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Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2021,  
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Selskabet: 

1. Valg af dirigent 

 
 

Lone Skriver blev valgt som dirigent. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste afholdte møde i organisationsbestyrelsen er tilsendt organisationsbesty-

relsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

 
 

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

underskrift. 

 

Referatet blev godkendt og skal efterfølgende underskrives. 

 

Sager til beslutning: 

3. Hjemmeside 

 
 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for mødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter behov for kursus og 

gennemgang af den nye hjemmeside 
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Det gamle domænenavn og hjemmeside er nu lukket og den nye hjemmeside er taget i brug. 

Kommunikationsafdelingen i KAB har taget opgaven med at finde relevante dokumenter 

frem og uploade det på hjemmesiden på sig, så hjemmesiden nu er funktionsdygtig og der 

findes relevante oplysninger. 

 

Organisationsbestyrelsen har drøftet behov for kursus og introduktion, og organisationsbe-

styresen skal derfor drøfte dette og træffe beslutning om den videre proces. 

 

Roskilde Nords hjemmeside er etableret og kan findes via: http://roskildenord.dk  

 

Det er Karsten, Dinna, Christina og Pia skal undervises i brugen af hjemmesiden. Sussi 

koordinerer et tidspunkt for dette. 

 

4. Den Røde Tråd - husorden 

 
 

Efter organisationsbestyrelsens møde den 15. marts 2021, er der afholdt følgegruppemøde 

omkring byggesagen. Her blev det bl.a. drøftet, hvor der kunne udpeges et område, hvor ry-

ger evt. kunne henvises til jf. organisationsbestyrelsens beslutning af 15. marts 2021. Det er 

desværre ikke muligt at udpeget et sted til dette inden på Den Røde Tråds egen matrikel.  

 

Derfor, ønsker formandskabet ved Connie og Per, at Husorden for Den Røde Tråd på ny 

skulle drøftes i organisationsbestyrelsen. Forslaget er, at rygere kan henvises til at tage op-

hold ude på Rabalderstræde eller Pulsen. Herudover, er det nødvendt at tilføje, at det ikke er 

tilladt at tage ophold i porten under bygning A, da det vil være oplagt, at rygerne tage op-

hold her. 

 

Bilag 

Bilag 4: Husorden for Den Røde Tråd 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede igen, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at afdelingen bli-

ver røgfri og drøftede også de udfordringer det kan give. Afdelingen kan selv ændre beslut-

ningen på et efterfølgende afdelingsmøde. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at afdelingen skal være røgfri og husordenen blev 

godkendt af organisationsbestyrelsen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den reviderede 

husorden. 
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5. Tømmergården II - nybyggeri af familieboliger 

Organisationsbestyrelsen godkendte i juni 2020 iværksættelse af udviklingsprojekt af Tøm-

mergården II. Et projekt på 3.949 m2 med 37 familieboliger i varierende størrelse samt 6 små 

boliger, i alt 43 boliger. Byggeriet opføres efter en delegeret bygherremodel med 2 E Group, 

som delegeret bygherre. 

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

kilde Kommune. 

 

 

Sagsfremstilling 

Projektet på 3.949 etagemeter på Møllevej 1, Jyllinge planlægges gennemført som en delegeret 

bygherremodel med 2E Group, da grunden er en del af et større udviklingsprojekt af område. 

Byggerier består af 43 familieboliger på mellem 1 og 5 værelser. Byggeriet opføres i samme 

arkitektur som Tømmergården I. 

 

Der er indtænkt et fælleshus som kan bruges af Afd. Tømmergården I og Tømmergården II. 

Ejendommen er pligtigt medlem af ejerforeningen samt områdets grundejerforening, og der-

for kan alle fællesfaciliteter i gårdrummene samt de landskabelige kiler i området benyttes. Se 

bilag 5. 

 

Byggeriet er udformet i henhold til lokalplanen, og Roskilde Kommune, Roskilde Nords føl-

gegruppe har bidraget konstruktivt i den endelige løsning.  

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 

 

▪ at der kan igangsættes, arbejder for yderligere 300.000 kr. frem 

mod Skema B, og at 50 % af byggesagshonoraret kan udbetales 

frem mod Skema 
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Roskilde Kommune har haft et krav om 6 stk. små ”betalbare ” boliger ellers er der udarbej-

det et projekt som Tømmergården I. samt et Fælleshus. 

 

Samarbejdsmodel 

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

ejendommen bliver en del af et større byggeri. Her er det formelt Roskilde Nord, der er byg-

herre, men en lang række af bygherrens opgaver, ansvar og risici bliver uddelegeret til den 

private part, 2E Groups. 

 

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 

maj 2021. 

Økonomiske konsekvenser 

Skema A-budget for etablering af projektet 

Grundudgifter inkl. tilslutning 19.874.700 kr. 

Entrepriseudgifter 69.000.600 kr. 

Rådgiverhonorar 1.000.000 kr. 

Byggesagshonorar 2.371.700 kr. 

