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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. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen.  

 

 

3. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 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, og at alle beslutninger, 

der blev truffet på mødet, er protokolleret og gælder. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

4. Revisionsprotokol 

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

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

 

 

Indstilling 

 

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

derskriver denne. 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.  

 

 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

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 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der skal være opmærksomhed på valgperi-

oden på de enkelte. 

 

 

6. Repræsentantskabets sammensætning 

Der er valg til repræsentantskabet på afdelingsmøderne i efteråret 2020, hvorefter der vil 

være et nyt repræsentantskab.   

 

Linderækkerne har på det stiftende afdelingsmøde valgt deres repræsentanter. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Sager til beslutning 

7. Vild Med Vilje 

KAB har indgået partnerskab med Vild Med Vilje, og alle boligorganisationer i KAB- fælles-

skabet tilbydes nu at blive medlemmer af foreningen Vild Med Vilje, hvis ambition er at gøre 

en konkret og lokal forskel for en vild, rig og mangfoldig natur i Danmark.  

Årligt medlemskab  1.500 kr.  

Opstartsgebyr   9.950 kr. ekskl. moms, svarende til 12.437,50 kr. inkl. moms. 
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KAB tilbyder herefter boligafdelingerne i KAB-fællesskabet en identifikation og analyse af 

afdelingens unikke potentialer og på baggrund heraf konkrete forslag til driftstiltag, der kan 

bidrage til at øge biodiversiteten. Hertil tilbydes undervisning/workshops til driften. 

 

Analyse og anbefalinger til omlægning af arealer til Vild Med Vilje vil koste 13.312,50 kr. 

inkl. moms pr. afdeling ved op til 100 tilmeldte afdelinger i KAB-fællesskabet. Hvis der kom-

mer flere interesserede afdelinger, vil prisen kunne reduceres. I vedlagte bilag er projektet 

nærmere beskrevet, og der er eksempler på forandringer af områder, der medfører forvand-

linger til grønne områder med stor biodiversitet. 

 

Bilag 2: Projekt ”KAB - Vild Med Vilje” 

Bilag 3: Inspirationsmateriale 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og tager beslutning om, hvorvidt de øn-

sker, at selskabet bliver medlem af foreningen Vild Med Vilje, samt om, at selskabet arbejder 

videre henimod etablering af Vild Med Vilje-arealer i organisationens afdelinger. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker ikke at være medlem af Vild Med Vilje på nuværende tidspunkt. Drif-

ten arbejder allerede med initiativer. 

 

8. Hjemmeside  

KAB har udarbejdet skitse til hjemmesiden. På mødet vil skitsen blive vist. 

Herefter er der brug for et møde med en repræsentant for hver boligafdeling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter skitsen og træffer beslutning  

om den videre proces. 
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Hjemmesiden blev præsenteret, og format inkl. farveskala blev godkendt. Der skal nu findes materiale 

m.v., og der skal være en kontaktperson for hver afdeling. 

 

Linderækkerne har besluttet at have egen hjemmeside og så linket dertil fra Roskilde Nords hjemmeside. 

 

9. Anvendelse af fællesstemmer og orientering om anvendelse af stemmer til Forenet Kredit 

Brug af fællesstemmer og god selskabsledelse  

KAB´s repræsentantskab vedtog den 26. juni 2019 ”Retningslinjer og kodeks for valg til eks-

terne poster i KAB og KAB-fællesskabet.” Af disse retningslinjer fremgår det bl.a., at: 

 

”KAB´s repræsentantskab opfordrer alle boligorganisationer til at be-

handle spørgsmålet om brug af fællesstemmer og træffe beslutning om ram-

merne for god selskabsledelse i deres organisation”. 

 

Sagsfremstilling 

KAB’s repræsentantskab har besluttet at give Forvaltningsudvalget 

ansvaret for implementeringen af retningslinjerne, og udvalget vil 

hermed opfordre til, at alle boligorganisationer i KAB-fællesskabet 

tager stilling til følgende: 

 

Ønsker boligorganisationen at benytte sig af muligheden for at be-

nytte fællesstemmer, der er opnået i forbindelse med afdelingernes 

eller boligorganisationens kundeforhold i f.eks. forsyningsselskaber, 

realkreditforeninger og banker? 

