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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 som dirigent.  

 

2. Godkendelse af forretningsorden 

Organisationsbestyrelsen har udarbejdet vedlagte forretningsorden. Forretningsorden for 

mødet skal godkendes. 

 

Bilag 1: Forretningsorden 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen.  

 

Forretningsorden blev godkendt. 

 

 

3. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. august 2019 

Referatet fra ovenfor anførte bestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlem-

mer med anmodning om eventuelle kommentarer.  

 

 

 Indstilling 
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Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Referatet er godkendt pr. mail og blev underskrevet. 

4. Revisionsprotokol 

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

selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Albjerg, statsautorise-

rede revisionspartnerselskabs seneste indførelse i protokollen, er forud for mødets afholdelse 

tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer som bilag 2. 

 

Bilag 2: Revisionsprotokol 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og un-

derskriver denne. 

 

Søren Enøe-Jensen gennemgik revisionsprotokollen. Revisionen har godkendt regnskaberne med en 

blank påtegning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning, og den blev underskrevet. 

 

 

Sager til beslutning 

 

 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Organisationsbestyrelsen består af følgende: 

 

Navn Afdeling På valg i år 

Leif Tingvad  Sværdagergård   2019 

Per Holdrup  Tømmergården  2020 

H.C. Thigaard  Baunehøjparken  2020 
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Kirsten Justesen  Baunehøjparken  2020 

Maj-Britt Jørgensen Baunehøjparken  2019 

Connie Poulsen  Mølleengen   2020 

Dinna G. Rasmussen Mølleengen   2020 

Birgit Nørgaard  Mølleengen   2019 

Pia Tofte    Mølleengen   2019 

 

  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter valg til organisationsbestyrelsen. 

 

Maj-Britt Jørgensen, Birgit Nørgaard, Pia Tofte og Leif Tingvad er på valg.  

 

Maj-Britt og Pia gav udtryk for, at de ønsker genvalg. 

 

Efterfølgende kan det oplyses, at Leif Tingvad ønsker genvalg til bestyrelsen. 

 

6. Repræsentantskabets sammensætning 

Repræsentantskabet består af følgende medlemmer udover organisationsbestyrelsen: 

 

Leif Tingvad, Sværdagergård  

Per Holdrup, Tømmergården  

Ilse Brandt Myhre, Tømmergården 

Søren Storebjerg Jensen, Tunet 

Hassan Walid Tellawi, Tunet 

H.C. Thigaard, Baunehøjparken  

Annelise Veis, Baunehøjparken 

Kirsten Justesen, Baunehøjparken  

Maj-Britt Jørgensen, Baunehøjparken 

Ann Svendsen, Baunehøjparken 

Lisbeth Berthelin, Baunehøjparken 

Inge Poulsen, Baunehøjparken 
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Connie Poulsen, Mølleengen 

Dinna Gjessing Rasmussen, Mølleengen 

Birgit Nørgaard, Mølleengen 

Birgit Meisner, Mølleengen 

Pia Tofte, Mølleengen 

Christina Vældgaard Siemons, Mølleengen 

Jannie Petersen, Mølleengen 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter valg til repræsentantskabet. 

 

Organisationsbestyrelsen tog punktet til efterretning. 

 

 

7. Organisationsbestyrelsens beretning 

Udkast til årsberetning for Roskilde Nord Boligselskab 2018/19 drøftes forud for forelæggelse 

for repræsentantskabet. Eventuelle kommentarer vil blive tilføjet årsberetningen, som skal af-

lægges på repræsentantskabsmødet den 10. december 2019.  

 

Udkast til årsberetning er vedlagt som bilag 3. 

 

Bilag 3: Udkast til årsberetning 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender udkast til årsberetning for 2018/19 med 

tilføjelse af eventuelle kommentarer og rettelser. 

 

Lone Skriver gennemgik udkast til årsberetningen. År 2018/2019 tilføjes under de økonomiske analy-

ser. Med denne ændring indstiller organisationsbestyrelsen årsberetningen til repræsentantskabets 

godkendelse. 
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8. Selskabets og afdelingernes regnskaber  

Som bilag 4 vedlægges selskabets regnskab for perioden den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019 

med status pr. sidstnævnte dato. 

 

Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for samme 

periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regnskabsperiode. 

 

Regnskaberne udviser følgende: 

 

26000 Roskilde Nord Boligselskab 

Resultatopgørelsen balancerer med 10.817.601 kr. og slutter med et overskud på 340.867 kr., 

der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 43.728.021 kr. 

 

Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 8.740.826 kr.  

 

 

26001 Baunehøjparken 

Resultatopgørelsen balancerer med 8.373.191 kr. og slutter med et overskud på 146.904 kr., 

som overføres til afvikling af egenfinansieringssag. 

 

Status balancerer med 101.858.332 kr. 

 

26002 Mølleengen 

Resultatopgørelsen balancerer med 10.825.928 kr. og slutter med et overskud på 352.725 kr., 

som overføres til opsamlet resultat. 

