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Organisationsbestyrelsesmøde den 26. august 2021, kl. 16.00,   
i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

 

 

Til stede: Birgit Nørgaard, Connie Poulsen, Dinna Gjessing Rasmussen, Maj-Britt 

Jørgensen, Christina Krohn, Agnieszka Agata Visborg Poniatowska, Jan 

Wauder og Rikke Jensen 

Afbud fra: Marion Rossing 

Fra KAB: Lone Skriver, Sussi Cohn og Bettina Panek (ny driftsleder) deltog som 

gæst 
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Selskabet: 

1. Konstituering af organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen konstituerede sig med Connie Poulsen som for-

mand og Agnieszka Agata Visborg Poniatowska som næstformand. 

 

2. Valg af dirigent 

 
 

Lone Skriver blev valgt som dirigent. 

 

3. Godkendelse af forretningsorden 

 
 

Bilag 

Bilag 3: Forretningsorden for mødet 

 

Forretningsorden blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 

 
 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for mø-

det. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsor-

den for organisationsbestyrelsesmødet 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet fra re-

præsentantskabsmødet den 10. august 2021 
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Bilag 

Bilag 4: Referat fra repræsentantskabsmødet den 10. august 2021 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af formanden. 

 

5. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste afholdte møde i organisationsbestyrelsen er tilsendt organisationsbe-

styrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

 
 

Der er pr. mail fremkommet kommentar fra Dinna Gjessing Rasmussen vedrørende det 

nye ejendomskontor og opsætning af bi-målere på el. Rettelsen er tilføjet referatet som 

fremlægges til godkendelse og formandens underskrift. 

 

Bilag 

Bilag 5: Endeligt referat fra organisationsbestyrelsens møde den 9. juni 2021 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af formanden. 

 

Sager til beslutning: 

6. Tømmergården II - driftsmodel 

Organisationsbestyrelsen ønsker at drøfte driftsmodel for Tømmergården II, og hvilke 

huslejekonsekvenser der vil være hvis afdelingen skal serviceres fra det nye servicecen-

ter. 

 

Med udgangspunkt i huslejen for Tømmergården I kan følgende beregnes: 

 

Administrationsbidrag fra lille til stor pakke………………………….. 22.000 kr. 

Andel driftsfællesskabet……………………………………………….346.000 kr. 

Merudgifter ……………………………………………………………..368.000 kr. 

 

De samlede huslejeindbetalinger i Tømmergården I er på 3.336.000 kr. Lejen dækker alle 

udgifter. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 
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Merudgifter betyder derfor en huslejestigning på 11,03 % 

 

Den nuværende husleje er 866,49 kr. pr. m² og med en stigning på 11,03 % vil lejen stige 

med 95,58 kr. til 962,07 kr. pr. m². 

 

En 95 m² bolig vil sige med 774 kr. pr. måned til 7.787 kr. 

En 108 m² bolig vil stige med 958 kr. pr. måned til 9.643 kr. 

En 129 m² bolig vil stige med 954 kr. pr. måned til 9.604 kr. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede modellen for Tømmergården II og beslut-

tede, at Tømmergården II skal driftes som en AlmenBolig+ afdeling. 

   

7. Ny i bestyrelsen 

På repræsentantskabsmødet blev der valgt 5 nye medlemmer ind i bestyrelsen. Det er 

vigtigt bestyrelsen bliver klædt på til opgaverne og kender ansvaret, også i forhold til re-

præsentantskabet og i forhold til afdelingerne. Herudover skal medlemmerne vide, hvad 

KAB varetager i forhold til administrationsaftalen. 

 

Derfor vil det være en god ide, at nye medlemmer kommer på relevante kurser, og hvis 

dette ikke er muligt, bør der afholdes en temaaften hvor disse forhold drøftes. 

 

Herudover skal nye bestyrelsesmedlemmer kende Roskilde Nord og de Roskilde Nord 

kendetegner og ønsker at være kendt for. Derfor bør dette også drøftes i den nye besty-

relse. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede indstillingen og besluttede, at der skal af-

holdes en temaaften. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen med baggrund i de økono-

miske beregninger drøfter driftsmodel for Tømmergården II og træffer 

beslutning om driftsmodel. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og beslutter 

hvilke tiltag man ønsker 
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Agnieszka Agata Visborg Poniatowska ønsker at deltage på KAB’s bestyrel-

sesuddannelse som koster 12.000 kr. Agnieszka Agata Visborg Poniatowska 

redegjorde for ønsket. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at Agnieszka Agata Visborg Poniato-

wska deltager i kurset og bevilgede pengene fra kursuskontoen. 

