsbestyrelsen træffe beslutninger via en mailhø-

ring. 

§ 4 ændres antallet til 4 

§ 4 de tre punkter omkring rygepolitik slettes 

§ 7 1. afsnit ændres til – bestyrelsesmødets deltagere har tavshedspligt om forhandlinger, men ikke om 

de trufne beslutninger, med mindre organisationsbestyrelsen beslutter dette. 

 

Med ovenstående bemærkninger blev forretningsorden godkendt. 

 

Et medlem af afdelingsbestyrelsen i Tømmergården har henvendt sig om muligheden for at deltage i 

organisationsbestyrelsesmøderne. Med den vedtagne forretningsorden er dette ikke muligt, men afde-

lingsbestyrelsen har mulighed for at invitere Per med til deres møder, så de kan få orienteringer fra or-

ganisationsbestyrelsens møder på denne måde. 

  

7. Lån af fælleslokaler 

AlmenBolig+-afdelingerne, der er opført i Jyllinge, har ikke fælleslokaler, hvilket giver afde-

lingerne udfordringer ved afdelingsmøder og ved private sammenkomster. 

 

I Baunehøjparken koster det 1.500 kr. inkl. rengøring for beboere at leje fælleshuset, og 2.500 

kr., hvis det er beboere fra andre afdelinger. 

 

I Mølleengen koster det 1.200 kr. for beboere at leje fælleshuset, og 2.400 kr. for beboere fra 

andre afdelinger. 

 

Per Holdrup vil på mødet orientere om problemstillingen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og træffer eventulle beslutninger. 

 

Per Holdrup orienterede om de udfordringer, det er for AlmenBolig+-afdelinger, når de skal finde loka-

ler til deres møder. Baunehøjparken har givet mulighed for, at Tømmergården kan låne lokalet en aften 

for 200 kr., hvilket vurderes at være meget rimeligt. Lokalet var dog ikke afleveret i en ordenligt stand, 

hvorfor afdelingsbestyrelsen i Baunehøjparken har drøftet denne udfordring. 
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Afdelingsbestyrelsen i Mølleengen har ikke drøftet dette. På mødet blev det besluttet, at afdelingsbesty-

relserne i Baunehøjparken og Mølleengen drøfter mulighederne og hvilke krav til aflevering, der skal 

være.  

 

Efter afdelingsbestyrelsernes behandling vender de to afdelingsbestyrelser tilbage med deres svar. 

 

 

8. Forsikringsstatistik 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der 

har kontakten til forsikringsselskabet. 

 

I kan i den fireårige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens 

forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.  

 

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

skader. Statistikken er vedlagt som bilag. 

 

 

Bilag 8: Forsikringsstatistik for Roskilde Nord Boligselskab 2015-2018 

Bilag 9: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2015-2018 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

        Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

9. Driftsbetjening, status 

På organisationsbestyrelsesmødet den 4. juni 2019 blev der truffet en principbeslutning om 

den fremtidige driftsbetjening. KAB arbejder videre efter dette. 

 

Organisationsbestyrelsen bør overveje muligheden for at nedsætte en sparringsgruppe, der 

kan støtte op omkring arbejdet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Lone og Sussi orienterede om status i forhold til driftsbetjeningen i Jyllinge og Musicon i Roskilde.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Ny hjemmeside, status 

Organisationsbestyrelsen har besluttet at købe en hjemmeside hos KAB. Hjemmesiden skal 

dække boligorganisationen og de syv afdelinger. 

 

Hjemmesiden skulle udarbejdes i det nye design. Det nye design kører nu, og løsningen er 

nu klar, så hjemmesiden kan laves.  

 

Selskabet har en ældre udgave af en hjemmeside, og der er behov for at drøfte, hvor meget 

der skal videreføres til den nye hjemmeside, og hvem der gør hvad. 

