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Organisationsbestyrelsesmøde den 25. november 2020, kl. 16.00   

i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge  

eller via Skype 

 

 

Til stede: Connie Poulsen, Per Emil Holdrup, Maj-Britt Jørgensen, Dinna Gjessing Rasmus-

sen, Birgit Nørgaard, Pia Tofte, Leif Børge Tingvad og Inge Poulsen 

Afbud fra: Kirsten Justesen og Leif Børge Tingvad 

Fra KAB: Lone Skriver, Sussi Cohn og Farida Zarei 
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Selskabet: 

1. Valg af dirigent 

 
 

Lone Skriver blev valgt som dirigent. 

2. Godkendelse af referat 

Referaterne fra de sidste afholdte møder i organisationsbestyrelsen er tilsendt organisations-

bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

 
 

Der er ikke fremkommet kommentarer. Derfor fremlægges til godkendelse og formandens 

underskrift. 

 

Formanden deltog i organisationsbestyrelsesmødet via Teams hvorfor, referatet underskri-

ves af formanden på andet tidspunkt. 

 

3. Revisionsprotokol 

I henhold til vedtægterne fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning.  

 

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for mø-

det. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives af forman-

den. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen 

til efterretning og underskriver denne. 
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Udskrift af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs seneste indfø-

relse i protokollen er forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlem-

mer som bilag 3. 

 

Bilag 

Bilag 3: Revisionsprotokol 

 

Revisionen havde meldt afbud til organisationsbestyrelsesmødet, hvorfor Lone Skriver 

knyttede nogle ord til revisionsprotokollen. 

 

Alle regnskaber er godkendt uden påtegning og uden forbehold. 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning og underskrev revisi-

onsprotokollen. 

 

Sager til beslutning: 

4. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Organisationsbestyrelsens nuværende sammensætning fremlægges til orientering. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen består af følgende: 

 

Navn:   Afdeling:    På valg i år: 

Leif Tingvad   Sværdagergård    2021 

Per Holdrup   Tømmergården    2020  

Inge Poulsen   Baunehøjparken    2020  

Kirsten Justesen   Baunehøjparken    2020  

Maj-Britt Jørgensen  Baunehøjparken    2021 

Connie Poulsen   Mølleengen     2020  

Dinna G. Rasmussen  Mølleengen     2020  

Birgit Nørgaard   Mølleengen     2021 

Pia Tofte    Mølleengen     2020 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter valg til organisati-

onsbestyrelsen. 
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Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer på valg i 2020: 

  

Per Holdrup, Inge Poulsen, Kirsten Justesen, Connie Poulsen, Pia Tofte og Dinna G. Rasmus-

sen 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede valg til organisationsbestyrelsen. I år er der mulighed 

for, at Tunet og Linderækkerne ønsker at få en kandidat i organisationsbestyrelsen fra hver 

afdeling. 

 

5. Repræsentantskabets sammensætning 

Repræsentantskabets nuværende sammensætning fremlægges til orientering. 

 

 
 

Repræsentantskabet består af følgende: 

 

Leif Tingvad, Sværdagergård  

Per Emil Holdrup, Tømmergården  

Ilse Brandt Myhre, Tømmergården  

Rikke Jensen, Tunet  

Thomas Kjær, Tunet  

Annelise Veis, Baunehøjparken  

Kirsten Justesen, Baunehøjparken  

Maj-Britt Jørgensen, Baunehøjparken  

Ann Svendsen, Baunehøjparken  

Lisbeth Berthelin, Baunehøjparken  

Inge Poulsen, Baunehøjparken 

Connie Poulsen, Mølleengen  

Dinna Gjessing Rasmussen, Mølleengen  

Birgit Nørgaard, Mølleengen  

Birgit Meisner, Mølleengen  

Pia Tofte, Mølleengen  

Christina Vældgaard Siemons, Mølleengen  

Jannie Petersen, Mølleengen 

Agnieszka Agata Visborg, Linderækkerne 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter valg til repræsen-

tantskabet. 
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Ronnie Seth, Linderækkerne 

 

Grundet Corona-situationen har afdelingsmøderne i 2020 i flere afdelinger været aflyst og 

der kan derfor ikke foretages nyvalg til repræsentantskabet. Nye medlemmer skal vælges 

blandt de nuværende medlemmer. 

 

6. Årsberetning 

Udkast til årsberetning vedlægges til organisationsbestyrelsens behandling med henblik på 

godkendelse af den endelige årsberetning inklusiv eventuelle rettelser/tilføjelser.  

 

 
Der er udarbejdet udkast til beretning for regnskabsåret 2019/2020. 

 

Bilag 

Bilag 6: Udkast til årsberetning 2019/2020 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til årsberetning. Dog skal tallene for regnskab 

2019/2020 indføres. Med denne ændring godkendte organisationsbestyrelsen, at årsberet-

ningen fremlægges til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde den 9. decem-

ber 2020. 