 

Er det i givet fald en beslutning, organisationsbestyrelsen træffer, el-

ler lægges den ud til afdelingerne?  

 

Træffes der en generel beslutning om brug eller ikke brug af stemmer 

– eller skal det vurderes fra sag til sag? 

 

Desuden opfordres boligorganisationerne til at sætte egne principper 

for god selskabsledelse til debat og beslutning. Det kan f.eks. være på 

et seminar, en arbejdsdag eller på et organisationsbestyrelsesmøde. 
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Vigtigst er det, at der fastlægges en politik, der er ejerskab til og enig-

hed om, og som kan være med til at sikre åbenhed og transparens om 

beslutninger i organisationen. 

 

Bilag 4: Retningslinjer og kodeks for valg til eksterne poster i KAB og 

KAB-fællesskabet 

 

Forenet Kredit 

Formand for Sydkystens Boligselskab, næstformand i KAB’s besty-

relse Sophus Vørsing bad i januar måned om opbakning til sit kandi-

datur til repræsentantskabet i Forenet Kredit.  

 

Konkret ønskede Sophus at opstille til en plads i gruppen erhverv i 

valgområde Sjælland/Bornholm. I KAB-fællesskabet er det kun Bolig-

selskabet Roskilde Nord og Sydkystens Boligselskab, der er opstil-

lings- og valgbare i dette område. Det område, der omfatter hoved-

staden, har ikke valg i år.  

 

Konkret havde Sophus brug for 25 stillere for at blive opstillet. Efter 

henvendelse til formanden fik Sophus tilsagn om denne støtte. Efter-

følgende viste det sig dog, at Boligselskabet Roskilde Nord faktisk 

blev stiller nr. 26 for Sophus, og da der kun var fem af de opstillede 

kandidater, der havde skaffet min. 25 stillere, er de fem kandidater 

nu valgt til de fem ledige pladser i repræsentantskabet i Forenet Kre-

dit. 

 

KAB-fællesskabet kan således glæde sig over fremover at have en 

stærk stemme i Forenet Kredits repræsentantskab. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, hvorvidt man i fremtiden vil benytte 

fællesstemmer, herunder om det skal besluttes fra sag til sag eller lægges ud til afdelingerne.  
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Det indstilles desuden, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om rammer og tids-

plan for vedtagelse af en politik for god selskabsledelse. 

 

Herudover bedes organisationsbestyrelsen tage orienteringen om valg til Forenet Kredit til 

efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at de gerne vil spørges i hvert enkelt tilfælde.  

 

Herudover tog organisationsbestyrelsen orienteringen om Forenet Kredit til efterretning. 

 

10. Roskilde Nord – tilfredshedsundersøgelse 

Organisationsbestyrelsen har svaret på en tilfredshedsundersøgelse fra KAB. Resultatet viser, 

at organisationsbestyrelsens generelle betjening fra KAB scorer 3,3 ud af en skal fra 1 til 5, 

hvor 5 er højest. 

 

Er der særlige forhold, som KAB skal gøre anderledes eller være opmærksomme på, så orga-

nisationsbestyrelsen føler sig bedre betjent? 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og kommer med input til KAB samt 

træffer eventuelle beslutninger i forhold til emnet.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede målingen og oplyste, at regnskab for rådighedsbeløb blev afleveret, 

men der blev alligevel rykket for dette fra KAB.  

 

Hvis der skal ændres på grund af fejlkonteringer, kan dette først ske ved regnskabsudarbejdelsen, Det 

betyder, at der konstant er fejl i budgetopfølgningen. 

 

Per oplyste, at der er stor ros fra Tømmergården. 

 

Lone tager de nævnte forhold med i det videre arbejde i KAB. 
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11. Forhold fra driften - fortroligt 

 

12. Afdelingernes budgetter  

 

Budgetter for år 2020/2021 for Roskilde Nord Boligselskabs afdelinger vedlægges dagsorden 

som bilag. 

 

Budgetterne udviser følgende reguleringer for det kommende budgetår: 

 

Antal 

lejemål 

Afdelings- 

nr. 