 

 KAB foreslår derfor, at der afholdes et møde for at drøfte forholdene. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

KAB er i gang med udfærdigelse af den nye hjemmeside. Karsten Svendsen er kontaktperson, men her-

udover ønsker Pia og Dinna at være med i opgaven. Per spørger Jan fra Tømmergården, om han vil 

være kontakten til Tømmergården. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

11. Status – Den Røde Tråd 

På Musicon i Roskilde er der 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. 

 

Status 

Byggeriet modtog Skema B-godkendelse den 3. maj efter kommunalbestyrelsens godkendel-

se den 23. april 2019. Den valgte entreprenør er gået i gang med at udarbejde den nødvendi-

ge miljødokumentation, som forventes godkendt i efteråret 2019. Entreprenøren er ligeledes 
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gået i gang med at projektere byggeriet, hvor alle tekniske og arkitektoniske detaljer bliver 

præciseret. På grund af de kommunale forpligtigelser til medlemskab af Bydelsforening og 

Karréforening er der brugt ressourcer på at få skabt en rimelig fordeling af udgifter i Karré-

foreningen.  

 

Som nævnt ved seneste organisationsbestyrelsesmøde forventes byggeriet først at starte op i 

februar 2020. Den forventede aflevering er sat til den 1. november 2021. Denne plan er stadig 

gældende.  

 

 

Økonomi 

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

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

ning. Der er ikke yderligere ændringer til de økonomiske forhold.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 Organisationsbestyrelsen drøftede navnet ”Den Røde Tråd”, da ejerboligerne også kaldes dette. Et 

eventuelt andet navn kan drøftes på et efterfølgende møde. 

 

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. 

 

Ud over de kosmetiske fejl og mangler er der et problem med nogle af boligerne, som mang-

ler strøm, når el-nettet belastes. Dette er ved at blive håndteret. Yderligere er der monteret et 

ventilationssystem i afdelingen, hvor udskiftningen af filtre viser sig svær at udføre for be-

boerne, hvorfor vi er i gang med at undersøge, om der skal tilkøbes en serviceaftale til dette.  

 

Økonomi: 

På grund af usikkerheden omkring mulige ekstra udgifter forventes regnskabet for projektet 

i løbet af efteråret 2019.  
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Indstilling  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Økonomien i byggesagen ser ud til at lande, hvilket er meget positivt. 

 

H. C. Thigaard har været forbi Tunet, og som udgangspunkt skal afdelinger i Roskilde Nord Boligsel-

skab stå pænt, så man kan være stolte af byggerierne. Derfor er det trist at se, at græsset står meget 

højt, og de grønne områder ser lidt misligholdt ud. 

 

Sussi beklagende dette, som skyldes, at der er indgået serviceaftale med entreprenøren, dog med udta-

gelse af græsslåning. Der er afdelingsbestyrelsesmøde i Tunet den 9. september 2019, hvor dette vil bli-

ve drøftet, og der vil blive truffet en beslutning om plejen fremadrettet. 

 

Med ovenstående bemærkninger tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 

13. Status – Linderækkerne 

Baggrund/tidligere behandlet 

Organisationsbestyrelsen er sidst orienteret om sagen på mødet den 4. juni 2019. 

 

Byggeriet er forløbet planmæssigt hen over sommeren, så tidsplanen fastholdes. Der er plan-

lagt aflevering 1. oktober og indflytning 1. november 2019. I oktober måned udføres stress-

test og mangelafhjælpning. 

Alle boliger er færdigmonteret, og indvendige finisharbejder pågår. Etablering af have- og 

udearealer samt sti- og parkeringsarealer er godt i gang. 