 

7. Selskabets og afdelingernes regnskaber 

Som bilag 7 vedlægges selskabets regnskab for perioden den 1. juli 2019 til den 30. juni 2020 

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. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender udkast til års-

beretning inklusiv eventuelle rettelser/tilføjelser til fremlæggelse på 

det ordinære repræsentantskabsmøde den 9. december 2020. 
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Regnskaberne udviser følgende: 

 

26000 Roskilde Nord Boligselskab 

Resultatopgørelsen balancerer med 12.520.773 kr. og slutter med et underskud på 64.616 kr., 

der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 53.919.078 kr. 

 

Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 9.956.165 kr.  

 

26001 Baunehøjparken 

Resultatopgørelsen balancerer med 8.518.828 kr. og slutter med et underskud på 71.163 kr., 

som overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 101.955.840 kr. 

 

26002 Mølleengen 

Resultatopgørelsen balancerer med 10.575.138 kr. og slutter med et underskud på 31.137 kr., 

som overføres til opsamlet resultat. 

  

Status balancerer med 159.416.555 kr. 

26005 Sværdagergård 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.705.248 kr. og slutter med et underskud 4.326 kr., som 

overføres til opsamlet resultat. 

          

Status balancerer med 24.163.664 kr. 

 

26006 Tømmergården 

Resultatopgørelsen balancerer med 3.907.278 kr. og slutter med et overskud på 114.706 kr., 

som overføres til opsamlet resultat. 

          

Status balancerer med 85.323.956 kr. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets og 

afdelingernes regnskaber med ovenstående bemærkninger. 
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26007 Tunet 

Resultatopgørelsen balancerer med 3.780.294 kr. og slutter med et overskud på 1.397.008 kr., 

som overføres til disposition. 

          

Status balancerer med 66.940.075 kr. 

 

26009 Linderækkerne  

 

Resultatopgørelsen balancerer med 2.892.408 kr. og slutter med et overskud på 2.234.302 kr., 

som overføres til disposition. 

          

Status balancerer med 110.668.499 kr. 

 

Sideaktivitet 

Status balancerer med 10.000 kr. 

 

Afdelingernes regnskaber: 

Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Alle regn-

skaber er revideret og revisionen har ingen bemærkninger. 

 

Bilag 

Bilag 7: Selskabernes og afdelingernes regnskaber 2019/2020 

 

Farida Zarei gennemgik regnskabsresultaterne. 

 

I Mølleengens regnskab er der udgiftsført udgifter til reception for driftslederen. På orga-

nisationsbestyrelsesmødet var der debat om, det er selskabet eller afdelingen der skal betale 

for disse udgifter. Der er i 2005 godkendt en gavepolitik for personalet. Gavepolitikken 

drøftes på næste organisationsbestyrelsesmøde. Udgiften kan efterfølgende flyttes og der 

kan i det nye regnskabsår korrigeres. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaberne. Afdelings-

bestyrelsen har ikke haft mulighed for at få en gennemgang af regnskabet, hvorfor der ta-

ges forbehold afdelingsbestyrelsens input. 

 

8. Selskabets driftsbudget 

Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2021, bilag 8, balancerer med 8.353.000 kr. efter hensættelse 

af en budgetreserve på 71.000 kr. 
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Bilag 

Bilag 8: Selskabets driftsbudget 2021/2022 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet for 2021/2022. 

 

9. Bekræftelse af mailhøring - el-ladestandere 

Den 21. september 2020 blev der sendt mail til organisationsbestyrelsen omkring købet af el-

ladestandere. Tilbuddet fra Carpow lyder på 181.425 kr. og organisationsbestyrelsen god-

kendte køb af el-ladestandere til en samlet pris på 175.000 kr. på organisationsbestyrelsesmø-

det den 8. september 2020. 

 

Organisationsbestyrelsen skulle godkende merprisen på 6.425 kr. 

 

Organisationsbestyrelsen godkender yderligere 6.425 kr. til køb af el-ladestandere. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen bekræftede godkendelsen. 

 

10. Bestyrelseshonorar 2020/2021 

Indledning  

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. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte 

budget for 2021/20212 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter godkendelsen. 
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Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 

84,43 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 50,65 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2020. Reguleringen vil 

medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 23.267 kr. til ca. 24.397 kr. 

 

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

fordeles ligeligt mellem alle medlemmerne, således, at formanden i 2020 har modtaget 2.585 

kr., næstformanden 2.585 kr. og de øvrige medlemmer 2.585 kr. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

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

rar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

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

tales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen 

betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af bestyrelseshonoraret og besluttede at 

fastholde fordelingen af honoraret. 

 

11. Sager til orientering 

Organisationsbestyrelsen orienteres om: 

Udlejningstal 2019 

Indledning 

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for Roskilde 

Nord Boligselskab, og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet. 