Afdeling Ny 

m²-leje 

Stigning i 

procent 

 2600-0 Roskilde Nord Boligsel-

skab 

  

106 26001 Baunehøjparken    1.004,56 2.88 % 

98 

15 

28 

26002 

 

Mølleengen  

Ældreboliger 

Ungdomsboliger 

  1.100,57 

  1.188,94 

     837,64 

1,00 % 

1,00 % 

0,80 % 

3 

17 

26005 Sværdagergård 

Ældreboliger 

1.180,50 

1.337,52 

0,59 % 

0,62 % 

35 26006 Tømmergården     866,49 0,00 % 

62 26007 Tunet 

Ungdomsboliger 

1.141, 82 

    957,04 

0,00 % 

0,00 % 

 

Afdelingernes budgetter for 2020/2021 bliver eftersendt den 9. marts 2020. Afdelingernes     

budgetter blev godkendt via mailhøring, og beboerne er varslet under forudsætning af afde-

lingsmødernes godkendelse. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen fastholder mailbeslutningen.  

 

Organisationsbestyrelsen fastholdt mailbeslutningen.  
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Dinna gjorde opmærksom på, at Mølleengens budget var en nulløsning efter ønske fra afdelingsbesty-

relsen. 

13. Havelauget – Mølleengen 

Mølleengen er medlem af et havelaug mellem Hasselparken, Markskellet og Mølleengen. 

Laugets formål er at drage omsorg for fællesarealet, hvilket er beskrevet i en deklaration af 

den 21. december 1995. 

 

Hasselparken og Markskellet har anmodet om at komme ud af Havelauget. De to afdelinger 

betaler i dag til Mølleengen, der varetager opgaven. 

 

KAB kan derfor ikke anbefale en accept af deres anmodning. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter henvendelsen og træffer beslutning i sagen. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede ikke at imødekomme ønsket fra Hasselparken og Markskellet.  Or-

ganisationsbestyrelsen ønsker en dialog om forholdene.  

 

På denne baggrund kontakter Dinna formanden. 

 

14. Indkøbspolitik 

Punktet blev behandlet på det sidste organisationsbestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet, 

at punktet skal på dagsorden igen. 

 

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. 
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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 ad ”Indkøbspolitik for KAB”, som KAB’s bestyrelse har god-

kendt. 

 

Bilag 5: Forslag til indkøbspolitik for Roskilde Nord Boligselskab 

 

Indstilling 

 

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

udgangspunkt i vedlagte forslag.  

 

Beslutning om en indkøbspolitik afventer etablering af et fælles ejendomskontor. 

 

15. Elbiler – elladestandere 

På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev punktet drøftet, men det blev besluttet at tage 

det på dagsorden igen. Dinna Rasmussen fra Mølleengen har bedt om, at etablering af ella-

destandere 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 yderli-

gere om dette, hvis organisationsbestyrelsen har interesse for det. 

 

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

proces. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal opstilles ladestandere. Til næste møde skal der være en 

indstilling på dette inkl. økonomi.  

 

Organisationsbestyrelsen ønsker at støtte opstilling af elladestandere og er indstillet på at bevilge til-

skud til dette. 

 

16. Styringsdialogmateriale 

 

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

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

selskabet. På mødet vil der blive en gennemgang af materialet.  

 

Bilag 6: Oplysningsskema for Baunehøjparken 

Bilag 7: Oplysningsskema for Mølleengen 

Bilag 8: Oplysningsskema for Sværdagergård 

Bilag 9: Oplysningsskema for Tømmergården 

Bilag 10: Styringsrapport for Roskilde Nord 

 

Da organisationsbestyrelsesmødet den 18. marts 2020 blev aflyst på grund af Coronakrisen, 

er materialet indberettet i den nuværende form. 

 

Indstilling 

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

og input til styringsdialogmaterialet. 

 

Organisationsbestyrelsen tog til efterretning, at oplysningerne er indberettet, og afventer en invita-

tion til styringsdialogmøde fra kommunen. 
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17. Arkitekturens Dag – besøg i Tunet 

Formanden har fået en henvendelse fra Arkitektforeningen, der er ved at planlægge Arkitek-

turens Dag, der i år har temaet "Det gode Boligmiljø og fællesskaber" (se bilag for nærmere 

beskrivelse af emnet og vejledning). I år finder A-Dag sted mandag den 5. oktober over hele 

landet, og det er en anledning til, at både fagfolk og almindeligt arkitekturinteresserede kan 

skærpe opmærksomheden over for det byggede miljø.  