  

Status balancerer med 159.737.173 kr. 

 

26005 Sværdagergård 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.719.923 kr. og slutter med et overskud på 34.423 kr., 

som overføres til opsamlet resultat. 
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Status balancerer med 23.560.454 kr. 

 

26006 Tømmergården 

Resultatopgørelsen balancerer med 3.529.683 kr. og slutter med et overskud på 166.591 kr., 

som overføres til opsamlet resultat. 

          

Status balancerer med 85.426.133 kr. 

 

Sideaktivitet 

Status balancerer med 10.000 kr. 

 

Afdelingernes regnskaber: 

Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af henholdsvis afdelingsbesty-

relsen og afdelingsmødet. 

 

Bilag 4: Selskabernes og afdelingernes regnskaber 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingernes regnskaber 

med ovenstående bemærkninger. 

 

Farida præsenterede regnskaberne på mødet, og der blev svaret på spørgsmål. Organisationsbestyrelsen 

godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber. 

 

9. Selskabets driftsbudget  

Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2020, bilag 5, balancerer med 8.297.000 kr. efter hensættelse 

af en budgetreserve på 151.000 kr. 

 

Bilag 5: Selskabets driftsbudget 

 

Indstilling 
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Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2020/2021. 

 

Farida gennemgik selskabets budget. 

Bestyrelsen drøftende, om kursusbudgettet skal hæves, men besluttede at fastholde det nuværende ni-

veau og vurdere en evt. stigning til næste budgetår. Kommer der ønsker om deltagelse i Bestyrelsesud-

dannelsen, kan udgiften til dette bevilges af arbejdskapitalen. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2020/2021. 

 

 

10. Tilskud til Baunehøjparken 

Organisationsbestyrelsen er tidligere orienteret om, at Baunehøjparken er ramt af en række 

større uforudsete sager, som afdelingen ikke har sparet op til. 

 

Der er tale om tre større sager; tagsten, som glider ned, kobberrør, der skal udskiftes og utæt-

te vandrør på lofterne. 

 

Der er tale om forventede udgifter på i alt ca. 3.000.000 kr. Da afdelingen ikke har sparet op til 

dette, skal der lånehjemtages til projekterne, og det vil påvirke huslejen med en stigning på 

1,96 %. 

 

Tagsten, der glider ned, er en konsekvens af tagsagen, hvor der er anvist en mangelfuld løs-

ning fra rådgiverne. Ansvarsperioden er overskredet, så der kan ikke gøres ansvar gældende, 

hvorfor det er afdelingen, der skal dække udgifterne. 

 

Afdelingsbestyrelsen skriver følgende: 

”Vi har i Baunehøjparken desværre oplevet flere vandskader på kobberrør under gulv i køkkener og nu 

senest vandrør på lofter, der bliver utætte. Vi har desværre ikke henlæggelser nok, og dette er pludseligt 

opståede skader, der skal håndteres hurtigt. Derfor vil vi høre jer om muligheden for økonomisk hjælp 

ved hjemtagelse af et lån. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Baunehøjparken” 
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Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt selskabet vil give økono-

misk støtte til afdelingen. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede anmodningen fra afdelingsbestyrelsen i Baunehøjparken og behovet 

for en hurtig udbedring af sagerne. Udgifterne til taget er på mellem 600.000 og 700.000 kr. og er en 

opretning af den tidligere sag. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker at hjælpe Baunehøjparken og bevilligede 700.000 kr. som direkte til-

skud og bevilgede et rente- og afdragsfrit lån på 2,3 mio. kr. til afdelingen i 10 år. Dette initiativ bety-

der, at afdelingen ikke skal have en ekstraordinær lejeforhøjelse. 

 

 

11. Elbiler – etablering af ladestandere 

Dinna Rasmussen fra Mølleengen har bedt om, at etablering af el-ladestandere bliver drøftet 

på dette møde. Dinna uddyber dette på mødet. 

 

KAB har kontakt til en forening, der hedder Carpow, som kan levere betalingsløsninger m.v., 

men der er en omkostning på etablering af ladestanderne. På mødet kan der orienteres yder-

ligere om dette, hvis organisationsbestyrelsen har interesse for dette. 

 

Indstilling 

 

Der indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og træffer beslutning om den videre 

proces. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede opsætning af el-ladestandere og blev enige om, at det skal undersø-

ges, om afdelingerne har el-kapacitet til dette. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at punktet sættes på dagsorden igen til næste møde. 
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12. Den gode bestyrelse – KAB-fællesskabets bestyrelsesuddannelse 

Indledning 

KAB er efter ønske fra mange i KAB-fællesskabet, og efter inspiration fra bl.a. 3B, ved at ud-

vikle en bestyrelsesuddannelse for beboervalgte. Uddannelsen tilbydes fra januar 2020 og af-

vikles to gange i 2020 med 20 deltagere på hvert hold.  