 

Udlejninger 2019 for Roskilde Nord Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2019 fordelt på typer 

boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt).  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra 

det nye regnskabsårs begyndelse. 
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Der er i 2019 i alt indgået 7.801 kontrakter i KAB-fællesskabet. I Roskilde Nord Boligselskab 

er der i 2019 indgået 89 kontrakter. 

Familieboli-

ger (%) 

Ældreboli-

ger (%) 

Ungdom/ 

Kollegier 

(%) 

Erhverv (%) Bilejemål 

(%) 

20,4 9,6 15,6 27,8 30,30 38,4 0,0 4,7 3,8 9,0 

 

Anvisninger 2016 - 2019 

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

2016 - 2019 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + kombineret) 

 

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 5.621 (uden 3B) boliger pr. 1 januar 2020. 

 

Det skal dog bemærkes, at tallet ikke er reguleret for den almindelige prisudvikling. Med 3B 

lyder tallet på 6.670 boliger pr. 1. januar 2020. 

 

For Roskilde Nord Boligselskab er der pr. 1. januar 2020 ingen boliger til en husleje på maksi-

malt 4.000 kr. 

 

Udsættelser 2015 - 2019 

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* 

Udsættel-

ser, re-

stance i alt 

Heraf ud-

sættelser 

fastholdt 

2015 267 44.205 1 181 1 38 

2016 302 44.288 2 126 1 34 

2017 302 44.570 2 153 0 34 

År I alt Venteliste – 

almindelig 

(%) 

Venteli-

ste – op-

rykning 

(%) 

Venteli-

ste flek-

sibel (%) 

Andet* 

(%) 

Bytte (%) Kommunal 

anvisning 

(%) 

2016 55 3.197 3,6 11,9  20,0 35,6 69,1 17,9 0,0 6 0,0 4,8 7,3 23,7 

2017 19 3.506 36,8 9,3 26,3 34,3 5,3 11,9 5,3 16,9 5,3 6,1 21,1 21,6 

2018 33 3.229 15,15 15,5 3,3 33,8 6,06 15,4 6,06 5,5 0,0 6,2 69,70 25,5 

2019 63 4.840 66,13 17,4 9,68 27,5 8,06 19,9 3,23 4,6 1,61 4,8 12,90 26,7 
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2018 364 45.200 2 187 1 23 

2019 407 57.699 5 194 1 50 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Ændrede omstændigheder for fælles udbud af energimærkning 

Indledning 

I organisationsbestyrelsen har I behandlet en manchet, hvor I har taget stilling til, om I gerne 

vil være med i et fælles udbud af energimærkning. Omstændighederne har ændret sig se 

sagsfremstillingen nedenfor. 

 

Sagsfremstilling 

Omstændighederne har ændret sig, da Landsbyggefonden, som en del af et granskningspro-

jekt, sørger for at der udarbejdes nye/opdaterede energimærkninger, og at der via gransk-

ningsprojektet også betales for energimærkningerne. Til orientering kan oplyses, at der skal 

granskes på 20 bygningsdele på forskellige bygningstyper. Granskningen skal ske for alle bo-

ligafdelinger. Der vil komme yderligere information om dette på et senere tidspunkt. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Bevillingen til udbuddet skal annulleres, og selskabet vil få denne besparelse. 

   
Det videre forløb 

Der vil komme yderligere information i forhold til Landsbyggefondens granskningsprojekt.  

 

Antenneforeningen4040 

Peter Steffensen deltager på mødet for at orientere om antenneforeningen 4040.dk og samar-

bejdet med Roskilde Nord Boligselskab. 

 

4040.dk er vores fælles antenneforening i Jyllinge og for nogle af Roskilde Nord Boligselskabs 

afdelinger i Roskilde. 

 

Bilag 

Bilag 11: Antenneforeningen 4040.dk 

 

Peter Steffensen orienterede om Antenneforeningen 4040 i forhold til det udsendte materi-

ale. 
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Vigtige pointer er, at TV-pakkerne er billige, man kan følge informationerne på Facebook 

eller på antenneforeningens hjemmeside. Der skal udleveres en ny udgave af ”Velkommen 

til Antenneforeningen 4040” til nye beboere fra driften og fra bestyrelsen i AlmenBolig+ 

afdelingerne. 

 

Organisationsbestyrelsen takkede for besøget og tog orienteringerne til efterretning. 

Linderækkerne, status 

Formand og næstformand har været på besøg i Linderækkerne og formanden for afdelings-

bestyrelsen har efterfølgende skrevet følgende: 

 

Hermed fremsendes den informationsmail I bad os om vedrørende de udfordringer vi 

har/har haft i Linderækkerne. Først og fremmest får I det, vi har sendt til Roskilde Kommune, 

da de var her på besøg. Vi noterer med rødt, det der er blevet sat i gang eller har anden up-

date. Desuden beskriver vi de øvrige punkter, vi har snakket om på mødet. 

