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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 referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2020 

Referatet fra ovenfor anførte bestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer 

med anmodning om eventuelle kommentarer.  

 

Referatet er i henhold til vedtægterne offentliggjort indenfor fristen på fire uger. 

 

  

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet underskrives af formanden. 

 

Referatet underskrives af formanden på næste møde. 

3. Revisionsprotokol 

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

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

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Beslutninger 

4. Beslutninger fra mailhøring 

Antenneforeningen 4040, beslutning i forhold til Den Røde Tråd. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter godkendelsen af punktet. 

 

Organisationsbestyrelsen bekræftede valg af Antenneforeningen 4040 til Den Røde Tråd. 

 

Organisationsbestyrelsen udtrykte utilfredshed med 4040 og er usikre på produkter og roller. 

Per Holdrup inviterer Steffen med til næste organisationsbestyrelsesmøde for at få en afklaring på  

forholdene.  

 

5. Udbud af energimærkning (EMO) for boligorganisationerne  

 

I dag skal ejendomme energimærkes hvert 10. år, jf. Bekendtgørelse om energimærkning af byg-

ninger, BEK nr. 793 af den 7. august 2019 §15 og §17.  

 

Derfor tilbyder KAB at udarbejde et EU-udbud på vegne af boligorganisationerne/afdelingerne i 

KAB-fællesskabet mhp. indgåelse af en fireårig rammeaftale med forskellige rådgivere gældende 

fra ca. 2021/2022 og frem.   

 

 

Det betyder, at hver boligorganisation skal beslutte sig for, om man vil deltage i udbuddet via 

KAB-fællesskabet.  

  

Alternativt kan boligorganisationen anmode en ekstern rådgiver om at forestå udbuddet på vegne 

af boligorganisationen.  

 

Det kan oplyses, at det seneste udbud blev udarbejdet i 2012 (og lovgivningen har været 

gældende siden 2006).  

 

Økonomiske konsekvenser 
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Udgiften for boligorganisationen er 4.000 kr. ekskl. moms i grundbidrag tillagt 10 kr. ekskl. moms 

pr. lejemål til at dække KAB´s faktiske omkostninger til udbudsforretningen og løbende opsam-

ling i årene efter med driften.  

 

Derudover skal hver enkelt afdeling selv afholde udgiften til selve energimærkningsrapporten 

igennem afdelingens energiregnskab i det år, rapporten udarbejdes. Udgiften vurderes til at vari-

ere mellem 6 og 10 kr. pr. m2 tillagt en grundpris pr. ejendom, men resultatet kendes først efter ud-

buddet.  

 

KAB håber med et fælles udbud at få en attraktiv pris for KAB-fællesskabets boligafdelinger. 

 

Det videre forløb 

Det antages, at boligorganisationerne i efteråret 2020 kan tage stilling til deres deltagelse i udbud-

det. Hvis organisationen deltager i udbuddet, vil KAB orientere alle de berørte afdelinger via drif-

ten. Endvidere kan KAB støtte driften i forbindelse med indgåelse af aftale med den valgte rådgi-

ver.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af selve energimærkningsrapporten vil dette være en aftale mellem 

den valgte rådgiver og driften (f.eks. driftschef/ejendomsleder/kundekonsulent). Det betyder, at 

driften skal facilitere og godkende aftalen og udarbejde rekvisition mv. til rådgiveren. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at boligorganisationen drøfter og beslutter, om boligorganisationen vil  

deltage i udbuddet fra 2021 via KAB-fællesskabet og bevilge 8.337,50 kr. fra arbejdskapitalen til 

dækning af udgifterne. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Roskilde Nord ønsker at deltage i det fælles udbud, og besluttede 

derudover at bevilge 8.337,50 kr. fra arbejdskapitalen til dækning af udgifterne. 

 

 

 

6. Om BL’s undersøgelse ’Vores bidrag’, der måler bidraget til FN’s verdensmål for bæredygtig 

udvikling 

’Vores bidrag’ er BL’s årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor boligorganisationer kan få udar-

bejdet en rapport, der både giver et samlet overblik over, hvordan og hvor meget denne bidrager 

til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, og samtidig giver en branchesammenligning. 
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’Vores bidrag’ kan, udover at være en årlig statusrapport, også bruges som styringsværktøj 

for boligorganisationen. 