 

Udlejningsprocessen går planmæssigt, og alle boliger er udlejet. Informationsmøder med de 

kommende beboere er planlagt i august og september. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Projektet forløber planmæssigt, og der er ikke tilstødt uforudsete udgifter. Budgettet ser der-

for ud til at holde.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

  

Der er i øjeblikket tre ledige boliger, som Udlejningen er ved at udleje. Der er møde for beboerne nu, og 

de får en orientering om de forskellige forhold.  
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Kommunen er ved at finde lejere til de seks boliger, som kommunen har ønsket at få anvisningsret til. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

14. Nyt fra afdelingerne 

      Tilmelding af hjertestartere til Tryg Fondens hjemmeside 

KAB har tilmeldt hjertestarterne på Tryg Fondens hjemmeside. Se evt. Find hjertestartere 

 
Kursus i brug af hjertestartere 

Ejendomskontoret i Mølleengen har indhentet ét tilbud og er i gang med at indhente et yder-

ligere. 

 

Tømmergården  

Etårsgennemgang 

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

kring opfølgninger på udeståender fra etårsgennemgangen samt div. reklamationer på bl.a. 

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

 

Scandic Byg har i samarbejde med deres underentreprenører udbedret div. reklamationer. 

Der udestår desværre fortsat lidt omkring de utætte dør- og vindueslister, herunder nogle 

følgeskader på vindueskarmene, der skyldes, at vinduerne hænger i hængslerne. 

 

Nabohøring vedr. terrænregulering 

Lind & Risør ønsker at opføre rækkehusene på Bromarken 4.  Der er i den forbindelse søgt 

om terrænregulering, der visse steder overskrider lokalplanens bestemmelser – dels mere re-

gulering end 0,5 meter og dels nærmere skel og nabogrænse end en meter. KAB har ad tre 

omgange gjort indsigelser mod de relativt store terrænreguleringer så tæt på den eksisteren-

de bebyggelse. 

 

Hovedbudskabet er, at da Tømmergården blev opført for få år siden, var det et krav, at der 

ikke blev udført terrænregulering ud over lokalplanens tilladte +/- 0,5 meter. Dette var netop 

for at respektere områdets karakter. Den foreslåede terrænregulering vil medføre gener i 

form af indkig i de lavereliggende boliger og haver. Oplægget strider således efter vores op-

fattelse imod de forudsætninger, som i sin tid lå til grund for opførelsen af Tømmergården. 

 

Sagen afventer fortsat afgørelse hos kommunen. Det må forventes, at der foreligger en afgø-

relse inden for en måneds tid.  

 

https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere#id/1000028061/17
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Mølleengen 

Husordenssager 

Som tidligere oplyst, har afdelingen i en 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. 

 

Status i ovennævnte sag er, at sagen er indbragt for retten, og vi afventer videre herfra. 

 

Asfalt 

Entreprenøren har udført det manglende arbejde omkring grenpladsen, som var udskudt på 

grund af vejrforhold.  

Hartvig Consult har indkaldt til etårs gennemgang den 13. september 2019. 

 

Pia mente ikke, at Hartvig Consult skal udføre etårsgennemgangen, da der ikke er tilfredshed med ar-

bejderne. Problemstillingen blev drøftet på sidste møde, og konklusionen blev, at det er bedst og billigst 

at bruge Hartvig Consult. 

 

Skimmelsagen i nr. 118  

KAB’s seniorkonsulent er fortsat på sagen, som dog er meget vanskelig.  

 

Vandrør 

Der har været et sprunget vandrør. Det er KAB’s Ressourceadministration, som opdagede 

lækagen via Fokusrapporten. 

 

Lækagen er fundet og repareret. 

 

 

Sværdagergård 

Som oplyst tilbage i juni 2019 havde ejendomskontoret oplevet et par hændelser med, at fliser 

falder ned af badeværelsesvæggene, og at der er en enkelt bolig, hvor gulvet knirker og er 

skævt. En beboer havde også oplyst om, at bygningen havde givet et meget høj brag.  

 

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

tiget af en rådgiver uge 21. 

 

KAB har modtaget rapporten fra rådgiveren, og der kunne ikke drages en egentlig konklusi-

on på ovenstående hændelser.  
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Så konklusionen er, at der ingen fare er, og at der ikke er tale om sætningsskader.  