 

▪ Traktose: Vi har ikke fået færdiggjort vores haver (sydsiden ved terrasser), hvilket giver 

problemer med vandnedsivning ved kraftig regn og afløb fra tage (afløb ledes på nuvæ-

rende tidspunkt direkte ud i disse områder). Update: Pr. start oktober 2020, gik de ende-

lig i gang med at udbedre vores ude arealer, med traktose, fald, regnbede og beplantning 

nede i regnbedene. 

  

▪ Fald og regnbede: Samme problematik som 1. da vand ikke kan samle sig i tiltænkte regn-

bede og kunstigt oprettede fald. Det gør, at vi er oversvømmede med vand. Af dokumen-

ter fundet på kommunens "Byggesager" fremgår det, at der skal være oprette regnbede 

med diverse fald. Som det er nu, hælder vores grund nedad mod Lindebjergvej og vandet 

vil derfor løbe i den retning nogle steder. (Se 1) 

  

▪ Tagpap og udledning af vand i terræn: Al vand fra tage ledes ud i terræn. er der et pro-

blem i forhold til olieholdige stoffer, som kan komme fra tagpappet? Vi er klar over, at 

der er givet dispensation, men er det miljømæssigt forsvarlige? Kommunen har svaret, at 

dette er der givet dispensation for i byggeprojektet (fremgår af byggearkivet), så vandet 

må godt afledes direkte i jorden. Der er dog et problem med vand fra øverste tag til taget 

nedenfor, da vandet fra øverste tag, bliver udledt hen over de lavere placerede tage med 

forventelige skader til følge. Når så meget vand skal ledes ned over tagpappen/ovenlys-

vinduer, er der risiko for at tagpappen løsner sig og, at der opstår vandskader omkring 

ovenlysvinduer. Vi har allerede haft 2 sager på dette første år. 

 

En anden problematik på terrassesiden er udledning af vand fra tagene i direkte forbin-

delse med husmur/sokkel. Der er ikke opsat afløb eller dræn, der sikrer, at vandet ledes 

bort fra bygninger, som det er lavet i forhaver med regnvandsrender.  
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Det er en problematik, der også er nævnt i byggesags fondens rapport og der henvises her 

til, at vand i dette byggeri, bør ledes direkte i kloak, for at undgå fremtidige skader. 

  

▪ Permeabel belægning, fliser: Vi er i tvivl om vi må lægge fliser i vores forhaver (ved ind-

gangsdøre). På nuværende tidspunkt har vi almindelige fliser og vi vil gerne vide, hvilke 

af følgende delvist permeable løsninger vi må brug: 

 

a) Må vi lægge disse almindelige fliser i hele forhaven (de er ikke permeable - der er pt 

græs)? Kommunens svar er: Nej 

 

b) Må vi lægge fliser der har egen dræning på fx 8%? Kommunens svar er: Nej 

 

c) Må vi lægge fliser med bredere mellemrum, med fx grus, så der er bedre afled-

ning? Kommunens svar er: Ja 

 

d) Er der et andet materiale, som er fast vi må anvende? Kommunens svar: Græsarmering for 

eksempel. I skal også være opmærksomme på at regnvandsafledningssystem er i forvejen ikke fuld-

stændig fungerende (som jeg forstod på jer), så hvis I skifter græs med belægning, skal I også for-

vente mere overfladevand, som skal afledes i regnvandssystemet, så jeg vil anbefale at I sammen 

med boligselskabet få styr på regnvandssystemet så det også kan modtage det overfladevand, der 

kommer fra jeres belagte arealer, ellers vil regnvand samler sig på terrasser og forhaver. 

  

▪ Levende hegn: Hvad indgår som levende hegn? Hvad vil du definere som levende hegn? 

 

Vi har allerede et par ideer, er de nogle vi kan anvende? 

 

a) Moduler med pileflet (du tog selv billede af disse) 

 

b) Rionethegn, hvor klematis, roser osv. kan vokse op ad/igennem 

  

Kommunens svar: Levende hegn er typisk hække. En sammenvokset række af træer kan have hegns-

funktion, så pileflet kan ikke godkendes som levende hegn, men rionethegn kan godt imødekommes, da 

formen kun kan fungere ved støttet beplantninger (klematis, roser osv.). Se også punk 9 vedrørende 

manglende beplantning. 

  

▪ Vejbelægning: Vores belægning på vejen ser herrens ud allerede efter 7 md. Der er tyde-

lige flydende tjære/olieholdige pletter (20x20CM) som klistrer og hænger fast i sko, dæk, 

barnevognshjul osv. Der er tydelige lunker. Kan vi gøre noget ved det og indikerer de fejl 

vi ser, at det ikke er lavet korrekt? Intet svar fra kommunen. 

  

▪ Udlægning af parkering: Vi har på nuværende tidspunkt 47 parkeringspladser, hvilket 

svarer til ca. 1 pr bolig.  