 

’Vores bidrag’ har blandt meget andet disse tre fordele: 

 

1. Rapporten viser, hvordan den enkelte boligorganisation bidrager til FN’s verdensmål for 

bæredygtig udvikling og giver mulighed for at skabe klarhed over organisationens sam-

lede bidrag. 

 

2. Rapporten kan bruges som et styringsværktøj, der år efter år måler boligorganisationens 

fremskridt inden for bæredygtighed. 

 

3. Rapporten giver en sammenligning med resten af branchen, så boligorganisationen kan 

få en fornemmelse af, om udviklingen overordnet set svarer til den, der er i branchen i 

øvrigt. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Da der er en omfattende dataindsamling forbundet med indrapporteringen, er priserne sat efter 

antal lejemål. 

 

Prisen pr. boligorganisation inkl. moms er: 

 

- Boligorganisationer op til 2.000 lejemål: 3.750 kr. pr. stk. 

- Boligorganisationer mellem 2.001-7.000 lejemål: 7.500 kr. pr. stk. 

- Boligorganisationer med 7.001 eller flere lejemål: 11.250 kr. pr. stk. 

 

Det videre forløb 

Ønsker boligorganisationen at deltage, modtages rapporten ’Vores bidrag’ i efteråret 2021. Den vil 

her blive gennemgået af en medarbejder fra KAB. Rapporten kan bruges som oplæg til diskussion 

og til at finde ud af, hvordan det ønskes, at balancen mellem social, økonomisk og miljømæssig 

bæredygtighed skal være fremadrettet i boligorganisationen. 

 

 

 

Indstilling 
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Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til boligorganisationens deltagelse i under-

søgelsen, herunder afholdelse af udgiften i den forbindelse på 3.750 kr. pr stk. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Roskilde Nord ikke skal være med på nuværende tidspunkt, men må-

ske på et senere tidspunkt. 

 

 

7. Vedtægtsændringer som følge af ændring af normalvedtægter for almene boligorganisationer 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har, for at fremme digital kommunikation, foretaget tilpas-

ning af bekendtgørelserne om normalvedtægter for almene boligorganisationer og administra-

tionsorganisationer. 

I den forbindelse har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i efteråret 2019 foretaget følgende æn-

dringer i bekendtgørelser om normalvedtægter: 

 

• Normalvedtægternes krav om, at indkaldelser sendes i brevform, erstattes af et krav om 

skriftlighed. Digitale dokumenter (fx via e-mail) opfylder herefter bekendtgørelsernes 

krav om skriftlighed, uden at der foreligger en særskilt aftale herom.
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• Lejere, der er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsen-

dere, fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter efter normalved-

tægterne. 

 

• Der er indsat et krav om, at boligorganisationer ved et fysisk brev skal oplyse lejerne 

om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at 

blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen. 

 

Med ændringerne af normalvedtægterne vil boligorganisationer fremadrettet kunne ind- 

kalde digitalt til repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger og til afdelingsmøder 

uden aftale med den enkelte lejer, som hidtil har været et krav. Det kræver dog, at bolig-

organisationen sender et fysisk brev til de enkelte lejere med meddelelse om, at boligor-

ganisationen fremover vil indkalde digitalt, og med orientering om muligheden for at 

blive fritaget herfor. 

 

Lejerne kan ikke blive fritaget blot ved at give besked til boligorganisationen om, at de 

ikke ønsker at modtage digitale indkaldelser. Fritagelse kan alene ske, hvis lejerne doku-

menterer at være fritaget for Digital Post efter lov om Digital Post fra offentlige afsendere. 

 

Dertil kræver det, at boligorganisationen ændrer egne vedtægter, så de tilpasses de nye 

normalvedtægter. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at sende et brev om fremtidig di-

gital kommunikation til lejerne, da muligheden for digital kommunikation først endeligt 

kan effektueres, når egne vedtægter er ændret. 

I bilaget er ændringerne markeret. 

Det forventes, at den almene sektor vil indgå i den nye Digital Post-løsning fra foråret 2021. 

   

  Bilag 1: Vedtægter for Roskilde Nord Boligselskab med ændringer 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender de i bilag 1 angivne ændringer til 

Roskilde Nord Boligselskabs vedtægter og indstiller dette til godkendelse på repræsen-

tantskabsmødet den 9. december 2020, så vedtægterne er fremtidssikret. 