Gebyrer 1.467.400 kr. 

Administrative omkostninger   10.249.600 kr. 

Samlet anskaffelsessum inkl. moms 100.592.300 kr. 

 

Den samlede anskaffelsessum overholder det gældende rammebeløb for familieboliger. 

 

Finansiering 

Grundkapital, 10 % 10.059.230 kr. 

Beboerindskud, 2 % 2.012.070 kr. 

Realkreditlån, 88 % 88.521.000 kr. 
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Samlet finansiering i alt inkl. moms 100.592.300 kr. 

 

Husleje familieboliger 

Samlet leje pr m2 1.248 kr. 

Bolig 45,3 m2 4.720 kr. 

Bolig 80 m2 8.330 kr. 

Bolig 106 m2 11.030 kr. 

 

Den delegerede bygherre har ansvaret for, at økonomien overholdes. 

 

Det blev på organisationsbestyrelsesmødet den 18.06.2020 samt den 27.08.2020 godkendt, at 

arbejder for maks. 300.000 kr. inkl. moms indtil indsendelse af Skema A kunne iværksættes. 

Dette beløb er stadig gældende.  

 

Derudover vil der, jf. KAB’s prisblad, frem til Skema B-godkendelse blive faktureret 50 % af 

det samlede byggesagshonorar (estimeret til 2.371.700kr.). Dertil kommer yderligere udgifter 

til juridisk bistand på 200.000 kr. inkl. moms samt udgifter til ekstern rådgiver på 100.000 kr. 

inkl. moms – i alt yderligere arbejder for 300.000 kr. inkl. moms. 

 

Ovennævnte omkostninger indgår som en del af den samlede anskaffelsessum i byggeriet. 

Såfremt byggeriet mod forventning ikke kan realiseres, indestår Roskilde Nord s dispositi-

onsfond for afholdte udgifter jf. ovenstående. 

   
Tidsplan 

Administrationen vil fremsende Skema A-ansøgningen maj  2021. Ifølge den kommunale 

tidsplan forventes Skema A at være godkendt i september 2021 

 

Forventet tidsplan: 

Indgåelse af aftalekompleks maj 2021 

Indsendelse af Skema A maj 2021 

Skema A-godkendelse september 2021 

Skema B-godkendelse oktober 2021 

Byggestart november 2021 

Aflevering april 2023 

Skema C medio 2023 

 

Det videre forløb 

Der arbejdes videre på optimering af projektets etage-/ lejlighedsplaner, aptering samt fær-

diggørelse af byggeprogram.  
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Der vil blive udarbejdet en forretningsføreraftale, der fremsendes til underskrift. 

 

Administrationen vil løbende orientere organisationsbestyrelsen om det videre arbejde. Der-

udover sker det videre arbejde i tæt samarbejde med den af Roskilde Nords udpegede følge-

gruppe. 

 

Kommunikation 

Boligorganisationen vil løbende blive orienteret om sagen. 

 

Bilag 

Bilag 5: Projektmateriale 

Bilag 5.1: Tidsplan 

Bilag 5.2: Skema A (økonomiark) 

 

Charlotte gennemgik bebyggelsesplan og boligtyper. Desværre var bestyrelsens ønsker til 

flytning af fælleshus og indarbejdelse af mindre boligtyper ikke blevet indarbejdet i det nu-

værende materiale. Organisationsbestyrelsen ønsker, at der indarbejdes et antal boliger på 

66 m², da der mangler denne type boliger i selskabet. 

 

Roskilde Kommune har krævet, at der bliver 6 små betalbare boliger, med en husleje på 

maksimalt 4.500 kr. pr. md. indarbejdet i projektet. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at alle væggene skal være med i projektet, hvis det er 

økonomisk muligt. 

 

Lokalplanen forventes godkendt i august/september 2021, og skema A vil herefter blive 

sendt til kommunen. Skema B forventes indsendt i september/oktober 2021 og byggestart 

vil nok blive i november 2021. Byggeperioden er 12 til 15 måneder og der modtages et 

nøglefærdigt projekt. 

 

I byggesagens økonomi afsættes et bestyrelseshonorar. Det er organisationsbestyrelsen der 

beslutter, hvordan dette honorar skal anvendes. 

 

Etablering af el-ladestandere og etablering af P-pladser er med i projektet. Der anlægges 

1½ P-plads pr. bolig. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker, at Charlotte undersøger om det er muligt at ændre op-

varmningskilde så det ikke bliver gas. 

 

Organisationsbestyrelsen skal på et efterfølgende møde træffe beslutning om Tømmergår-

den II skal driftes som en AlmenBolig+ afdeling.  
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Organisationsbestyrelsen ønsker at se huslejen i de to modeller. Dette fremlægges for or-

ganisationsbestyrelsen samtidig med udlejningsbudgettet. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte følgende: 

 

▪ 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 

 

▪ at der kan igangsættes, arbejder for yderligere 300.000 kr. frem mod Skema B og at 50 

% af byggesagshonoraret kan udbetales frem mod Skema B.  