 

8. Forsikringsudbud 

Bygningsforsikringerne har været i udbud, og vi kender nu resultatet af udbuddet. Fire 

forsikringsselskaber har givet tilbud, og der er stor variation i prisen. Protector har givet 

det bedste bud, som betyder en besparelse på 43.355 kr. om året for Roskilde Nord. 

Roskilde Nord anbefales derfor at acceptere tilbuddet fra Protector. 

 

I de vedlagte bilag er resultatet af udbuddet nærmere beskrevet. 

 

 
 

Bilag 

Bilag 8: Resultat af forsikringsudbud 

 

Lone Skriver redegjorde for forsikringsudbuddet og resultatet for Roskilde 

Nord Boligselskab. Organisationsbestyrelsen accepterede tilbuddet. 

 

9. Input fra Per 

Per Holdrup, tidligere næstformand i Roskilde Nord Boligselskab har bedt om at det med 

dagsorden vedlagte bilag drøftes i organisationsbestyrelsen. 

 

 
 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen accepterer tilbuddet fra 

Protector 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punkterne og træf-

fer eventuelle beslutninger 
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Bilag 

Bilag 9: Notat fra Per Holdrup 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede notatet fra Per Holdrup, og var enig om, at 

forholdene var drøftet og afklaret på nær navngivningen af Tømmergården II. 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at afdelingen indtil videre hedder Tøm-

mergården II. 

 

10. Deltagelse i følgegrupper for nybyggerier 

Under opførelse af et nybyggeri følger organisationsbestyrelsen sagen via orienteringer 

og beslutninger på organisationsbestyrelsesmøderne.  

 

Herudover nedsættes der for hver sag en følgegruppe, hvor organisationsbestyrelsen er 

repræsenteret med medlemmer. Den eksterne rådgiver, projektlederen fra KAB og drifts-

chefen deltager ligeledes i følgegruppemøderne. Kundechefen deltager efter behov. 

 

Connie Poulsen og Per Holdrup repræsenterer Roskilde Nord i følgegruppen for den 

røde Tråd. Per Holdrup er ikke længere medlem af organisationsbestyrelsen, og derfor 

bør organisationsbestyrelsen beslutte, om der skal udpeges et nyt medlem eller om og 

Per Holdrup kan fortsætte indtil byggesagen er afsluttet. 

 

For Tømmergården II vil der også skulle nedsættes en følgegruppe til at følge sagen. Or-

ganisationsbestyrelsen skal derfor udpege medlemmer til følgegruppen. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Connie Poulsen og Per Holdrup fort-

sætter i følgegruppen for Den Røde Tråd, da byggesagen snart er afsluttet. 

 

Herudover blev det besluttet at Connie Poulsen og Jan Wauder deltager i føl-

gegruppen for Tømmergården II. 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter deltagelse i følge-

grupper, og beslutter hvem der skal udpeges til de nuværende to føl-

gegrupper. 
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11. Samarbejde med Antenneforeningen 4040 

Antenneforeningen 4040 har skrevet følgende til Connie Poulsen: ”Vi er blevet underret-

tet om at der på jeres sidste møde i RNB blev fremsat eller forsøgt fremsat beskyldninger 

mod bestyrelsen i 4040.dk. 

  

Vedhæftet brev er selvforklarende. Brevet vedlægges som bilag til dette dagsordenpunkt. 

 

På det seneste organisationsbestyrelsesmøde drøftede organisationsbestyrelsen samar-

bejdet med 4040.dk, og krav om uddeling af materiale fra 4040.dk. dette ønsker organi-

sationsbestyrelsen at drøfte, og der skal vurderes om der skal en fælles tilbagemelding til 

4040.dk. 

 

 
 

Bilag 

Bilag 11: Information fra 4040 

Bilag 11.1: henvendelse fra Antenneforeningen 4040 

 

Organisationsbestyrelsen havde en drøftelse af emnet og henvendelsen fra 

4040. Antenneforeningen 4040 har meddelt, at bestyrelsen i antenneforenin-

gen får betalt internet og ikke yderligere. Dette tager organisationsbestyrelsen 

til efterretning. 