 

./. 
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Organisationsbestyrelsen godkendte ændringerne til vedtægterne. Vedtægterne indstilles derfor 

til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 9. december 2020. 

 

8. Vedtægter for ejerforeningen – Den Røde Tråd 

Der har været en længere drøftelse med developeren, der bygger Den Røde Tråd i forhold til 

vedtægter. Det er helt præcist i forhold til fordelingen af udgifterne i ejerforeningen, der har 

været en udfordring.  

 

Developeren, der er ejer af delområde 2, ønskede, at udgifterne skulle fordels efter m², hvilket 

var i modstrid med de godkendte vedtægter, da udgifter her var fordelt efter enheder. En for-

deling efter m² ville betyde en merudgift for beboerne i Roskilde Nords andel af Den Røde 

Tråd. 

 

Efter en længere forhandling er konsekvensen, at renovationsudgifterne fordeles efter enhe-

der og alle øvrige udgifter fordeles også efter enheder, men parcellerne i delområde 2 forde-

ler deres andel af udgifterne mellem sig efter m². 

 

Der er derfor udarbejdet reviderede vedtægter for ejerforeningen, og vedtægterne vedlægges 

som bilag til dagsorden. 

 

De reviderede vedtægter er sendt til kommunen for godkendelse, og ejeren af delområde 2 

har godkendt de reviderede vedtægter. Roskilde Nord Boligselskab skal også godkende de 

reviderede vedtægter. 

 

Bilag 2: Reviderede vedtægter 

Bilag 3: Reviderede vedtægter, der angiver, hvor der er sket ændringer 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender de reviderede vedtægter. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte de reviderede vedtægter. 

 

9. Udlejning af ungdomsboliger (RIU) 

Organisationsbestyrelsen har forespurgt til udlejningen af ungdomsboligerne i Mølleengen, 

da det ikke fungerer optimalt.  

 

./. 

./. 
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Udlejningen i KAB har fulgt op på dette i forhold til aftalen med RIU og har herudover fore-    

taget en studiekontrol. I forbindelse med studiekontrollen har der været en dialog med Ros-

kilde Kommune omkring deres anvisninger. Roskilde Kommune er positive overfor en skær-

pelse af proceduren. 

 

I forhold til RIU er anvisningsaftalen ændret for også at skærpe opmærksomheden på udlej-

ningen. 

 

Vi håber med disse initiativer, at anvisningerne til ungdomsboliger bliver mere målrettet 

unge. 

 

Bilag 4: Aftale med RIU 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager initiativerne til efterretning samt godkender 

og underskriver den nye aftale med RIU.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte den nye aftale, og aftalen blev underskrevet af formanden. 

 

10. Fælles ejendomskontor 

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at der fra april/maj måned 2021 skal være et fælles 

ejendomskontor. 

Som konsekvens af dette blev det besluttet, at der skal være en proces med medarbejderne, så 

der sikres de rette personer og kompetencer til de enkelte jobs. 

 

Dette betyder, at de fire medarbejdere skal varsles med seks måneder. Alle skal have samme 

løn pr. 1. juni 2021, men de skal have nye titler. 

 

Titler bliver således: 

Karsten Svendsen – driftsleder – bliver driftslederassistent 

Peter Nilsen – driftsleder – bliver servicemedarbejder 

Helmer Larsen – driftslederassistent – bliver servicemedarbejder 

René Bay Larsen – servicemedarbejder – fortsat servicemedarbejder 

 

Ønsker én af medarbejderne at være driftsleder i de nye rammer, skal jobbet søges. 

 

I forbindelse med det fælles ejendomskontor er der en del opgaver, der skal planlægges, og 

det skal besluttes, hvordan udgifterne fordeles, hvilke opgaver, der løses af hvem m.v. Det 

./. 
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anbefales, at der nedsættes et samdriftsudvalg, som er et udvalg under bestyrelsen, til at ko-

ordinere dette sammen med kundekonsulenten.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter, om 

der skal nedsættes et samdriftsudvalg, og hvis ja, udpeger personer til dette udvalg. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at nedsætte et samdriftsudvalg med Maj-Britt, Christina, Dinna 

og Pia. 