 

Bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige aspekter af bestyrelseshvervet, 

og uddannelsen er dermed et kvalificeret supplement til de almindelige redskabskurser. Ak-

tiv investering fra de deltagende er en forudsætning for at nå et højt niveau i uddannelsen, så 

deltagerne får maksimalt udbytte.  

 

Boligorganisationen bedes beslutte, om man ønsker at indstille maks. to personer til hvert 

uddannelsesforløb i 2020. 

 

I vedlagte notat er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse og pris 

uddybet, ligesom der fremgår mere detaljerede oplysninger om de enkelte moduler. Ansøg-

ningsskema ligger på Frontplanner. 

 

Ansøgningsprocedure  

- Deltagelse kræver en skriftlig, motiveret ansøgning ved udfyldel-

se af ansøgningsskema, som skal sendes til organisationsbestyrel-

sen tids nok til, at de kan nå at behandle og indstille ansøgere in-

den ansøgningsfristen den 2. december 2019. 

- Organisationsbestyrelsen udvælger, hvilke kandidater de indstil-

ler til uddannelsen, og kan maks. indstille to deltagere til hvert 

uddannelsesforløb. Organisationsbestyrelsen kan vælge at indstil-

le deltagere til begge forløb. 

- Organisationsbestyrelsen sender kontaktinformation på deltager-

ne til KAB på bestyrelsesmailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-

bolig.dk senest den 2. december 2019. 

- Kursusenheden sammensætter de endelige hold til Bestyrelses-

uddannelsen. Det forsøges så vidt muligt at fordele pladserne li-

geligt blandt KAB-fællesskabets medlemmer. Det betyder, at det 

forventes at blive nødvendigt med en prioritering blandt de ind-

 

mailto:bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk
mailto:bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk
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stillede ansøgere, og får man som deltager ikke plads på de plan-

lagte hold, kommer man på en venteliste. 

- Der kan forventes en tilbagemelding til alle ansøgere om deltagel-

se senest fire uger før uddannelsesstart. 

 

Økonomi 

Uddannelsen koster 12.000 kr. pr. deltager og kan betales i to rater over to regnskabsår, hvis 

det ønskes. Det foreslås, at boligorganisationen finansierer eventuelle pladser. 

 

Tidspunkt og periode 

Uddannelsen gennemføres to gange årligt og består af syv moduler, hvor første modul gen-

nemføres som et internat fra fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00. De efterfølgende moduler fo-

regår i KAB i Vester Voldgade/Studiestræde i tidsrummet 17.15-21.00.  

 

I 2020 afholdes de to forløb på følgende datoer: 

Forår 2020:  24.-25. januar, 26. februar, 16. marts, 2. april, 22. april, 19. maj og 8. juni 

Efterår 2020:  28.-29. august, 17. september, 8. oktober, 27. oktober, 11. november,        

30. november og 14. december. 

 

Bilag 6: Bestyrelsesuddannelsen 2020. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om de ønsker at afsætte økonomi til Be-

styrelsesuddannelsen og indstille op til to deltagere pr. uddannelsesforløb i 2020 samt tager 

stilling til betaling for deltagelse; er det organisation eller afdeling, der skal finansiere delta-

gelse? 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at drøfte denne mulighed i løbet af 2020. 
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13. Indkøbspolitik for Roskilde Nord Boligselskab 

For at systematisere boligorganisationers og boligafdelingers indkøb har KAB udarbejdet et 

forslag til en indkøbspolitik. Indkøbspolitikken skal være med til at sikre, at boligorganisati-

oner og afdelinger opnår det bedste forhold mellem pris, kvalitet og leverandørbetingelser. 

 

Indkøb udgør en stor andel af afdelingernes driftsudgifter, og indkøbspolitikken skal være 

med til at skabe rammerne for effektivt indkøb til gavn for beboerne. Indkøbspolitikken vil 

kunne spare medarbejderressourcer, der i stedet kan bruges på at udføre andre opgaver.  

 

Indkøbsportalen er et vigtigt værktøj til at opnå besparelser i driften. For at opnå de skarpe-

ste priser skal driften benytte Indkøbsportalen og være med til at udvikle den i forhold til f. 

eks. produktudvalget. 

 

Derudover giver Indkøbsportalen KAB mulighed for at få et overblik over de samlede ind-

køb for både den enkelte organisation og for hele KAB-fællesskabet.  

 

Indkøbspolitikken læner sig op af ”Indkøbspolitik for KAB”, som KAB’s bestyrelse har god-

kendt. 

 

Bilag 7: Forslag til Indkøbspolitik for Roskilde Nord Boligselskab 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og beslutter en indkøbspolitik med 

udgangspunkt i vedlagte forslag.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at punktet skal drøftes på næste møde. 

 

14. Bestyrelseshonorar 2019/2020 

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage be-

slutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. januar 

2020. 
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Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 

82,99 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 49,79 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2019.  