 

Antenneforeningen kan ikke pålægge bestyrelsen at udlevere materiale, men 

der er en velvillighed til at hjælpe hvis det kan indpasses med, at driften skal 

udlevere andet materiale samtidig. 

 

Antenneforeningen 4040 bedes om at sende materiale elektronisk til linderæk-

kerne, Tunet og Tømmergården og i papirformat for Mølleengen og Sværd-

agergård. Udlevering af materiale vil derefter blive koordineret med driften og 

bestyrelserne. 

 

Nye beboere får udleveret informationsmateriale ved indflytning. 

 

Per Holdrup er fortsat kontaktperson til Antenneforeningen 4040 og forpligti-

ger sig til at holde formandskabet orienteret. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen og brevet fra 

4040.dk, og beslutter om det evt. skal iværksættes tiltag 
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Lone Skriver orienterer antenneforeningen om organisationsbestyrelsens be-

slutning. 

 

12. Tømmergården II - nybyggeri af familieboliger 

Organisationsbestyrelsen godkendte i juni 2020 iværksættelse af udviklingsprojektet 

Tømmergården II. Et projekt på 3.949 m2 med 37 familieboliger i varierende størrelse 

samt 6 små boliger, i alt 43 boliger. 

 

På organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2021 var det et ønske fra selskabet, at der 

skulle være nogle boliger på 68 m2.  

Dette er der nu indlagt i projektet, og det giver derfor 48 boliger frem for de 43 boliger 

(bebyggelse areal i alt 4.520 m2 frem for 3.949 m2) Dette medfører en anlægsøkonomi på 

114.689.000. 

 

Der var ligeledes et ønske om at flytte fælleshuset, dette forslag, ville Roskilde Kommune 

ikke imødekomme. 

 

Byggeriet opføres stadigvæk efter en delegeret bygherremodel med 2E Group som dele-

geret bygherre. 

 

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt der kan indsendes Skema A til 

Roskilde Kommune med det nye antal bolig m2. (se dispositionsforslag.) 

 

 
 

Projektet på Møllevej 1, Jyllinge, der nu er på 4.520 m2 består af 48 familieboliger på mel-

lem 1 og 5 rum. Byggeriet opføres i samme arkitektur som Tømmergården I. 

 

Der er indtænkt et fælleshus, som kan bruges af afd. Tømmergården I og Tømmergården 

II. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse: 

 

▪ at der kan indgås et samlet aftalekompleks efter den delegerede 

bygherremodel med 2E Group indenfor den givne økonomiske 

ramme 

▪ at grundlag for Skema A-ansøgning godkendes 

▪ at der indgås en forretningsføreraftale med KAB 
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Ejendommen er pligtigt medlem af ejerforeningen samt områdets grundejerforening, og 

derfor kan alle fællesfaciliteter i gårdrummene samt de landskabelige kiler i området be-

nyttes. Se bilag 12. 

 

Byggeriet er udformet i henhold til lokalplanen, og Roskilde Kommune samt Roskilde 

Nord Boligselskabs følgegruppe har bidraget konstruktivt i den endelige løsning. Roskilde 

Kommune har haft et krav om 6 stk. små ”betalbare ” boliger, ellers er der udarbejdet et 

projekt som Tømmergården I, samt et Fælleshus. 

 

Samarbejdsmodel 

Projektet gennemføres som en delegeret bygherremodel med 2E Group (grundsælger), 

da Tømmergården II bliver en del af et større byggeri. Her er det formelt Roskilde Nord 

Boligselskab, der er bygherre, men en lang række af bygherrens opgaver, ansvar og ri-

sici bliver uddelegeret til den private part, 2E Group. 

 

KAB er byggeforretningsfører på opgaven, og der tilknyttes en ekstern bygherrerådgiver. 

 

Det samlede aftalekompleks bestående af: 

 

▪ Delegeret Bygherreaftale 

▪ Købs- og Samarbejdsaftale 

 

Disse dokumenter er under udarbejdelse og forventes at kunne fremsendes til underskrift 

i august 2021. 