 

Per beder Tømmergården pege på en kontaktperson til udvalget.  

 

Dinna spurgte hvor længe det lille lokale kan udlejes, og her blev det besluttet, at udlejninger kan fort-

sætte indtil den 1. april 2021. 

 

11. El-ladestandere 

Organisationsbestyrelsen har ønsket at drøfte etableringen af el-ladestandere og har et ønske 

om at etablere ladestander i hver afdeling. 

 

Carpow deltager på mødet for at orientere om mulighederne og systemerne samt hvad det 

koster at etablere el-ladestandere i hver afdeling, der er taget i drift i dag. 

 

 

Bilag 5: Carpow-folder 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal etableres el-ladestandere, og 

bevilger tilskud fra arbejdskapitalen til etableringen. 

 

Carpow gennemgik selskabsstrukturen i selskabet og orienterede om de forskellige typer af ladestan-

dere. 

 

Organisationsbestyrelsen er meget interesseret i, at der i alle afdelinger etableres ladestandere. 

Prisen for en kWh er pt. 3,50 kr. Prisen kan ændres af generalforsamlingen. 

I forbindelse med køb af en ladestander bliver man medlem af foreningen, og det er foreningens med-

lemmer, der udgør generalforsamlingen. 

Et evt. overskud i selskabet kan tilbagebetales til medlemmerne, hvis generalforsamlingen beslutter det. 

 

./. 
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Carpow fremsender tilbud på etablering af to ladestandere i de seks nuværende afdelinger. I de to nye 

afdelinger er der krav om etablering af ladestander. 

 

Organisationsbestyrelsen bevilgede op til 175.000 kr. fra arbejdskapitalen til køb af ladestandere. 

 

I de enkelte afdelinger skal der tages beslutning om placering af ladestanderne og om udtag af el. 

Afdelingsbestyrelserne har denne opgave, og i de tre afdelinger sker det sammen med driften.  

 

12. Upcycling af byggematerialer, strategi- og analyseproces 

 

Indledning 

I KAB-fællesskabet har vi mulighed for at upcycle (genanvende) vores byggematerialer, når 

vi nedriver og renoverer. Det kræver dog en ekstra indsats at få sat skub i upcyclingen. Der-

for igangsætter vi i KAB-fællesskabet denne strategi- og analyseproces, som skal hjælpe os 

med at komme godt fra start.  

 

Sagsfremstilling 

Udviklingsprojektet, Upcycling af byggematerialer, er udnævnt som signaturprojekt i KAB-

fællesskabet. Dermed knytter udviklingsprojektet sig til KAB’s grundfortælling, der fokuse-

rer på økonomisk, social og miljø/klimamæssig bæredygtighed.  

Med upcycling af byggematerialer har vi i KAB-fællesskabet mulighed for både at reducere 

vores klimaaftryk, leve op til kommende myndighedskrav, komme i betragtning til attraktive 

byggemuligheder og ikke mindst skabe spændende og bæredygtige boligområder. Læs desu-

den bilaget. 

Det kræver dog en ekstra indsats at få sat skub i upcyclingen. Derfor igangsætter vi i KAB-

fællesskabet en strategi- og analyseproces, som skal hjælpe os med at komme godt fra start. 

Lendager Group, som er førende indenfor for upcycling af byggematerialer i Danmark, skal 

hjælpe os igennem processen, som indebærer:  

 

- Analyse af, hvordan man kan indføre upcycling af byggematerialer i KAB-fællesskabet 

- Kortlægning af brugbare byggematerialer i en række kommende nedrivnings- og renove-

ringsprojekter  

- Visions- og strategiworkshops 

- Køreplan med konkrete handlinger 
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- Afklaring af mulighed for at anvende upcyclede byggematerialer i et kommende byggeri. 

 

Boligselskabernes deltagelse i processen er frivillig og følger nedenstående tarif afhængig af 

størrelse på selskabet.  

Ved deltagelse i projektet bliver selskabet en del af strategi- og analysearbejdet, som danner 

grundlag for det videre arbejde med upcycling af byggematerialer. Dette skal lede frem til, at 

selskabet på sigt, sammen med de øvrige deltagende selskaber, kan begynde at afgive og 

modtage byggematerialer til genanvendelse, så de kan blive brugt i afdelingernes egne 

bygge- og renoveringsprojekter. 