 

Arkitekturforeningen tænkte, at det ville være rigtig fint, hvis der kunne laves en byvan-

dring i Tunet Trekroner, evt. i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten.  

 

Bilag 11: Arkitekturens Dag 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter henvendelsen og træffer beslutning i for-

hold til henvendelsen. 

 

Organisationsbestyrelsen støtter initiativet. Lone svarer Arkitekturforeningen. 

 

18. Indeklimakampagne  

Der er flere sager med skimmelsvamp i de ældste afdelinger, hvor driften har drøftet mulig-

heden for at lave en kampagne i forhold til dette. 

 

Der er mulighed for at købe et indeklimakort, der viser, om der bør luftes ud i den enkelte bo-

lig. Kortet koster ca. 16 kr. pr. stk. 

 

Indstilling 
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Organisationsbestyrelsen bedes drøfte, om der skal være en indeklimakampagne, og tage be-

slutning om, hvorvidt der skal indkøbes indeklimakort og til hvilke afdelinger, og hvordan 

udgiften skal finansieres. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede initiativet, og besluttede at iværksætte en kampagne og udlevering 

af indeklimakort i Mølleengen, Baunehøjparken og Sværdagergård. 

 

Udgiften til kampagnen dækkes af arbejdskapitalen i selskabet. Den samlede pris vil blive oplyst til or-

ganisationsbestyrelsen inden igangsætning af kampagnen. 

 

19. Strategi for Roskilde Nord og synlighed i alle afdelinger  

Pia Tofte har bedt om at få et punkt på dagsorden omkring synligheden fra organisationsbe-

styrelsen i afdelingsbestyrelserne. 

 

Herudover ønsker Pia at drøfte en strategi for Roskilde Nord Boligselskab. 

 

Pia orienterer yderligere om punktet på mødet. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og træffer eventuelle beslutninger. 

 

Pia uddybede emnet på mødet, og organisationsbestyrelsen besluttede, at afdelingsbestyrelserne skal 

orienteres om tilbuddet om, at et medlem fra organisationsbestyrelsen kan deltage i et møde, hvis der er 

brug for det.  

 

20. Endeligt byggeregnskab for Tømmergården 

Det endelige byggeregnskab for Tømmergården er nu udarbejdet. 

 Byggeregnskabet viser en besparelse på 70.069 kr.  
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Bilag 12: Endeligt byggeregnskab 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte det endelige byggeregnskab. 

 

21. Grundfortælling for KAB-fællesskabet 

 

I KAB-fællesskabet er der gennem en periode arbejdet på en grundfortælling for KAB-fælles-

skabet. Grundfortællingen er nu færdig og er sendt ud til alle formænd i de enkelte boligorga-

nisationer. 

 

Formandskabet for KAB’s bestyrelse eller Jens Elmelund vil gerne deltage på et møde med jer 

for at drøfte grundfortællingen og betydningen heraf for KAB-fællesskabet. 
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Indstilling 

Organisationsbestyrelsen bedes drøfte dette og træffe beslutning om, hvad man ønsker. 

 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at invitere Jens Elmelund til repræsentantskabsmødet den 9. de-

cember 2020, hvor Grundfortællingen er et emne inden selve repræsentantskabsmødet. 

 

22. Tømmergården II 

KAB er blevet kontaktet af grundejeren omkring køb af Tømmergården II, da Roskilde Nord 

på et tidligere bestyrelsesmøde har tilkendegivet, at Roskilde Nord ønsker at bygge Tømmer-

gården II. 

 

KAB er derfor efter aftale med formandskabet gået i dialog med grundsælger om køb af to 

byggefelter, hvor det forventes, at der kan bygges ca. 35 almene boliger. Det nærmere antal 

boliger og antal boligkvadratmeter skal aftales nærmere med kommunen. 

 

Når de nærmere regler for grundkøb m.v. kendes, skal grundkøbet også godkendes af repræ-

sentantskabet. 

 

KAB har haft en forhåndskontakt til kommunen om kommunens mulighed for at give grund-

kapital til sagen, og dette har kommunen bekræftet, at de er villige til. 