 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 21. november 2018 besluttet, at bestyrelseshonora-

ret fordeles ligeligt mellem alle medlemmerne. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse 

med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelses-

honorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen 

betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i besty-

relsen betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs 

begyndelse og beslutter, om honoraret fortsat skal fordeles ligeligt. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af honoraret og fastholdt fordelingen. 

 

15. Udlejningsaftale for Den Røde Tråd 

Udlejning af boligselskabets nye boligafdeling Den Røde Tråd er drøftet igennem på em-

bedsmandsniveau med Roskilde Kommune. 

 

På den baggrund er der udarbejdet følgende udkast til aftaler, der er vedlagt: 

 

- Aftale om anvisning og udlejning af 18. november 2019 

- Bilag 8.1vedrørende familiebofællesskab af 18. november 2019  

- Bilag 8.2 vedrørende Seniorbofællesskab af 18. november 2019 

- Bilag 8.3vedrørende Ungebofællesskab af 18. november 2019 

- Bilag 8.4 vedrørende Proces for førstegangs udlejning af Den røde Tråd af 4. septem-

ber 2019  
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Aftalerne afspejler både Roskilde Kommunes mulighed for at anvise til boligafdelingen og 

den gode proces ved førstegangsudlejning og efterfølgende genudlejning, med stor indfly-

delse til de interesserede boligsøgende til afdelingen og efterfølgende beboerne, på, hvem 

der flytter ind. 

   

Aftalerne bliver gennemgået på mødet. 

 

Aftalerne skal efterfølgende behandles politisk i Roskilde Kommune. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter udkastet til aftaler, træffer beslutning i sa-

gen samt bemyndiger KAB til at forhandle aftalerne på plads med Roskilde Kommune. 

 

Finn Larsen gennemgik udkast til udlejningsaftaler. Det er vigtigt at huske på, at bofællesskaberne 

skal kunne fungere fra indflytning, og dette skal sikres ved genudlejninger. 

 

Der er allerede mulighed for at komme på interesseliste til afdelingen. 

 

Pia syntes, at beboere og opnoterede på ventelisten skal have fortrin til boligerne. Organisationsbesty-

relsen besluttede dog at vægte, at beboerne kan sammen frem for at vægte ventelisten, da alle har mu-

lighed for at komme i betragtning til en bolig via interesselisten. 

 

På baggrund af det til mødet fremsendte materiale sender Finn nu ansøgning om godkendelse til Ros-

kilde Kommune. 

 

 

16. KAB’s sommerophold 2019 og 2020 

De to afholdte sommerophold for familier i 2019 havde i alt 241 deltagere fordelt på 77 fami-

lier, alle med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2020 forventer KAB at kunne 

tilbyde to sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Ferie-

fond om midler hertil.  
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KAB’s familieophold i Pindstrup Centret, som ligger mellem Randers og Århus, fik en flot 

evaluering af deltagerne og gennemføres igen i 2020 i Pindstrup Centret.  

 

Senioropholdet afholdtes i september 2019 på seniorhøjskolen Rude Strand i Østjylland, og 

der var 65 deltagere. 

 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.150 kr. 

Tilskud fra boligorganisatio-

nen maksimalt 

1.050 kr. 

Egenbetaling fra deltagerne 4.100 kr. 

 

 

Økonomi familieophold 

 Voksne Børn 

Pris i alt 4.350 kr. 2.550 kr. 

Tilskud fra boligorganisati-

on maksimalt 

1.050 kr. 1.050 kr. 

Egenbetaling/restbetaling 

(AFF) 

3.300 kr. 1.500 kr. 

* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, får tilskud fra Ar-

bejdsmarkedets Feriefond. Det gælder langt de fleste.  

 

Senioropholdet er en uges ophold på en handicapvenlig højskole. Prisen dækker en plads i et 

dobbeltværelse med bad og toilet samt alle måltider mv. Eneværelse kan tilkøbes. 

Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet. 

 

Tilskud fra boligorganisationen  

Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til de to sommer-

ophold gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, 

udflugter og foredrag m.v.  

 

Boligorganisationens pris vil være maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2020, afhængig af de fakti-

ske omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. 
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Fordeling af pladser vil tage højde for, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og 

som har ansøgere, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser. 

 

For familieopholdets vedkommende er Arbejdsmarkedets Feriefonds kriterier for udbetaling 

af tilskud grundlaget for fordeling. For senioropholdet vil det være først til mølle-princippet, 

der gælder i tilfælde af overtegning. 

 

Det er KAB's administration, der endeligt fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er ind-

kommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en 

god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2019 deltog ingen beboere fra Roskilde Nord Boligselskab med egenbetaling eller via Ar-

bejdsmarkedets Feriefond. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Roskilde Nord Boligsel-

skab skal have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt an-

fører, hvor mange familiepladser og seniorpladser, de ønsker at kunne tilbyde. 

 

Roskilde Nord Boligselskab ønsker ikke at bevilge pladser, da der indtil nu ikke er nogen, der har del-

taget.  