 

Upcycling af byggematerialer er organiseret som et program med underliggende projekter. 

Projekterne fokuserer dels på (1) indsamling af data om genbrugsbyggematerialer til rådig-

hed og (2) konkret byggeri i større og mindre skala med brug af genbrugsbyggematerialer.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Strategi- og analyseprocessen koster i alt ca. 1 mio. kr. inkl. moms i rådgiverhonorar til Len-

dager Group. Den interne projektledelse finansieres indtil videre af KAB.  

 

KAB bidrager til strategi- og analyseprojektet med 250.000 kr. inkl. moms.  

Selskabernes bidrag til processen afhænger af deres størrelse: 

 

Op til 1000 lejemål:  10.000 kr. inkl. moms 

 

Fra 1000 – 5000 lejemål:  30.000 kr. inkl. moms 

 

Fra 5000 lejemål og opefter:  180.000 kr. inkl. moms 

 

De tre store selskaber har allerede tilkendegivet, at de vil deltage, og dermed er processens 

gennemførelse sikret. Projektet vil dog blive skaleret i forhold til, hvor mange andre selska-

ber, der deltager.     

Det videre forløb 

I løbet af det tidlige efterår 2020 påbegyndes strategi- og analysearbejdet.  

De deltagende selskaber vil i første omgang blive indbudt til at deltage i en visionsworkshop 

i efteråret. Her skal vi nå frem til en fælles målsætning ift. upcycling og bæredygtighed for 

byggematerialer og byggeprocesser.  
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Bilag 6: Folder, Upcycling af byggematerialer i KAB-fællesskabet 

 

Indstilling 

Der indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger 10.000 kr. inkl. moms fra selskabets dispo-

sitionsfond til strategi- og analyseprocessen for Upcycling af byggematerialer i KAB-fælles-

skabet. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker ikke at indgå i projektet på nuværende tidspunkt. 

 

 

 

13. Erfaringerne efter Corona – åbningstider på ejendomskontorerne m.v. 

Under nedlukningen på grund af Corona-virus var der alene mulighed for at kontakte ejen-

domskontorerne via mail, telefon eller via beboerappen. 

 

I Roskilde Nord Boligselskab er der ikke genindført åbningstider på ejendomskontoret, men 

alle opgaver bliver løst, og alle henvendelser bliver håndteret. Der skal fortsat reserveres tid 

for at få en aftale med ejendomskontorerne. Driften er meget fleksibel i forhold til at mødes 

ud i områderne, og dette giver god service overfor beboerne.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter erfaringerne samt drøfter serviceniveau og 

åbningstider på ejendomskontoret. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede serviceniveauet på ejendomskontorerne samt åbnings- og telefonti-

der. 

 

Ejendomskontorerne er åbne for aftaler med beboerne, og medarbejderne går ud til beboerne for at give 

denne service, da det ikke er optimalt med besøg på ejendomskontoret. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker, at telefonen bliver tager i telefon- og åbningstiden. Der skal være om-

stilling, så det er ejendomskontorets telefonnr., der svares på, og så beboerne ved, at det er dette num-

mer, der skal anvendes. Sussi tager dette input med til driften.  

 

 

./. 
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Orienteringer 

14. Status – Den Røde Tråd 

 

Baggrund  

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

almene boliger. 

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

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

skab. Byggeriet modtog skema B den 3. maj efter kommunalbestyrelsens godkendelse den 

23. april 2019. 

 

Status 

Den valgte entreprenør er i fuld gang med at opføre Den Røde Tråd.  

 

I forhold til udarbejdelse af vedtægterne for karréforeningen har der været store problemer 

med at udforme vedtægter, som nabogrundens projektudvikler har kunnet acceptere. Det er 

nu lykkedes at udforme et sæt vedtægter, der ikke stiller afdelingen Den Røde Tråd dårli-

gere, men fordeler udgifterne til karréforeningen lidt anderledes på naboens matrikler. 

 

Udlejningspjecen er næsten færdig. Så snart den er udarbejdet, vil den blive sendt til organi-

sationsbestyreslen til inspiration.  