Økonomiske konsekvenser 

Skema A-budget (nyt) for etablering af projektet 

 

Anlægsøkonomi 

Anlægsøkonomien er baseret på, at den samlede anlægssum på kr. 114.689.000 kr. inkl. 

moms, svarer til det gældende maksimumbeløb for familieboliger for etagebyggeri for 

2021. Grundkøbesummen inkl. tilslutningsafgifter udgør 22.448.000 kr. svarende til 4.966 

kr./m² inkl. moms.  

 

Ejendomsskat samt øvrige grundudgifter afholdes af grundsælger/delegeret bygherre i 

byggeperioden. 

 

Grundkapitalen udgør henholdsvis 8 og 10 % af anlægssummen, hvilket betyder et kom-

munalt bidrag på 11.468.900 mio. kr. inkl. moms. 
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Grundkøbesummen deponeres umiddelbart efter Borgerrepræsentationens Skema B-

godkendelse og frigives ved endeligt skøde. 

 

Husleje 

Boligernes anlægssum finansieres jf. gældende regler med hhv. kommunal grundkapital, 

der frigives ved Skema A-tilsagn, beboerindskud og realkreditlån.  

 

Huslejen for boligerne er jf. bilag 2 anslået til 1.242 kr. pr. m² pr. år, således at huslejen 

for den enkelte bolig pr. måned, ekskl. forbrugsudgifter, forventes at udgøre: 

 

▪ For en bolig på 44 m² inkl. fællesarealer 4.560 kr. pr. måned med et indskud på 

22.940 kr.  

▪ For en bolig på 68 m² inkl. fællesarealer 7.038 kr. pr. måned med et indskud på 

35.401 kr.  

▪ For en bolig på 90 m² inkl. fællesarealer 9.320 kr. pr. måned med et indskud på 

46.920 kr.  

▪ For en bolig på 106 m² inkl. fællesarealer 10.970 kr. pr. måned med et indskud på 

55.260 kr.  

 

Der er 100 % kommunal anvisning på de små boliger. 

 

Den samlede anskaffelsessum overholder det gældende rammebeløb for familieboliger. 

   
Udgifter       
Grundudgifter inkl. Tilslutning 22.448.000 Kr.     

Entrepriseudgifter 81.164.800 Kr.      
Rådgiverhonorar 600.000 Kr.      
Byggesagshonorar 2.652.900 Kr.     

Gebyrer 1.675.500 Kr.     
Administrative omkostninger 9.400.700 Kr.     

Samlet anskaffelsessum inkl. moms 114.689.000 Kr.     

       

       
Finansiering       
Grundkapital 10 % 11.468.900 Kr.     

Beboerindskud 2 % 2.293.800 Kr.     
Realkreditlån 88 % 100.926.300 Kr.      

Samlet finansiering i alt inkl. moms  114.689.000 Kr.     

       

 

Det videre forløb 

Administrationen vil fremsende supplerende oplysninger til Skema A i august 2021. Ifølge 

den kommunale tidsplan forventes Skema A at være godkendt i oktober 2021. 
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Forventet tidsplan: 

Indgåelse af aftalekompleks august 2021 

Supplerende Skema A-materiale indsendes august 2021 

Skema A-godkendelse oktober 2021 

Skema B-godkendelse december 2021/januar 2022 

Byggestart marts 2022 

Aflevering juli 2023 

Skema C Ultimo 2023 

 

Administrationen vil løbende orientere organisationsbestyrelsen om det videre arbejde. 

Derudover sker det videre arbejde i tæt samarbejde med den af Roskilde Nord Boligsel-

skab udpegede følgegruppe. 

 

Kommunikation 

Boligorganisationen vil løbende blive orienteret om sagen. 

 

Bilag 

Bilag 12: Dispositionsforslag for område A1 og A3, dat. 25. juni 2021 

Bilag 12.1: Skema A-budget, dat. 1. juli 2021 

Bilag 12.2: Skema A-ansøgning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, 

 

▪ at der kan indgås et samlet aftalekompleks efter den delegerede bygherre-

model med 2E Group indenfor den givne økonomiske ramme 

▪ at grundlag for Skema A-ansøgning godkendes 

▪ at der indgås en forretningsføreraftale med KAB 

 

13. Samarbejde mellem KAB og Bolius 

KAB har indgået en samarbejdsaftale med videnscentret Bolius, som betyder, at boligor-

ganisationer i KAB-fællesskabet gratis kan gøre brug af Bolius’ materiale. 