 

Referat 
 

Roskilde Nord Boligselskab 

 

Møde den 25. november 2020 

Udsendt den 8. december 2020 

 

 
 

15/22 

Hvis vi skal op på 1,5 p plads pr bolig (fraregnet de 5 små boliger), så skal vi udvide med 

ca. 15 pladser. Dette har vi fået at vide er indregnet i vores areal. Men hvor skal de anlæg-

ges? Vi har fået at vide, at det er udlagt plads til ca. 9 i hver ende/p plads - men vi vil 

gerne have udpeget præcis hvor. Intet svar fra kommunen. 

  

▪ Brandvej: Vi kiggede på den skiltede brandvej i nordsiden af vores areal. Denne virker 

ikke tilstrækkelig bred til at et køretøj kan komme igennem. Hvad skal der ske der? Intet 

svar fra kommunen. 

 

Øvrige punkter 

  

▪ Manglende beplantning: Det vi ser i dokumenterne i byggesagen er, at de planter, der bør 

være plantet på vores areal, ikke er til stede. Det der udestår, er buske langs espalier i 

baghaver. 

 

Ved aflevering af byggeriet skal det der udestår være beplantet inden for næstkommende 

vækstsæson - det betyder, for os, inden udgang af oktober 2020. Vi fik egentlig lovning 

på, at de ville blive plantet, samtidig med at regnbedene blev etableret, men i sidste øje-

blik, blev dette trukket tilbage, grundet økonomisk nedskæring i projektet. I planen for 

udearealer i byggearkivet, fremgår vores hække og vi forventer, at det er den gældende 

plan. Da de skal plantes netop for at skelne mellem de enkelte boliger og desuden være 

med til at dræne jorden for vand, ønsker vi stadig, at dette udbedres i henhold til planen. 

  

▪ Vedligehold af udeareal: Vi er ved at gå til i ukrudt - især da vi skulle have haft barkflis i 

bedene. Desuden skulle vi have en gartner tilknyttet det første år. Ingen af delene er til-

fældet og vi kæmper nu mod ukrudt og ufærdige bede. Især ud mod Lindebjergvej er op-

gaven stor og det giver et "ubeboet" udtryk i lokalområdet, at vi ikke har dette på 

plads.  Vi har fået den lovet gartner på igennem sommeren frem til september, så det har 

hjulpet rigtig meget. Dog kun 6 måneder og ikke det lovede år (12 måneder). Det mang-

lende vedligehold fra projektets side, har betydet, at vi står med 5-6 døde træer. Da vi 

først nu har fået anlagt og beplantet alle regnbede, er det bekymrende at alt det nyanlagte 

ikke er med under en gartners kyndige vedligehold (opstart).  

  

Så kommer lidt korte punkter, som vi vendte på mødet. 

  

▪ Skiffer: Der falder løbende skiffer ned og mange er knækket dog ikke faldet ned endnu. 

Der har været en repræsentant fra KAB og kigge dem igennem og tage billeder.  

  

▪ Vores terrasser er, ifølge dem der har lavet terræn og fundamentet på vores boliger, byg-

get op med fliser og ovenpå er der lagt trykimprægneret stolper.  
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Disse stolper vil med tiden suge vand fra fliserne og rådne (indenfor ca. 5 år) og terrasser 

vil begynde at falde sammen.  

  

▪ Vedrørende 1-års gennemgang her hos os, kan vi forstå er der er udfordringer med BM 

Byg. De møder ikke op til møderne med KAB og vil kun lave de meget små ting. Vi har 

dog udfordringer med utætte vinduer og dør. Døre der ikke vil åbne og binder.  

Døre der er skæve og problemer med at låse og låse op (dørene er 75 kg tunge og er sat i 

en aluminiumskarm).  

  

▪ Så er der de forskellige former for indtrængning af vand i boliger. Ovenlysvinduer som 

ikke har den rigtig indfatning og er utætte, manglende dampspærre og mærkelige plama-

ger i loftet i stueetagen.  

 

▪ Toiletter der løsner sig fra vægge, bruserist der løsner sig ved fugen til klinkerne så vand 

trænger ind under fliser.  Disse er udbedret da de hurtig blev opdaget, dog frygter vi at 

der kommer flere af disse.  

  

▪ Vindues aluminium rammer falder ned ved vind og vejr og desuden ved vinduespuds-

ning.  

  

▪ Parkeringspladser: I lokalplanen står der, at vi skal kunne udlægge de resterende p plad-

ser hos os hvis/når byrådet kræver det, dog kan vi ikke se hvor de skal være.  

  

▪ Vi har Vild med vilje her hos os. Vi ville hører om det er krav vi har det? Om vi kan slå 

noget af det ned og beholde det nogen steder? Og om vi har et medlemskab? Og om det 

kan opsiges? 

 

▪ BM der er entreprenør på sagen er gået konkurs og der har været mange forhandlinger 

med boet om overtagelse af fejl og mangler. Der er nu et arbejde i gang med 1 års gen-

nemgang sammen med Byggeskadefonden.  