 

Der er udarbejdet en hensigtserklæring mellem parterne. Hensigtserklæringen vedlægges 

dagsordenen som bilag, og yderligere vedlægges et oversigtskort. 

 

Der er brug for et udlæg fra Roskilde Nord for at køre sagen videre på 100.000 kr. Udlægget 

kan dækkes af arbejdskapitalen og vil blive tilbagebetalt til selskabet, når selve byggesagen er 

i gang. 

 

Bilag 13: Hensigtserklæring 
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Bilag 14: Kortoversigt 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender fortsættelse af sagen under de givne 

rammer, og at organisationsbestyrelsen godkender et udlæg på 100.000 kr. fra arbejdskapita-

len. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte en fortsættelse af sagen og bevilligede 100.000 kr. fra arbejdskapi-

talen som udlæg til sagen. 

 

Organisationsbestyrelsen har et ønske om, at der også bliver ældreegnede boliger, og gerne et fælleshus. 

 

Herudover blev det besluttet, at der skal afholdes ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 27. 

august kl. 16.00, og kl. 17.00 afholdes der ekstraordinært repræsentantskabsmøde om køb af grunden. 

 

 

23. Antenneforeningen 4040 

Roskilde Nord Boligselskab var repræsenteret i antenneforeningen 4040. Antenneforeningen 

vil fortsat gerne levere til nybyggerierne i Roskilde Nord Boligselskab og spørger derfor, 

hvem der fremover er deres kontaktperson. 

 

I forhold til konkrete byggesager kan der henvises til projektlederen på sagen. 

 

Indstilling 

Organisationsbestyrelsen drøfter emnet og træffer beslutning om, hvem der skal være kon-

taktperson. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Per Holdrup bliver kontaktperson til antenneforeningen 4040. 
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Sager til orientering: 

24. Ændring af ferielov – konsekvenser for boligorganisationen 

Indledning 

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der indfører ’samtidighedsferie.’ Æn-

dringen af ferieloven sker som følge af EU-regler.  

 

Ved overgangen til den nye ferielov vil medarbejdere have opsparet feriedage til senere af-

holdelse. Lovgiver har valgt, at den opsparede ferie ikke skal komme til udbetaling, men skal 

indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.  

 

De indefrosne feriemidler vil for boligorganisationens vedkommende blive indbetalt til Løn-

modtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (benævnt ”fonden”) i 2021. Fonden vil herefter 

stå for administration af midlerne. 

 

Et nyt ATP-bidrag på 7 kr. pr. fuldtidsmedarbejder er endvidere indført. Det er administrati-

onsgebyr til fonden for administration af de indefrosne midler. 

 

Sagsfremstilling 

Boligorganisationen skal afvikle feriepengeforpligtelsen - de indefrosne midler - til fonden i 

september 2021. Betalingen fordeles blandt afdelingerne i den enkelte boligorganisation i for-

hold til antal medarbejdere. Fonden er herefter ansvarlig for at forvalte de indefrosne ferie-

penge og udbetale dem til medarbejdere, efterhånden som de går på pension. 

 

Regnskabsmæssige konsekvenser 

Ret til ferie er en akkumulerende ret til senere betalt frihed. Den er indregnet i boligorganisa-

tionens balance, da der ikke – indtil ændringen – har været sammenfald mellem optjening og 

afvikling. Fremadrettet betyder ’samtidighedsferien’, at medarbejderne akkumulerer færre 

optjente feriedage, og den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse vil derfor generelt blive 

mindre, end den er i dag, når først de indefrosne midler er indbetalt.   
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Økonomiske konsekvenser 

Påvirkning af årsregnskaber 2019 (efter den 31. august 2019) 

I årsregnskabet for 2019 indgår der en forpligtelse til senere indberetning og indbetaling til 

fonden. Da en indbetaling til fonden først kan ske i 2021, vil de indefrosne feriemidler fremgå 

som en langsigtet forpligtelse på balancedagen. 

 

Påvirkning af årsregnskaber 2020  

Idet boligorganisationen vil have tilkendegivet, at den indbetaler i september 2021, skal ferie-

pengene afsættes som en kortfristet gældsforpligtelse i balancen for årsregnskabet 2020.  