 

 
 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisation og afdelin-

ger kan gøre brug af relevant materiale og indhold fra Bolius på digi-

tale platforme og i trykt materiale i hhv. boligorganisation og afdelin-

ger. 
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Sagsfremstilling 

Bolius er en non-profit-organisation støttet af Realdania. Bolius fungerer som et videns-

center for boligejere og -lejere om alt inden for det byggede miljø. 

 

De leverer viden i form af artikler og videoer om emner som indeklima, bæredygtighed, 

gør-det-selv, rengøring og meget mere. Bolius ønsker at nå ud til så mange mennesker 

som muligt og vil gerne nå endnu flere lejere inden for det almene. 

 

Læs mere om Bolius: www.Bolius.dk 

 

KAB har indgået en samarbejdsaftale med Bolius med den hensigt, at både KAB og bo-

ligorganisationerne i KAB-fællesskabet kan udvælge og anvende Bolius’ materiale til 

gavn for beboere og medarbejdere. Det kan ske gennem opslag på sociale medier eller 

artikler på hjemmesider og i nyhedsbreve m.v.  

 

Formålet med samarbejdet er at give beboere i KAB-fællesskabet mulighed for at øge 

deres viden om boligforhold. Det kan for eksempel være om vedligeholdelse af boligen, 

gode råd til indretning af den lille bolig, rengøring, indeklima, grønne tiltag m.v. 

 

Det øgede vidensniveau og de gode råd kan skabe bedre livskvalitet hos den enkelte be-

boer. Den øgede viden kan også medføre sundere boliger og på sigt færre udgifter til 

vedligeholdelse og istandsættelse.  

KAB screener materialet fra Bolius og sikrer, at det lever op til regler og standarder inden 

for den almene sektor. Samarbejdet er forankret i KAB’s kommunikationsafdeling, som 

har den direkte dialog om materiale med Bolius. 

 

Der bliver etableret et mindre redaktørkorps i KAB, som koordinerer relevant indhold for 

boligorganisationer i KAB-fællesskabet. Der vil ligeledes blive mulighed for, at boligorga-

nisationer kan give ønsker til specifikke temaer og emner, som Bolius kan producere ind-

hold om. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Tilbuddet er gratis. Samarbejdet koster ikke noget for hverken KAB eller boligorganisatio-

nerne, men der går selvfølgelig nogle timer med at lægge indholdet på nyhedsbreve, 

hjemmesider og andre platforme fra de medarbejdere i KAB, der servicerer boligorgani-

sationer/afdelinger eller fra afdelinger, der selv vedligeholder egne hjemmesider.   

 

Det videre forløb 

Det videre forløb drejer sig om at få informationen om samarbejdet ud i afdelingerne og 

informere om, hvordan Bolius’ indhold kan bruges, og hvilke betingelser der knytter sig 

hertil. Det handler bl.a. om kildeangivelse og brug af links i henhold til aftalen med Bolius. 

Tanken er at gøre det så nemt som muligt at anvende indholdet eller linke til det. 
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Også driften er orienteret om samarbejdet med Bolius, så de også kan gøre brug af de 

mange gode råd, videoer og fakta, som Bolius leverer. 

 

Bilag 

Bilag 13: KAB-samarbejde med Bolius 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. 

 

14. Sager til orientering 

 

Den Røde Tråd - status 

Baggrund  

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

Bebyggelsen består af 75 almene boliger. 

 

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

skab. Den 7. april 2020, gav Roskilde Kommune endelig byggetilladelse, hvorefter byg-

geriet har været i gang.  

 

Status 

Entreprenørfirmaet GVL, er nu færdig med aptering af alle boligerne i blok B. Det er for-

ventningen gennemgang af fejl og mangler for blok B, startes op i slutningen af oktober. 

Der er stor fokus på at sikre kvaliteten, hvorfor det vil blive gennemført e 100 % gennem-

gang af alle boligerne.  

 

I blok A, er entreprenøren i gang med at isolering og påsætning af facadetegl. De indven-

dige arbejder er så småt i gang.  