 

Skulle der vise sig interesse, vil bestyrelsen vurdere det igen. 

 

 

17. Principper for feriefremleje i KAB-fællesskabet 

I 2014 besluttede KAB efter ønske fra flere beboere, at også beboere i KAB-fællesskabet bør 

have mulighed for at benytte feriebytte, hvor man bytter bolig med en anden familie, eller 

udlejning gennem f.eks. Airbnb, således at disse ikke stilles dårligere end beboere i andre bo-

ligformer. 

 

Flere boligorganisationer ønsker en diskussion af fordele og ulemper ved den nuværende 

ordning og ønsker at tage stilling til, hvorvidt beboerne fortsat skal have mulighed for at ud-
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leje deres bolig i kortere perioder igennem portaler som fx Airbnb. Ordningen kan give nog-

le beboere mulighed for selv at komme på ferie, fordi man i en periode får sin husleje dæk-

ket. 

 

Officielt søgte ca. 70 personer KAB om tilladelse til at feriefremleje i 2018, men KAB er klar 

over, at antallet af udlejninger er langt større end dette, hvorfor der er fokus på at få beboer-

ne til at følge reglerne. Hvis boligorganisationen vælger helt eller delvist at forbyde ferieud-

lejning, skal man være opmærksom på, at dette ikke i sig selv vil hindre ulovlig fremleje, og 

at det er vanskeligt at føre tilsyn. 

 

Udgangspunktet i KAB-fællesskabet er, at feriefremleje er tilladt i op til seks uger om året. 

Der er dog flere regler, der skal overholdes, herunder at den opkrævede betaling ikke over-

stiger den tilsvarende lejebetaling. Beboeren må således ikke have overskud på udlejningen. 

KAB skal godkende en ansøgning fra beboeren, inden korttidsudlejningen begynder. Vej-

ledningen kan findes på KAB´s hjemmeside.  

 

Boligorganisationen har også mulighed for at beslutte, at der i én eller flere afdelinger ikke 

skal tillades korttidsudlejning, f.eks. i afdelinger med meget central beliggenhed eller afde-

linger med systematisk udlejning i strid med reglerne og deraf følgende gener for de øvrige 

beboere. 

 

Vær opmærksom på, at udlejning via Airbnb automatisk indberettes til Skattestyrelsen. Det 

følger af en aftale imellem Skattestyrelsen og Airbnb.  

 

Såfremt lovgivningen på området ændres, tilpasses ordningen hertil. 

 

I de tilfælde, hvor en lejer i KAB-fællesskabet udlejer sin lejlighed i strid med reglerne i afde-

lingen, kan der sendes en advarsel til beboeren, og i værste fald kan beboeren risikere at mi-

ste sit lejemål. Det er boligorganisationen/KAB, der skal dokumentere, at reglerne er over-

trådt.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt korttidsudlejning som 

udgangspunkt fortsat skal være tilladt i op til seks uger om året.  
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Organisationsbestyrelsen besluttede, det skal være tilladt i Roskilde Nord Boligselskab. 

 

 

Sager til orientering: 

 

18. Forsikringsstatistik 

Forsikringsstatistik fra Willis  

 

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 9: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2015-2018 

Bilag 10: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2015-2018 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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19. Udbud af arbejdsskadeforsikring 

  

Arbejdsskadeforsikringen for boligorganisationerne i KAB-fællesskabet har netop været i 

udbud, og tre selskaber har afgivet tilbud. 

 

Det er Tryg, der har givet det bedste tilbud med en samlet præmiesum på 1.002.359 kr. Det 

er også Tryg, der har arbejdsskadeforsikringen i dag. 

 

Priserne fra de to andre selskaber var henholdsvis 39 % og 47 % højere i forhold til den sam-

lede udgift på 1.002.359 kr.  

 

Udgiften for boligorganisationerne stiger samlet med 66.627 kr. i forhold til den nuværende 

præmie på 935.733 kr. Den nuværende præmie er ved indeks 2018, og den nye præmie er 

ved indeks 2019. Tages der højde for dette, er der reelt tale om en lille nedsættelse i forhold 

til det kendte indeks på arbejdsskade. 

 

Boligorganisationen 3B har deres egen arbejdsskadeforsikring, og det påregnes, at 3B fra den 

1. januar 2021 også kan være med i den samlede arbejdsskadeforsikring for boligorganisati-

onerne. 

 

Såfremt Tryg Fonden har overskud, tilbagebetales 8 % af overskuddet til kunderne. Dette 

svarede i 2018 til ca. 70.000 kr. Derudover tilbyder de ”Tryg Tilbage”, der hjælper de skade-

ramte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Forholdene er beskrevet i vedlagte bilag. 

 

Bilag 11: Et medlemskab med bonus 

Bilag 12: Fakta om Tryg Tilbage – når der er sket en arbejdsulykke 

 

Alt i alt betyder det, at tilbuddet fra Tryg er rigtig godt, og der indgås derfor aftale med Tryg 

om arbejdsskadeforsikringen fra den 1. januar 2020. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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20. Udlejningstal 2018 

 

Udlejningstal 2018  

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for [indsæt bo-

ligorganisationens navn], og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet. 