 

Påvirkning af årsregnskaber 2021 

I 2021 vil der ske indbetaling til fonden, der fordeles fra boligorganisationen til afdelingerne, 

og feriepengeforpligtelsen i balancen vil tilsvarende blive nedskrevet.   

 

Administrationsgebyr til fonden 

Der er fra juni 2019 etableret et nyt ATP-bidrag, der er et administrationsbidrag til Lønmodta-

gernes Feriemidler. Bidraget udgør 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder. Beløbet skal be-

tales, uanset om man indbetaler alle feriepengeforpligtelser, eller om der etableres en gælds-

forpligtelse til fonden.  

 

Gebyret til boligorganisationerne på de 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder vil blive for-

delt som udgift til boligafdelingerne.   

Det videre forløb 

Beløbene for den enkelte boligorganisation vil kunne opgøres, når overgangsperioden slutter 

i 2020. KAB vil senest den 31. december 2020 have opgjort og indberettet boligorganisatio-

nens feriepengeforpligtelser. I den forbindelse vil beslutningen om indbetaling af feriepenge-

forpligtelser til fonden blive tilkendegivet. 

 

Der vil blive foretaget indbetaling af feriepengeforpligtelser og indekseret beløb i september 

2021. 

Indstilling 
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Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om indbetaling i 2021 af de in-

defrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler og et nyt ATP-bi-

drag til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

25. Forsikringsstatistik fra Willis 2016-2019 

Indledning 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har 

kontakten til forsikringsselskabet. 

Oversigt 

I kan i den fireårige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens 

forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.   

 

Det videre forløb 

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

skader.  

Bilag 

Bilag  15: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2016-2019 

Bilag  16: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2016-2019 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

26. Status på Den Røde Tråd 

Indledning 

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 og familier samt 24 boliger til ældre, der ønsker at bo i seniorbofælles-

skab. Byggeriet modtog Skema B den 3. maj 2019.   

  

Sagsfremstilling 

Fredag den 7. februar 2020 blev der afholdt 1. spadestik for byggeriet. Den valgte entreprenør 

har fremsendt byggeandragende og venter på endelige byggetilladelse. Der er modtaget 

grave- og støbetilladelse, hvilket betyder, at entreprenøren nu er i gang med at forberede til 

støbning af fundament. Det er forventningen, at byggetilladelsen modtages i marts måned. 

 

Økonomiske konsekvenser 

På baggrund af den kommunale Skema B-godkendelse har det været målet at overtage grun-

den i december 2019. På grund af manglende servitutter til grunden er grundkøbesummen 

endnu ikke frigivet. Det forventes at ske i starten af marts måned.  

 

Byggeriet holder sig inden for de budgetmæssige forudsætninger.  

 

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.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Efterfølgende kan det oplyses, at aflevering er ændret til den 1. februar 2022. 

 

 

27. Status på Linderækkerne 

Stiftende afdelingsmøde 

Den 3. december 2019 blev der afholdt stiftende afdelingsmøde, og afdelingen fik valgt en 

afdelingsbestyrelse ind på fem personer og to suppleanter samt to til repræsentantskabet/or-

ganisationen. 

 

Udlejning 

Der er én bolig, kommunal anvisning, som endnu ikke er lejet ud. 

 

Fejl og mangler 

Der har været en proces, og udbedring skete i uge fire. De sidste sager er ved at blive  

udbedret. 

 

BM er erklæret konkurs, men der er oprettet et nyt selskab, der har overtaget forpligtigel-

serne for Linderækkerne.  

Der arbejdes på at få de sidste mangler afhjulpet. 

 

Samarbejdet med bestyrelsen 
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Der er et godt samarbejde under opbyggelse med bestyrelsen, og de er godt i gang med at 

blive bekendt med opgaverne som arbejdende bestyrelse i en AlmenBolig+-afdeling. 

 

Generelt i afdelingen 

Beboerne har fundet sig godt til rette, og der er god kommunikation mellem dem og besty-

relsen i forhold til varetagelse af driftsopgaver i afdelingen og rekvirering af håndværkere 

etc. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

28. Status på Tunet  

Indledning 

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

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 ydet en indsats for at få samlet op på alle fejl og mangler. 

 

Den 20. november 2019 blev der afholdt étårs gennemgang, hvor tilbageværende fejl og 

mangler blev gennemgået. I februar og marts 2020 har entreprenøren udbedret fejl og mang-

ler. 