 

Den 29. september afholdes bygningsfejring af Den Røde Tråd, hvor Roskilde Kommu-

nes Borgmester, gerne vil komme og holde tale. Alle i bestyrelsen er meget velkommen 

til at deltage. Årsagen til denne lidt specielle fejring er, at det ikke under Coronakrisen, 

var muligt at afholde et større arrangement.  

 

I forhold til beboerprocessen, har der være tre møder med interesserede beboere. Den 7. 

september foretages den officielle lodtrækning af boligerne.  

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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Disse bebeboer vil også blive inviteret til bygningsfejringen den 29. september. Indflyt-

ning forventes stadig at blive den 1. april 2022, med mulighed for udvalgte ambassadø-

rer, at flytte inde tidligere. 

 

Økonomi 

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

miske ramme. Det nedsatte byggeudvalg præsentes løbende for en budgetopfølgning og 

andre forhold med økonomiske konsekvenser. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Linderækkerne - status 

Status på garantisag  

Ingeniørfirmaet Dominia, som hjælper afdelingen med garantisagen, har de seneste uger 

foretaget nogle tekniske undersøgelser i afdelingen. Dominia har bl.a. været på besøg i 

nogle af boligerne. Her har de kigget nærmere på problemerne med lugtgener i installati-

onsskakte samt problemet med at toiletterne i enkelte boliger sidder løst. Dominia har 

desuden udarbejdet et overblik over, hvor på terrænet at der er problemer med fald og er 

desuden ved at udtænke en løsning på problemet med afvandingen fra tagnedløb på ha-

vesiden. Dominia forventer, at der i uge 29-31 vil blive gennemført undersøgelser af jord-

bundsforholdene som skal afklare jordens evne til at dræne ved kraftige regnskyl. Når vi 

har et samlet overblik over problemerne, deres årsag og løsning samt, hvad det koster at 

få udbedret, vil et samlet økonomisk krav blive rettet til garantistiller.  

 

KAB forventer at have en afklaring på plads med garantistiller på den anden side af som-

merferien og der forventes at en udbedring kan blive igangsat så hurtigt som muligt der-

efter. Om afdelingen får penge fra garantistiller til at løse alle forholdene, er dog stadig-

væk uklart. 

 

Kundekonsulent Hadi Rafi Mehdi har desuden lovet bestyrelsen at de vil blive tilmeldt det 

kommende Unikkursus for almenbolig+ medlemmer, så bestyrelsen kan blive stærkere 

indenfor brugen af Unik bolig. 

 

Agnieszka Agata Visborg Poniatowska orienterede om, at haveregulativ blev 

godkendt på afdelingsmødet, og nu er beboerne i gang med at plante hække 

m.v. - det er de meget glade for. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Tunet - status 

Generelt set går det godt er min vurdering. Kundekonsulent Hadi Rafi Mehdi og bestyrel-

sen har i juli haft et godt og konstruktivt møde i afdelingen, hvor vi fik gennemgået de 

udeståender der måtte være. Bestyrelsen er stadigvæk ikke tilfredse med at folk der ikke 

deltager i arbejdsdagen, kan slippe for at betale deres bøde, uden at vi kan opsige leje-

målet, så det vil det gerne vende med Roskilde Nord på det kommende møde. Hadi har 

desuden lovet bestyrelsen at de vil blive tilmeldt det kommende Unikkursus for almenbo-

lig+ medlemmer, så bestyrelsen kan blive stærkere indenfor brugen af Unik bolig. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Orientering fra Tunet 

Rikke Jensen har bedt om, at organisationsbestyrelsen drøfter disse to punkter.  

 

1. punkt - Status på el-ladestander  

Hvornår forventes det vi går i gang - belysning af udgifterne ved udførsel og vedlige-

hold for afdelingerne.  

 

2. punkt - Bolig plus konceptet 

Manglende juridisk lovhjemmel til at håndholdte allongen om ophævelse af lejemålet, 

når beboeren ikke bidrager, og manglende proces ved bødeopkrævning fra KAB.  

 

Hvordan kan vi styrke denne proces? 

 

Hvordan kan vi undgå bolig plus konceptet ikke falder til jorden med dårlige betaler? 

 

Jeg vil gerne selv have lov til at fremlægge Tunets udfordringer/oplevelser med KAB - 

også håber jeg vi kan få en dialog om det i organisationsbestyrelsen.  