 

Udlejninger 2018 for [indsæt boligorganisationens navn] 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2018 fordelt på typer 

af boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der er i 2018 i alt indgået 5.511 

kontrakter i KAB-fællesskabet. 

Familieboli-

ger (%) 

Ældreboli-

ger (%) 

Ungdom/ 

Kollegier 

(%) 

Erhverv (%) Bilejemål 

(%) 

 8,1  24,6  51,7  9,8  5,7  

 

 

Anvisninger 2015 - 2018 

Tabellen illustrerer, hvordan tildelingen af udlejede familieboliger har fordelt sig i perioden 

2015 - 2018 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste – 

almindelig 

(%) 

Venteliste – 

oprykning 

(%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte 

(%) 

Kommu-

nal anvis-

ning (%) 

201

5 

 3.85

5 

 20,4   29,2  18,1  7,3  4,1  21 

201

6 

 3.19

7 

 11,9   35,6  17,9  6  4,8  23,7 

201

7 

 3.50

6 

 9,3  34,3  11,9  16,

9 

 6,1  21,6 

201

8 

 3.22

9 

 15,5  33,8  15,4  5,5  6,2  25,5 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + kombineret) 
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Anvisninger for Roskilde Nord Boligselskab for 2018 kan ses i bilag B, anvisninger i 2018. 

 

 

Billige boliger 

Antallet af almene familieboliger i KAB-fællesskabet til en husleje på maksimum 4.000 kr. er 

faldet fra 13.092 boliger i 2010 til 5.174 boliger pr. 1. januar 2019. Det skal dog bemærkes, at 

tallet ikke er reguleret for den almindelige prisudvikling. 

 

For Roskilde Nord Boligselskab er der pr. 1. januar 2019 19 boliger til en husleje på maksi-

malt 4.000 kr. 

 

 

 

Udsættelser 2014 - 2018 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser, der har været i Roskilde Nord Boligsel-

skab og samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).  

 

År Antal boli-

ger* 

Udsættelser, 

restance i 

alt 

Heraf ud-

sættelser 

fastholdt 

2014 267 43.941 1 246 1 38 

2015 267 44.205 1 181 1 38 

2016 302 44.288 2 126 1 34 

2017 364 44.570 2 153 0 34 

2018 364 45.200 2 187 0 23 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

 

Bilag 13: Udlejninger 2018 

Bilag 14: Anvisninger 2018 

Bilag 15: Antal boliger fordelt på leje 

Bilag 16: Udsættelser almene afdelinger 2018 

 

Indstilling 

 

 



 

 
Referat 
 

Roskilde Nord 

Boligselskab 

 

Møde den 26. november 2019 

Udsendt den 9. december 2019 

 

 
 

23/31 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

21. Status i forhold til ny hjemmeside 

 

Der er afholdt møde med Karsten og Dinna i Mølleengen, processen er talt igennem og der 

blev vist et udkast til en ”skal” til hjemmesiden. 

 

Udskrift af deres nuværende side er udleveret, og der ønskes en drøftelse på organisations-

bestyrelsesmødet, hvorfor der skal arbejdes videre med indholdet. 

 

 

 

Den ser overordnet således ud: 

 

 Bestyrelsen gennemgår nuværende side og taler om ny struktur (KAB har tilbudt at 

komme og hjælpe dem) 

 Bestyrelsen sender input til KAB sammen med ny struktur for indhold 

 Karsten finder ud af, hvem der skal være lokal redaktør for de enkelte afdelingers 

undersider 

 KAB sørger for at få det gamle domæne overdraget til KAB, så vi kan bruge samme 

adresse 

 KAB opretter siden ud fra input. De er opmærksomme på, at der går noget af deres 

supporttid på dette. 

 

Dinna Rasmussen mener, at afdelingerne skal komme med deres input til, hvilke “faner” de 

vi have, hvorfor Dinna ønsker at drøfte dette på mødet. Dinna vil på mødet orientere yderli-

gere. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og kommer med input til processen. 

 

På mødet blev det besluttet, at Lone sørger for, at udkast til hjemmeside bliver færdiggjort, så organi-

sationsbestyrelsen kan se og godkende forslaget på næste møde. 

 

22. Status på Den Røde Tråd 

Baggrund/tidligere behandlet 

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. 

Byggeriet modtog Skema B den 3. maj 2019. 

 

 

 

Sagsfremstilling 

Den valgte entreprenør har fremsendt byggeandragende, hvor entreprenøren nu afventer 

kommunens byggetilladelse, så byggeriet kan gå i gang. Det er planen, at byggeriet går i 

gang i slutningen af januar 2020. Der vil dog være forberedende arbejder på grunden fra 

midten af oktober 2019.  