 

På baggrund af byggeskadefondens rapport samt beboernes indmeldte fejl og mangler i for-

bindelse med 1-års eftersyn, har projektlederen sendt parterne en samlet reklamation til boet 

og de samarbejdspartnere, BM-Byggeindustri arbejder med. Der er afholdt to møder med 

parterne, inkl. Dominia - senest i uge 43, hvor området og en bolig blev besigtiget. De emner 

og forhold, der blev behandlet, inkluderer bestyrelsens punkter. 

 

Planen er, at disse vil blive udbedret, men om det bliver via boet efter BM-Byggeindustri eller 

TRYG-forsikring, er stadig uafklaret. 

 

De løbende reklamationer håndteres af afdelingens driftskonsulent efter aftale med projektle-

deren direkte til TRYG.  
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De akutte, der ikke kan vente på den sagsbehandlingstid, er siden konkursen i marts håndte-

ret via 3. part for hurtig udbedring, også efter aftale med projektlederen, der har dialogen 

med boet efter BM-byggeindustri. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og ønsker det bliver tydeliggjort, hvad afdelings-

bestyrelsens rolle er og at formanden føler sigt hørt. 

 

Lone Skriver orienterede om, at der er aftalt månedlige statusmøder med formanden og 

KAB og at der og er tilknyttet en afdelingsbestyrelsesformand fra en anden AlmenBolig+ 

afdeling der har stor erfaring med at drive og aktivere beboergrupper. 

 

Rigtig mange ting har taget meget lang tid, da der har været en konkurs og det frustrerer 

beboerne, hvilket er meget forståeligt. Det er dog KAB’s indtryk at der nu sker noget i sa-

gen og at alle fejl og mangler bliver dokumenteret i forhold til Byggeskadefondens 1-års 

gennemgang. 

 

Per Holdrup synes der skal gøres noget da beboerne er frustrerede og har selv taget fat i 

kommunen. Per mente afdelingsbestyrelsen var usikre på om kundekonsulenten kan løfte 

opgaven, da der var tegn på usikkerheder. Dette tager Lone Skriver med tilbage til de re-

spektive parter i KAB. 

 

Overgangen fra byggeri til drift er ofte svær og med en konkurs bliver det desværre meget 

vanskeligt. 

 

Tunet, status 

Baggrund 

Tune indeholder 40 ungdomsboliger, 20 boliger til flygtning og 4 familieboliger. Afdelingen 

har været i fuld drift siden januar 2019. 

 

Status 

Driften i Tunet går rigtig godt, vi har dog nogle få problemstillinger vi arbejder på i øjeblik-

ket. 

 

Gulvene i lejlighederne har vist sig at være meget skrøbelige, og det er svært at vedligeholde 

dem. Vi er i gang med at undersøge dette, og vil se om vi kan finde en god løsning.  

 

Der har været enkelte forsikringssager, grundet utætte rør. Disse er snart udbedret og afslut-

tet. 
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Bestyrelsen og beboerne i Tunet føler et stort problem med for få parkeringsmuligheder, der 

er simpelthen for mange der har bil i Tunet, i forhold til parkeringspladser til rådighed. KAB 

er sammen med Tunet i gang med at se, hvilke muligheder der findes, for at løse dette pro-

blem.  

 

Politiet var på besøg i afdelingen i den forbindelse har de brudt en hoveddør op. Det var stort 

set umuligt for dem at brække døren op, de kunne konstatere at, de næsten aldrig havde væ-

ret ude for en dør, som var så svært at bryde op. I den forbindelse skulle der bestilles en ny 

hoveddør. Det viser sig desværre at dørene i Tunet er i en bestemt farve, som koster mange 

ekstra penge i opstartsfarve. Heldigvis for Tunet, kunne denne regningen sendes videre til 

Politiet, da det senere viste sig de ikke havde en reel grund til at brække den op.  

 

Vi fik i august 2020 valgt en ny bestyrelse i Tunet, denne bestyrelse er i fuld gang med at få 

nedsat diverse udvalg, og mange af disse er allerede i funktion. Bestyrelsen gør et kæmpe 

stykke arbejde, for at konceptet i Tunet skal lykkes. Vi er allerede nået langt, og vi er på vej i 

en rigtig god retning.  

 

Kasser Rikke Jensen, som også er medlem af repræsentantskabet i Roskilde Nord, har for ny-

ligt vundet Fællesskabsprisen i KAB. Denne pris vandt hun for hendes store arbejde som Fri-

villig i Tunet og i nærområdet. Her hjælper hun blandt andet de mange flygtninge i Tunet og 

områdets børn med lektie cafeer osv. 