 

Økonomi 

Selvom der fra entreprenørens side løbende stilles krav om ekstrabetalinger, har det været 

muligt at holde ekstraudgifterne på et rimeligt niveau. Det er således administrationens vur-

dering, at projektet kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.  

 

Indstilling 

 

        Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

        Connie og Per besøger afdelingen. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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15. Status – Tunet 

Baggrund.  

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

gen har været i fuld drift siden januar 2019.  

 

 

 

Status 

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

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

entreprenøren holdes ansvarlig for udbedring af fejl og mangler. 

 

Udbedringen af fejl og mangler er nu afsluttet. Der er enkelte boliger, hvor det ikke har væ-

ret muligt at komme ind og regulere ventilationsanlæggene. Det er aftalt, at det vil ske ved 

førstkommende fraflytning af disse lejemål.  

 

Tilkørselsvejen i Tunet er nu asfalteret, men der mangler små udbedringer.   

 

Økonomi 

I forbindelse med afslutning af projektet har entreprenøren fra Adserballe & Knudsen ikke 

ønsket at betalte for fjervarmestik på grunden, selvom det tydeligt fremgår af det kontrakt-

grundlag, han har skrevet under på. Vi har derfor været nødt til at føre en voldgiftssag på 

dette forhold. Den 13. august afgjorde Voldgiften, at entreprenøren har den fulde forpligti-

gelse. Beslutningen er vedlagt.  

 

Det er nu muligt at få lukket byggesagens regnskab og dermed indsende skema C for projek-

tet. 

 

Skema C forventes indsendt i oktober 2020.  

 

Bilag 7: Sagkyndig vurdering 

 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

  

./. 
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16. Status – Linderækkerne 

Baggrund 

Linderækkerne indeholder 45 familieboliger, hvoraf de fem er et-rums og anvises af kommu-

nen. Afdelingen har været i fuld drift siden november 2019.  

 

 

Fejl, mangler og reklamationer 

Efter aflevering af byggeriet og indflytning er der fortsat fejl og mangler, som der arbejdes på for 

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

nøren holdes ansvarlig for udbedring af fejl og mangler, også flere, som ved udbedring af 14-da-

ges fejl og mangler ikke er udført tilfredsstillende nogle steder – særligt i lyset af BM-Bygs kon-

kurs i marts 2020. 

 

Der er fortsat store problemer med ventilationsanlæggene samt store udfordringer med udearea-

lerne, der skal færdiggøres.  

BYG (ny projektleder på pr. 1. august) er i dialog med både entreprenør og bygherrerådgiver 

samt Roskilde Kommune, da beboere/bestyrelse før sommer har taget kontakt til formanden for 

deres byggeudvalg omkring udbedring af fejl og mangler inde og ude. 

 

1.års fejl og mangler er skudt i gang i sommer ift. indberetning af fejl og mangler, så denne proces 

kører planmæssigt pt. og er sat til november og december 2020. 

 

 

Økonomi 

Da vi har kæmpet med at få BM-Byg ud og udbedre reklamationer (efter konkursen) og i nogle 

tilfælde har måttet benytte ekstern håndværker, er der oprettet særskilt konto, så man løbende 

kan holde øje med, hvad udgiften er på dette. Det er oplyst til både BYG og bygherrerådgiver ift. 

økonomisk dækning af disse udgifter. 

 

Der er regnskabsafslutning pr. 30. juni 2020 for Linderækkerne.  

I dette regnskabsår udarbejdes der regnskab for otte mdr. – da afdelingen gik i drift den 01-11-

2019. 

 

 

Selve afdelingen 

Det er en driftig afdeling med mange engagerede beboere, der gerne vil igangsætte en masse 

gode tiltag. Der er god dialog mellem afdelingen og KAB generelt. Der har været lidt frustration i 

opstartsfasen fra både beboere og bestyrelse, men det virker som om, de er ved at finde sig til 

rette. Der har pt. været to fraflytninger (sommer 2020). Der afholdes ekstraordinært afdelings-

møde søndag den 30. august, hvor man ønsker at stemme om forslag til tilrettet husorden. 
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        Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

        Organisationsbestyrelen tog orienteringen til efterretning. 