 

Første spadestik er planlagt til fredag den 7. februar klokken 13.00, hvor hele bestyrelsen er 

inviteret.   

Økonomiske konsekvenser 

På baggrund af den kommunale Skema B-godkendelse overtages grunden i december 2019.  

 

 

Det videre forløb 
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Byggeriet går i gang i starten af 2020. Det er forventningen, at information og beboerproces 

kan igangsættes i sommeren 2020. Den forventede aflevering og indflytning er sat til decem-

ber 2021.  

 

Kommunikation 

Organisationsbestyrelsen orienteres løbende om status på projektet. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

23. Status på Linderækkerne 

Baggrund/tidligere behandlet 

Organisationsbestyrelsen er sidst orienteret om sagen på organisationsbestyrelsesmødet den 

22. august 2019. 

 

 

Byggeriet er afsluttet og overleveret til boligselskabet den 1. oktober 2019. Beboerne er 

planmæssigt flyttet ind pr. 31. oktober. 

På baggrund af beboernes tilbagemeldinger bliver der i december måned udbedret mangler 

og fejl. Dette arbejde forventes endeligt afsluttet primo januar 2020. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Projektet er forløbet planmæssigt, og der er ikke tilstødt nævneværdige uforudsete udgifter. 

Budgettet ser derfor ud til at holde, dog uden det helt store overskud. Afsluttet regnskab 

(Skema C) forventes at foreligge til maj 2020. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Der afholdes stiftende afdelingsmøde den 3. december 2019. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

24. Status på Tunet  

Baggrund/tidligere behandlet 

Tunet indeholder 40 ungdomsboliger, 20 boliger til flygtning og fire familieboliger. Afdelin-

gen har været i fuld drift siden januar 2019.  

 

Sagsfremstilling 

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

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

 

Den 20. november 2019 afholdes étårs gennemgang, hvor tilbageværende fejl og mangler bli-

ver gennemgået.  

 

Økonomiske konsekvenser 

I forbindelse med afslutningen og opsamling på fejl og mangler må man konkludere, at ad-

gangsvejen til bebyggelsen ikke kan holde til det kørselsbehov, der er til afdelingen. Der er 

derfor ved at blive indhentet tilbud på asfaltering af dette stykke. Det er endnu ikke klart, om 

denne udgift kan afholdes inden for den afsatte økonomi.  

 

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

at blive lavet omkring udgangen af 2019. Byggeriet har afholdt udgifter til fjernvarmerør, som 

entreprenøren retteligt skal betale. Entreprenøren har indtil videre afstået fra at betale denne 

udgift. 

 

 

Det videre forløb  

Gennemgang af afviklingen af de fejl og mangler, der måtte blive fundet ved étårs gennem-

gangen, forventes gennemført inden udgangen af december 2019.  
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Skema C med det samlede byggeregnskab forventes fremsendt til organisationsbestyrelsen i 

starten af 2020. 

 

Kommunikation 

Byggeudvalget orienteres løbende om status på projektet. 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

25. Nyt fra afdelingerne 

Kursus i brug af hjertestartere 

Ejendomskontoret Mølleengen har nu indhentet to tilbud, og ejendomskontoret skal nu fin-

de plads i kalenderen til, at alle medarbejdere kommer på kursus, samt stå for videre kursus 

af interesserede beboere. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Tømmergården  

Étårsgennemgang 

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

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

utætte dør- og vindueslister og udendørslamper, som ikke virker optimalt. 
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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 vindueskarme. Dette skyldes, at vinduer hænger i hængslerne. 

 

Nabohøring vedr. terrænregulering 

Som tidligere oplyst ønsker Lind & Risør at opføre rækkehusene på Bromarken 4.  Der er i 

den forbindelse søgt om terrænregulering, der visse steder overskrider lokalplanens be-

stemmelser – dels mere regulering end 0,5 meter og dels nærmere skel og nabogrænse end 

én meter. KAB har ad tre omgange gjort indsigelser mod de relativt store terrænreguleringer 

så tæt på den eksisterende 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 ter-

rænregulering vil medføre gener i form af indkig i de lavereliggende boliger og haver. Op-

lægget strider således efter vores opfattelse imod de forudsætninger, som i sin tid lå til 

grund for opførelsen af Tømmergården. 

 

Kommunen har primo oktober 2019 truffet afgørelse i sagen. Ved afgørelsen har kommunen 

truffet beslutning om, at det planlagte byggeri af Lind & Risør ikke må pålægge den eksiste-

rende boligbebyggelse mod syd, bl.a. Tømmergården, en større gene end, hvad de kan for-

vente som følgende af lokalplanens bestemmelse. Terrænregulering over +/- 0,5 meter på de 

matrikler, som ligger op ad Tømmergården, vil blive begrænset i en deklaration, som bliver 

tinglyst ind på matriklerne. 

 

Mølleengen 

Asfalt 

Étårs gennemgangen blev gennemført den 13. september 2019. Ved gennemgangen blev der 

peget på en række forhold, som nu skal udbedres. Disse udbedres, når der er en døgntempe-

ratur på 15 grader. 