 

Tunet fik fra Roskilde Nord bevilliget 100.000 kr. til at få afdelingen på rette fod igen. Vi har 

på nuværende tidspunkt brugt nogle af de penge på at få en konsulent fra Habitas, til at ud-

arbejde en rapport der beskriver, hvordan de bedst og grønnest muligt holder/drifter deres 

udendørsarealer. Denne rapport har affødt, nødvendigt indkøb af forskellige buske, planter, 

værktøj osv. som vi også vil bruge de bevilligede midler på. KAB og Tunet har planlagt at 

lægge en plan for brugen af resten af disse midler engang i det nye år, og når hele Corona si-

tuationen er kommet til på afstand. 

 

Den Røde Tråd, status 

Baggrund  

På Musicon i Roskilde, opfører boligselskabet Den Røde Tråd – Generationernes Byhus. Be-

byggelsen består af 75 almene boliger. 

 

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

Den 7. april 2020 gav Roskilde Kommune endelig byggetilladelse, hvorefter byggeriet har 

været i gang. 
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Status 

Entreprenørfirmaet GVL, har opført hele råhuset på den en boligblok (blok B). I Blok A, er de 

sidste betonellementer ved at blive monteret. I Blok B er montage af skillevægge igangsat. 

Som noget nyt, vil der i stueetagen bliver etableret hems i de fire boliger. Årsagen er at den 

ekstraordinære loftshøjde i stuen, gør det muligt at indbygge denne kvalitet. 

 

Det har ligeledes været muligt at få tilkøbt elektronisk låsesystem, der vil lette den daglige 

drift. 

 

Endelig udgave af udlejningspjecen vedlægges til orientering.  

 

Økonomi 

Det er administrationens vurdering, at projektet kan holdes inden for den afsatte økonomiske 

ramme. Det nedsatte byggeudvalg præsentes løbende for en budgetopfølgning og andre for-

hold med økonomiske konsekvenser. 

 

Indflytningen bliver efter al sandsynlighed fremrykket og det bliver formentlig ultimo 

2021. 

 

Hjemmeside, status 

Roskilde Nords nye hjemmeside er godt på vej. 

 

Maj Sørensen fra Kommunikation har samlet og klargjort dokumenter for de enkelte afdelin-

ger (husordener og referater, samt bestyrelsesmedlemmer) og fundet nogle billeder frem. 

 

Maj Sørensen efterspørger følgende: 

 

▪ Flere nyere billeder, hvis nogle har taget i løbet af sommeren (gerne bare med telefonen) 

 

▪ Beboerblade, nyhedsbreve og lignende, der er afdelingsspecifikke + selskabsspecifikke, og 

som ikke ligger i administrationssystemet 

 

Det første udkast til hjemmesiden med indhold vil kunne ses på dette link på organisations-

bestyrelsesmødet (obs. ændringer er ikke publiceret endnu - det bliver gjort inden mødet): 

 

http://test103.kabafdeling.dk/ 

 

Baunehøjparken ønsker bedre billeder på hjemmesiden og efterlyste fokus på sagen. Lone 

Skriver orienterer Maj Sørensen fra Kommunikation herom. 

http://test103.kabafdeling.dk/
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Mail fra Pia - procedure 

På næste organisationsbestyrelsesmøde, vil vi fra Mølleengen gerne have taget op om der er 

en bagatelgrænse for tiltag bestyrelsen i de enkelte afdelinger kan ændre i forhold til det ved-

tagende budget. 

 

Vi diskuterer jævnligt at pengene på en underkonto bruges til andet end det budgetterede.  

De fleste er ligeglade, men hvis der på et afdelingsmøde er øremærket penge til et formål, 

mener jeg ikke det er lovligt at bruge det til noget andet. Evt. kunne vi måske få en revisor 

med, der helt konkret kan forklare lovgivningen på området. Da alle siger, inkl. Sussi, at hvis 

hovedkontoens beløb ikke overskrides betyder det ikke noget. Bør vi kun budgettere på ho-

vedkonti så kan beløbene anvendes som forgodtbefindende. 

 

Jeg synes absolut ikke det er rimeligt, at pengene afsat til snerydning bliver bruger til at få 

ordnede bede for, og udgiften posteres som det var snerydning. 

 

       På mødet vil dette blive drøftet og afklaret. 

 

Sussi orienterede om at konto 115 er en diverse konto til uforudsete udgifter og på konto 

116 bogføres udgifter der relaterer sig til langtidsplanen og henlæggelser. 

 

Konto 114 er udgifter til personale og driften.  

 

Pia Tofte kritiserede KAB’s håndtering i forbindelse med Corona-situationen og mente 

KAB var det eneste sted, hvor man havde sendt medarbejderne hjem i foråret 2020. Per 

Holdrup oplyste, at KAB på repræsentantskabsmødet fik meget ros for deres håndtering af 

Corona-situationen. Lone Skriver oplyste, at KAB havde taget de tiltag man mente var 

nødvendige for at passe på os alle - også ældre og svage beboere. 