 

Rikke Jensen vil på mødet orientere yderligere om punkterne. 

 

Punktet omkring ladestandere skal afdelingsbestyrelsen tage med kundekon-

sulenten. 

 

Der var på mødet en længere debat om AlmenBolig+ konceptet, og de udfor-

dringer der er. I Tunet har man besluttet, at der skal opkræves 500 kr. hos be-

boerne når man ikke deltager på aktivitetsdagen. Udfordringen er så, hvis der 

ikke betales, så medfører det ikke yderligere, da der er tale om en ikke pligtig 

pengeydelse. 

 



 

Referat 
 

Roskilde Nord Boligselskab 

 

Møde den 26. august 2021 

Udsendt den 4. september 2021 

 

 
 

17/20 

På mødet blev besluttet, at KAB’s juraafdeling kommer med notat omkring 

sanktionsmuligheder hvis der ikke betales. 

 

Herudover blev det besluttet, at der skal indkaldes til en temadebat om Almen-

Bolig+ konceptet, sanktionsmuligheder, markedsføring der skal sikre en til-

trækning af en bred beboergruppe m.v. KAB sætter det rigtige hold og invite-

rer formanden for Langhusene med til mødet. 

 

Nyt servicecenter - status 

Driftsfællesskabet er i fuld gang, der arbejdes fortsat ud fra Baunehøjparken, da loka-

lerne i Mølleengen fortsat er under ombygningen. 

 

Det bemærkes fortsat, at kontoret i Baunehøjparken ikke indrettet til, at der kan tilbydes 

personlig betjening, så fremmøde på kontoret er først muligt, når det nye servicecenter 

står klar. Medarbejderne møder beboerne ude i boligen eller i området ude foran ejen-

domskontoret, hvilket også fungere rigtig fint. 

 

Lokalerne i Mølleengen forventes at blive afleveret til os i slutningen af august (uge 34), 

så kan vi gå i gang med at indrette lokalerne i uge 35. 

 

Søren har brugt rigtig meget tid på at sikre, at IT-systemerne blevet samlet for de 3 afde-

linger. Han har også brugt rigtig meget tid på at analysere og få et overblik over de 

mange processer og arbejdsgange der er i de 3 afdelinger. Det er ikke nogen hemmelig-

hed, at det er 3 afdelinger som har fået god beboerservice på 3 forskellige måder, bebo-

erne har været glade for denne service og det skal der naturligvis forsøges at holdes fast 

i, det er dog ikke helt sikkert at det kan blive helt på samme måde. 

 

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at det ikke uden udfordringer, at være ny leder og 

udfordre medarbejder til at arbejde på en anden måde end de plejer. 

 

Driftschef Sussi Cohn, følger udviklingen på tæt, og er i dialog med Søren flere gange om 

ugen og de øvrige medarbejdere, samt at hun er mindst fysisk til stede på driftskontoret 

én gang om ugen. 

 

I sommerferien, har vi desværre fået en sygemelding fra René, han har indtil videre væ-

ret sygemeldt i 4 uger, vi kender desværre ikke på nuværende tidspunkt, hvornår han for-

venter at komme retur, det har desværre fået den konsekvens, at Søren har været alene 

på driftskontoret i Baunehøjparken i en periode på knap 3 uger. Driften er således meget 

bagud, særligt med det grønne, herunder hækklip. Der er nu hyret gartner hjælp ind, så 

ind til videre er bestilt til at hjælpe i en uge men med mulighed for forlængelse. 
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Samarbejdsudvalget 

Næste møde skal afholdes den 6. september 2021.  

 

Der skal udpeges et nyt medlem fra Mølleengen, da Pia Tofte er udtrådt af både Afde-

lingsbestyrelsen og Organisationsbestyrelsen. 

 

Følgende punkter er på nuværende tidspunkt på dagsordenen: 

 

▪ Servicerammer  

▪ Evaluering af telefonbetjening (Telefontider: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 

08:00 – 09:00 og tillige mandag fra kl. 17:00 – 18:00.) 

▪ Driftsfællesskabet, betaling af husleje for brug af de lokaler og faciliteret der anven-

des af driftsfælleskabet 

 

Ud- og indflytninger i AB+-afdelingerne Tømmergården, Tunet og Linderækkerne 

Pr. 1. maj 2021 har overtaget ud- og indflytningerne i de tre AB+-afdelinger (Tunet, Linde-

rækkerne og Tømmergården). 