 

Skimmelsagen i nr. 118  

Sagen er overgået til SSG, og vi afventer en udbedringsplan for boligen. 

 

Sværdagergård  

Som tidligere oplyst havde ejendomskontoret oplevet et par hændelser med, at fliserne var 

faldet ned af badeværelsesvæggene og ekstremt knirkende og skæve gulve i en enkelt bolig 

(Sværdagergård 3).  
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Herudover havde en beboer også oplyst, at bygningen havde givet et meget højt brag. KAB 

iværksatte derfor meget hurtigt en undersøgelse af Sværdagergård, og bygningerne blev be-

sigtiget af en rådgiver uge 21. KAB har efterfølgende modtaget rapporten fra rådgiveren, og 

der kunne ikke drages en egentlig konklusion på de ovenstående hændelser.  

KAB har efterfølgende iværksat en udbedring af gulvene i Sværdagergård 3 og igen tilkaldt 

rådgiveren, således at bygningernes konstruktion kunne besigtiges for at se, om der derved 

kunne drages nye konklusioner eller en opklaring af tidligere hændelser.  

 

Det kunne konstateres, at badeværelser er præfabrikerede badekabiner, som er monteret på 

terrændækket, og de tidligere skader med løse fliser kan derfor skyldes, at samling mellem 

vægge og bund i kabiner arbejder forskelligt ved ændring i fugtforhold, idet let klinkebeton 

bevæger sig mere end traditionel beton.  

 

De ekstremt knirkende og skæve gulv i Sværdagergård vurderes til at skyldes, at der er an-

vendt en relativ lille strødimension og tilsvarende høj opklodsning. Strøer er af grantræ, 

hvilket kan have større tendens til at deformere og få vindskævheder. Herudover er der an-

vendt skudsøm med en ”snoet” profilering, hvor der muligvis burde have været anvendt 

ringsøm. 

 

Baunehøjparken 

Tagsten, som glider ned efter vinduesudskiftning, Veluxvinduer, 

Den nederste række af tagsten under vinduesbåndet glider ned. KAB Byg er blevet bedt om 

at udarbejde et projektmateriale sammen med Rambøll. Dette projektmateriale foreligger nu, 

og der ligger p.t. et enkelt tilbud på opgaven. Vi er i gang med at indhente et yderligere til-

bud på opgaven. 

 

Udskiftning af kobberrør i hele afdelingen samt vandrør på loftet 

Som tidligere oplyst har ejendomskontoret igangsat udskiftning af kobberrør under gulvene, 

men samtidig er vandrørene på lofterne (som er skjulte rør) begyndt at sprænge. Disse skal 

derfor tillige skiftes. 

 

Grundet de store udgifter forbundet med de tre store opgaver afholdt KAB i samarbejde 

med afdelingsbestyrelsen ekstraordinært afdelingsmøde den 8. oktober 2019. Det vurderes, 

at de tre store sager ville kunne betyde en samlet udgift for afdelingen på 3.000.000 kr. Pen-

ge, som afdelingen ikke har sparet op. Derfor skal der lånehjemtages til dette projekt, og det 
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vil påvirke huslejen med en stigning på 1,96 %. Som alternativ søges der om tilskud fra sel-

skabet for at reducere denne ekstraordinære huslejeforhøjelse. 

 

Tunet 

Der er desværre fortsat en række fejl og mangler, som ikke blev 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. 

 

Der afholdes étårs eftersynsmøde den 20. november 2019. I denne forbindelse skal 36 boliger 

besigtiges. 

 

Vi vil på mødet orientere om yderligere fra eftersynsmødet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Asfaltsagen i Mølleengen er udskudt på grund af kulde. Asfalten bliver nok aldrig helt god, da under-

laget ikke er udskiftet. 

 

26. Eventuelt 

Logo er nu layoutet. Pia har forslag til ændring af logo, hvorfor der var en drøftelse på mødet. Lone 

undersøger mulighederne. 

 

På næste møde ønsker organisationsbestyrelsen at drøfte, hvordan ejendomskontoret arbejder med op-

gavestyringen i forhold til beboerapp. 

 

27. Orientering om kommende møder 

Der afholdes repræsentantskabsmøde den 10. december 2019. 

 

Forslag: 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2020: 
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Onsdag den 18. marts 2020 kl. 16.00, lokalt 

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 16.00, lokalt  

Torsdag den 20. august 2020 kl. 16.00, lokalt  

Onsdag den 25. november 2020 kl. 16.00, lokalt  

 

 

Repræsentantskabsmøder i 2020: 

Onsdag den 9. december 2020 kl. 18.15, lokalt  

  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter mødedatoer for 2020.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte mødedatoerne, men datoerne bør drøftes igen med den nye besty-

relse. 

 

28. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed 

 

Intet, der skal refereres som fortroligt. 

  