 

Netop derfor kan det godt forsvares og forklares, at besparelsen på udgifter til snerydning 

er anvendt til at hyre hjælp til det grønne. Dette tiltag var koordineret og aftalt med for-

manden. 

 

Nyt fra afdelingerne - FORTROLIGT PUNKT 

Kursus i brug af hjertestartere  

Er på nuværende tidspunkt udsat grundet Covid-19. 

 

Tømmergården  

Ingen større sager. 
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Mølleengen  

Ingen større sager. 

Sværdagergård 

 

Baderum 

Som oplyst i november 2019, har vi desværre endnu engang oplevet, at fliserne falder ned i et 

baderum. Der er dog afsat penge i budget til at håndtere disse sager. 

 

Baunehøjparken - FORTROLIGT PUNKT 

 

Hegn 

Det nye fast hegn som har adskilt cykelstien og tilkørselsvejen, har givet anledning til drøftel-

ser på Baunehøjparkens lukkede Facebook gruppe.  

 

Nogle enkelte beboere skrev på den lukkede Facebook gruppe ”Det er mere end bare grimt, 

Hvis det er rigtig hvad Helmer sagde til mig, at det har kostet 70.000 kr., så håber jeg da san-

delig de er trukket fra deres løn, og ikke være husleje kr.” Dette bliver der så kommenteret 

videre på. 

 

Sådanne kommenterer på lukkede grupper giver meget hurtigt anledning til en dårlig stem-

ning og anledning til yderligere kommentarer både i det lukke forum som Facebook, men 

også når medarbejderne kommer rundt i afdelingen. 

 

Denne sag har givet anledning til flere samtaler mellem Peter, Helmer og Sussi Cohn, og 

Sussi har også været i kontakt med HR. Sussi Cohn har skrevet direkte til bestyrelsen i 

Baunehøjparken, at det er vigtigt at bestyrelsen bakker personalet op, når der opstår denne 

form for ”kommunikation” på sociale medier. Som anført ovenfor er det godt nok er en luk-

ket gruppe, men der er fortsat grænser for, hvad medarbejderne skal stå model til og det gi-

ver hurtig flere beboere anledning til, at komme med kommentarer i både hegnssagen men 

også i andre sammenhænge. Det bliver meget hurtigt legitimt at sige sin mening ”højt” når 

andre har gjort det. 

 

Samarbejdet mellem beboerdemokrater og driftsmedarbejdere bygger på en tiltro til, at vi alle 

ønsker det bedste for beboerne og boligerne. Sussi Cohn håber, derfor at bestyrelserne bakker 

personalet op til en hver tid, og hvis der er utilfredshed, tages dette på bestyrelsesmøder, al-

ternativt er bestyrelserne altid velkommen til at kontakte Sussi. 

 

Repræsentanterne fra Baunehøjparken var meget kede af inputtet omkring personalet, da 

afdelingsbestyrelsen har talt med personalet om sagen og orienteret dem om, at afdelings-

bestyrelsen ikke kommenterer på opslag på Facebook. Sussi beklagede dette, og den misfor-

ståelse der var opstået på baggrund af personalets henvendelse til hende. 
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Kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2021: 

Onsdag den 17. marts 2021, kl. 16.00, lokalt 

Onsdag den 9. juni 2021, kl. 16.00, lokalt 

Onsdag den 18. august 2021, kl. 16.00, lokalt 

Onsdag den 24. november 2021, kl. 16.00, lokalt 

 

Repræsentantskabsmøder i 2020: 

Onsdag den 9. december 2020, kl. 18.15, lokalt  

 

Repræsentantskabsmøder i 2021: 

Onsdag den 8. december 2021, kl. 18.15, lokalt 

 

Nye mødedatoer aftales efter repræsentantskabsmødet med den nye organisationsbesty-

relse. 

 

12. Eventuelt 

Per Holdrup spurgte om KAB havde fået en afklaring på, hvorfor det ikke var alle afdelin-

ger der var inviteret til repræsentantskabsmøde i Realdania. Lone Skriver oplyste, det 

alene var de afdelinger der har lån i Realkredit Danmark der var inviteret. 

 

Per Holdrup påpegede at organisationsbestyrelsen havde ønsket af få et punkt på dagsor-

den omkring fraflytning og indflytning i AlmenBolig+ afdelinger, hvor ikke alle KAB-

medarbejdere svarer korrekt. Lone foreslog, at dette emne blev taget op på næste organisa-

tionsbestyrelsesmøde i forbindelse med den nye kundeservicestrategi som KAB arbejder 

med. 

 

Opfølgning i forhold til etablering af el-ladestandere vil også blive et emne på næste orga-

nisationsbestyrelsesmøde. Sussi orienterede om, at hun ser på dette sammen med driften 

og i forhold til de nye budgetter. 

 

Referat fra mødet - eventuel fortrolighed 

Punktet om nyt fra afdelingerne skal behandles som fortroligt. 

 

 