 

Økonomiske konsekvenser 
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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 

indhentet tilbud på asfaltering af dette stykke. Asfalteringen vil ske i løbet af foråret. Udgif-

terne til vejen er på 312.500 kr., hvor kommunen har accepteret at betale 239.500 kr. Begge be-

løb er inkl. moms.  

 

På grund af manglende afklaring omkring mulige ekstra udgifter forventes regnskabet for 

projektet at blive udarbejdet i april måned. Byggeriet har afholdt udgifter til fjernvarmerør, 

som entreprenøren retteligt skal betale. Entreprenøren afstår stadig fra at betale denne udgift.  

 

Det videre forløb 

Det er forventningen, at byggesagen i løbet af foråret endeligt kan afsluttes og dermed overgå 

til afdelingens fulde drift.  

 

Skema C med det samlede byggeregnskab forventes fremsendt til organisationsbestyrelsen i 

april 2020.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

29. Nyt fra afdelingerne 

 

Kursus i brug af hjertestartere  

Ejendomskontoret er i gang med at finde en fælles dato for kursus i hjertestarteren.  

 

Dato for dette kursus forventes at kunne udmeldes på mødet. 
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Tømmergården  

Étårsgennemgang  

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

opfølgninger på udeståender fra étårsgennemgangen samt div. reklamationer. 

 

Vi er så godt som i mål. Der udestår dog fortsat enkelte sager, bl.a. en sag omkring driftsstop på 

solfangeranlægget og et utæt udhæng ved Tømmergården 21. 

 

Mølleengen  

Skimmelsagen i nr. 118  

Sagen er i proces, og driften arbejder ihærdigt på at flytte beboeren midlertidigt (ca. to måneder) 

til nr. 117. 

 

Sværdagergård 

Ingen sager. 

 

Baunehøjparken 

Tagsten, som glider ned efter vinduesudskiftning, Veluxvinduer. 

Tilbud er modtaget, og vi forventer at kunne give en status på de videre tiltag på mødet. 

 

Udskiftning af kobberrør under gulv samt vandrør på loftet 

Udskiftning af kobberrør under gulv – sagen er afsluttet 

Udskiftning pågår af vandrør på loft. 

 

Tunet  

Efter aflevering og étårsgennemgang 

Som tidligere oplyst, har der desværre været en række fejl og mangler, særligt i boligerne, efter 

Adserballe & Knudsens aflevering. KAB er og har været i dialog med byggeherrerådgiverne fra 

Holte Projekt siden aflevering. Det er Holte Projekts opgave at få Adserballe & Knudsen til at 

gennemføre mangelafhjælpningen. Mangelafhjælpningen pågår i uge 9 og 10. 

 

Orientering omkring mangeludbedring forventes at kunne gives på mødet. 
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Asfalt 

Adgangsvejen til Tunet bliver nu asfalteret. Det vil sige det stykke, der går fra Trekroner Parkvej 

og frem til og med miljøstationen. Slotsgruset kan ikke holde til tunge køretøjer, fx renovationsbi-

ler. Roskilde Kommune har indvilget i at betale den største del af asfalteringen. Den samlede en-

treprise udgør ca. 270.000 kr., heraf skal Tunet alene betale de 50.000 kr. Beløbet betales via byg-

gesagen. 

Asfalten bliver lagt i uge 11. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

30. Eventuelt 

Maj-Britt oplyste, at der er en 2-rumsbolig i Baunehøjparken, der ikke var lejet ud, og spurgte, om der 

var problemer på grund af Corona. Dette undersøges i KAB. 

 

Der er fortsat udfordringer med anvisningerne til ungdomsboligerne i Mølleengen. KAB kontakter 

RIU omkring dette. 

 

 

31. Orientering om kommende møder 

 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2020: 

Ekstraordinært møde torsdag den 27. august 2020 kl. 16.00, lokalt 

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 16.00, lokalt  

Onsdag den 25. november 2020 kl. 16.00, lokalt  
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Repræsentantskabsmøder i 2020: 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. august kl. 17.00, lokalt 

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

  

Organisationsbestyrelsen besluttede ovenstående mødedatoer. 

 

32. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed 

Punkt 11 refereres som fortroligt. 

  