 

Opgaven fylder rigtig meget, og der har særlig været mange flytninger i Tunet. Opgaven 

er i udgangspunktet blevet varetaget af Søren. 

 

Birgit Nørgård indtræder i udvalget i stedet for Pia Tofte. Sussi Cohn meddeler 

Pia Tofte, at hun ikke længere kan deltage i udvalget, da Pia ikke sidder i be-

styrelsen mere. 

 

Et par medlemmer af organisationsbestyrelsen havde samme dag modtaget 

en klage fra Pia Tofte. Organisationsbestyrelsen behandlede klagen og be-

sluttede at Lone Skriver svarer Pia Tofte, og oplyser at der ikke gøres yderli-

gere i sagen. 

 

Organisationsbestyrelsen tog den generelle orientering til efterretning. 

 

Nyt fra afdelingerne 

Kursus i brug af hjertestartere  

Der er endnu ikke fastsat en dato, har været udsat grund af Covid-19. 

 

Tømmergården  

5-års eftersyn 

Vi har modtaget 5-års eftersynsrapporten. Rapporten er blandt andet en opfølgning på 1-

års eftersynet. Der blev i alt drøftet 25 punkter. 
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Alle er udbedret eller afklaret efter 1-års eftersynet, dog er alene et punkt opretholdt, 

dette vedrører vandpåvirkning på fundamenter og voldgrav. Der er tidligere nedgravet et 

dræn, det virker umiddelbart ikke. 

 

Det blev aftalt, at Scandibyg undersøger, hvad der er udført, viderebringer reklamationen 

til underentreprenøren, og vender tilbage med en afklaring. KAB opretholder fortsat rekla-

mationen. 

 

Beboerne har i forbindelse med 5 års gennemgangen udfyldt spørgeskemaer, her er be-

boerne kommet med forhold, blandt andet udfordringer med boligens Nilan-anlæg, forkert 

fald på badrum, gulve der vipper, gummilister i døre og vinduer m.m. 

 

KAB har opretholdt reklamation i alle tilfælde, og Scandibyg har positivt tilkendegivet at 

de vil medvirke til udbedring eller nærmere afklaring af samtlige punkter. 

 

Mølleengen  

5-års eftersyn - tagudskiftning i Mølleengen 

Byggeskadefonden har varslet 5-års eftersyn på Tagudskiftning på Mølleengen, eftersy-

net bliver foretaget mandag den 13. september 2021.Byggeskadefonden har entreret 

med ingeniørfirmaet EKAS – rådgivende ingeniører til at forestå selve 5-års eftersynet.  

Når KAB modtager 5-års eftersynsrapporten bliver den en del af selve 5-års gennemgan-

gen.  

 

Sværdagergård 

Ingen større sager. 

 

Baunehøjparken 

Ingen større sager. 

Kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2021: 

24. november 2021, kl. 18.00, i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2022: 

23. marts 2022, kl. 18.00, i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

8. juni 2022, kl. 18.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge 

24. august 2022, kl. 18.00, i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

23. november 2022, kl. 18.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge 

 

Repræsentantskabsmøder i 2021: 

8. december 2021, kl. 18.15, på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge 
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Personalet inviteres med. Christina Krohn påtog sig at arrangere repræsen-

tantskabsmødet. 

 

Repræsentantskabsmøder i 2022: 

7. december 2022, kl. 18.15, på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge 

 

Temaaften – ny i bestyrelsen den 28. oktober kl. 18.00 

 

15. Eventuelt 

Dinna G. Rasmussen spurgte om status på kursus vedrørende hjemmesiden. 

Dinna G. Rasmussen koordinerer deltagere og dato. Der var interesse fra 

Christina Krohn, Karsten Svendsen (driften), Rikke Jensen og eventuelt flere 

fra Tunet, Jan Wauder og Bettina Panek. 

 

Dinna G. Rasmussen foreslog at vedtægterne tilrettes, så der er en suppleant 

pr. afdeling. Dette medtages som punkt til næste organisationsbestyrelses-

møde. 

 

Dinna G. Rasmussen spurgte til en byttesag der har giver udfordringer. KAB 

er i gang med at undersøge forholdene. 