  

 

17. AlmenBolig+ -konceptet 

Per Holdrup har bedt om, at organisationsbestyrelsen drøfter indflytning af nye beboere i 

Tømmergården og orienteres om den økonomiske afregningsform, der gælder for Tømmer-

gården ved genudlejninger. 

På mødet vil KAB orientere om forholdene og svare på spørgsmål. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringen til efterret-

ning. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede konceptet samt konceptet ved fraflytning. 

Per udtrykte kritik af KAB´s Udlejning, da de svarer forkert og giver forkert information, og der nogle 

gange ikke svares. Der mangler viden om konceptet. 

Lone giver denne kritik videre til Udlejningen, så der kan rettes op på forholdene. 

18. Nyt fra afdelingerne 

 

Kursus i brug af hjertestartere  

Fire timers kursus afholdes 6. oktober 2020 i Mølleengen. 

 

Her deltager både medarbejdere fra Baunehøjparken, Mølleengen og Eskemosepark. Den 

samlede udgift udgør 7.500 kr. 

 

KAB sikrer, at udgiften deles mellem de to selskaber. 

 

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. 
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Der udstår alene enkelte sager. Bl.a. en sag omkring driftsstop på solfangeranlægget og et 

utæt udhæng v/Tømmergården 21. 

 

Mølleengen  

Skimmelsagen i nr. 118  

Det er ikke lykkedes at få beboeren til at flytte til en anden bolig, idet det ikke er muligt at 

finde en egnet genhusningsbolig. Juridisk kontor er inde over en skrivelse til beboeren om, at 

sagen afsluttes. 

KAB har undersøgt forholdene, og der er intet til hinder for, at beboeren kan fortsætte med 

at bo i boligen, da dette hverken vil være til skade for beboeren eller boligen. Når boligen 

fraflyttes på et senere tidspunkt, vil driften sikre udbedring.  

 

 

 

Indbrud i garage/udhus 

Afdelingens græsslåmaskine er desværre blevet stjålet. Ukendte gerningsmænd har begået 

indbrud i afdelingens garage/udhus mellem den 21/8 og 24/8. 

Sagen er meldt til både politiet og forsikringen. 

Politiet har meldt tilbage, at de ikke finder grundlag for at indlede en efterforskning. Deres 

begrundelse er, at der ikke er en mistænkt eller oplysninger, som kan føre til en identifika-

tion af en mulig gerningsmand. 

 

Sværdagergård 

Ingen særlige sager. 

 

Baunehøjparken 

Tagsten, som glider ned efter vinduesudskiftning, Veluxvinduer. 

Afsluttet. 

 

Udskiftning af kobberrør under gulv samt vandrør på loftet 

Udskiftning af kobberrør under gulv og udskiftning af vandrør på loft. 

Afsluttet. 

 

Tunet  

Har netop afholdt afdelingsmøde, der er blevet valgt en nye bestyrelse. Det virker som om, 

at der er pustet nyt liv i afdelingen, bl.a. pga. selskabets bevilling på de 100.000 kr., som der 

nu arbejdes med at få anvendt til diverse initiativer i afdelingen og særligt i forhold til op-

rydning og pleje af det grønne. 

 

Til orientering kan det oplyses, at Tunet er indstillet til KAB’s bæredygtighedspris. 
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Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Dinna har spurgt til, om der skal være en 

gps på de store maskiner. Forsikringen har efterfølgende meddelt, at det alene er store maskiner til en 

pris på over 1,5 mio. kr., der skal have gps. 

 

I forbindelse med etablering af fælles ejendomskontor skal det vurderes, hvilke maskiner, der er brug 

for. 

   

 

19. Eventuelt 

Status på hjemmeside efterlyses. Lone rykker Maj for dette. Den gamle hjemmeside skal slettes. 

 

Per oplyste, at han deltager i Beboerrepræsentantskabsmødet den 9. september 2020 i KAB. 

 

Per spurgte til brandkrav i forhold til solceller. Kravet er, at det skal være muligt at slukke for strøm-

men, hvis der skulle opstå brand. 

 

 

 

20. Orientering om kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2020: 

Onsdag den 25. november 2019, kl. 16.00, lokalt  

 

 

 

Repræsentantskabsmøder i 2020: 

Onsdag den 9. december 2019, kl. 18.15, lokalt    

 

21. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed 

Der er ingen emner, der skal refereres som fortroligt. 

  