 

Sværdagergård nr. 3 

Boligen, hvor gulvet er skævt. For at en udbedring af boligen kan iværksættes, skal alle gulve 

fjernes. 

 

Ejendomskontoret undersøger, om det er muligt, at beboeren kan tilbydes en anden perma-

nent bolig i Sværdagergård. 

 

Ejendomskontoret vil indhente to tilbud på opgaven. Det er i øvrigt aftalt, at rådgiveren, som 

undersøgte førnævnte hændelser, vil besigtige boligen, når gulvet er fjernet. Når dette er sket, 

vil vi orientere om sagen på ny. 

 

Baunehøjparken 

Tagsten, som glider ned efter vinduesudskiftning, Veluxvinduer 

 

Den nederste række af tagsten under vinduesbåndet glider ned. Vi har bedt KAB Byg om 

hurtigt at udarbejde et projektmateriale sammen med Rambøll med henblik på udbedring. 

KAB’s Center for Byggeri afventer p.t. tilbud på opgave. 

 

Det bemærkes, at ejendomskontoret har været nødsaget til at igangsætte arbejder flere steder 

i afdelingen, da der var risiko for personfare eller følgeskader på bygningerne. 

 

Udskiftning af kobberrør i hele afdelingen 

Afdelingsmødet har vedtaget driftsbudgettet, og udgiften forventes at ligge i størrelsesorde-

nen 1,5 mio. kr. Endeligt tilbud er dog blevet væsentligt billigere. 

 

Opgaven er igangsat i samarbejde med ejendomskontoret. 

 

 

Tunet 

Der er desværre fortsat en række fejl og mangler, som ikke er udbedret. Vi er i dialog med 

bl.a. Holte Projekt, som er bygherrerådgiver. Det er Holte Projekts opgave at få Adserballe & 

Knudsen til at gennemføre mangelafhjælpningen. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  



 

Referat 
 

Roskilde Nord 

Boligselskab 

 

Møde den 22. august 2019 

Udsendt den 28. august 2019 
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15. Beboerklagenævnssager 

 
 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

16. Eventuelt 

Tømmergården 2 kan være i spil, og KAB er opmærksom på, at Roskilde Nord Boligselskab ønsker at 

bygge på grunden. 

 

Afdeling 2018 2019 2015 2019 2016 2019 2017 2019 

1 1 1 

2 1 1 1 3 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

1 0 1 0 1 0 1 0 4 

Nye sager siden sidste opgørelse den 27. februar 2019 

Ingen sager 

 

Sager afgjort siden sidste opgørelse den 27. februar 

2019 Emne  

 

afd. 

2 

afgørelse 

El, vand og varme    

p 

  den 15. april 2019 medhold til boligorganisationen 

Kun årstal, hvor der har været sager, fremgår af 

statistikken. 

Husorden Råderet Demokrat

i 
I alt 

El, vand  



 

Referat 
 

Roskilde Nord 

Boligselskab 

 

Møde den 22. august 2019 

Udsendt den 28. august 2019 
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Lone orienterede om lokalrådsmødet og de initiativer, der bliver taget i forbindelse med samarbejdet. 

Det er politiet, der er ansvarlig for lokalrådsmøderne. 

 

H.C. Thigaard orienterede om, at han sammen med projektlederen går en tur i afdelingen Linderæk-

kerne, inden der sker aflevering af byggeriet. Pia deltager gerne, hvis det er muligt. 

 

Pia rejste en kritik af, at Karsten, Peter og Sussi alle har haft ferie på samme tidspunkt. Der har været 

støtte i KAB’s Driftssupport, og Lone har været tilgængelig i hele perioden. Der har ikke været sager, 

der ikke er klaret eller løst, hvilket den øvrige organisationsbestyrelse var enig i. 

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  

 

 

 

Repræsentantskabsmøder i 2019: 

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

 

18. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed 

Intet, der skal refereres med fortrolighed. 

  