 

▪ Organisationsbestyrelsen godkendte et yderligere udlæg på 300.000 kr. 

 

6. Indretning af servicecenter 

 
 

På baggrund af indstilling fra Samarbejdsudvalget behandlede organisationsbestyrelsen på 

mødet den 15. marts 2021 indretning og etableringsøkonomi af Roskilde Nord Boligselskabs 

nye servicecenter. 

 

På mødet blev det besluttet, at der skulle ses på indretning igen og særligt af vældfærdsfacili-

teterne (Toilet og bad) og yderligere ønskede bestyrelsen viden om, hvorvidt særligt væld-

færdsfaciliteterne er bundet op på anbefalinger eller egentlig regelsæt/lovgivning fra Arbejds-

tilsynet (AT). Endvidere var der et ønske om, at der kunne ses på, genbrugsinventar fra 

Dinna Rasmussens arbejde. Dinna har efterfølgende vendt tilbage til KAB og oplyst, at dette 

desværre ikke er en mulighed. 

 

KAB har på ny gennemgået indretningstegningerne med KAB’s arbejdsmiljøleder Søren Sil-

ving. Søren er som tidligere nævnt kommet med sine bemærkninger til indretningen. Søren 

har bl.a. henvist til AT regler for indretning af faste arbejdspladser. Arbejdsmiljøleder Søren 

Silving vil deltage på mødet, og vil kunne svare på spørgsmål i forhold til indretning, væld-

færdsfaciliteter, flugtveje m.m. og AT regelsæt. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen og træffer beslut-

ning i forhold til ombygningen af ejendomskontoret. 
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Afdelingsbestyrelsen i Mølleengen har et ønsket om at kunne anvende frokostrummet til mø-

der og at bestyrelsen kunne have et køleskab og et par skabe i køkkenet. Denne del vil kunne 

imødekommes, hvis servicecenteret kan aflåse samtlige skabe og skuffer på kontoret. Doku-

menter m.m. skal opbevares i aflåste skabe og skuffer, hvis bestyrelsen skal have adgang til 

rummet. (Hensynet her er GDPR). For at imødekomme dette er forsat, er der afsat en sum til 

inventar i det vedhæftede budgetoverslag. Inventar udgør samlet set ca. 40.000 kr. 

 

Budgetoverslag udgør således fortsat ca. 800.000 kr. Det indstilles, at det er selskabet som af-

holder udgiften til etableringen. Dette var tillige indstillingen fra Samarbejdsudvalget af 4. 

marts 2021.  

 

Begrundelsen herfor er, at Servicecenteret både nu og i fremtiden stå for beboerservice samt 

drift og vedligeholdelse af selskabets boligafdelinger Mølleengen, Baunehøjparken, Sværd-

agergård og også den kommende boligafdeling Den Røde Tråd og på sigt evt. flere afdelin-

ger. Udover dette, vil Servicecenteret på den lange bane kunne stå for enkelte serviceopgaver 

i AB+ afdelingerne samt på den korte bane ud- og indflytning i disse boliger. 

 

Finansieringen 

Selskabet har pr. den 30. juni 2020 en saldo på arbejdskapitalen på 2.339.517 kr. og en saldo 

på dispositionsfonden på 9.746.627 kr. 

 

Det anbefales, at det er arbejdskapitalen der evt. dækker omkostningerne til ombygningen, 

hvis organisationsbestyrelsen beslutter sig for en model. 

 

Bilag 

Bilag 6: Plantegning 

Bilag 6.1: Budgetoverslag 

 

Søren Silving oplyste, at der er mellem 600 til 800 vejledninger i forhold til arbejdsmiljø 

på området. På grund af meget omfattende materiale, er der ikke sendt materiale ud til or-

ganisationsbestyrelsen i forbindelse med dagsorden. Dinna kritiserede dette. 

 

Der er særlige krav i forbindelse med indretning af ejendomskontorer, omklædning, toilet-

forhold, køkken, spiserum m.v. Kravene kan ikke sammenlignes med de krav der f.eks. er 

sundhedsområdet eller kontorlokaler. 

 

Søren oplyste at løsning G er hans anbefaling i forhold til arbejdsmiljøkrav. 

 

Organisationsbestyrelsen var meget kritiske i forhold til den store ombygning, økonomien 

og processen, men kan se et behov for gode forhold. Roskilde Nord bygger flere nye afdelin-

ger, så servicecenteret skal være fremtidssikret. 
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Organisationsbestyrelsen besluttede at ombygge jf. model G og godkendte en samlet 

ramme på op til 800.000 kr. til dette. Beløbet dækkes af arbejdskapitalen. 

 

7. Tunet - mail til formandskabet 

 
 

Per Holdrup har afholdt møde med afdelingsbestyrelsen i Tunet, og dette har genereret en 

mail med forskellige punkter fra dem. Efter aftale med formanden sættes punktet på dagsor-

den og mailen fra afdelingsbestyrelsen vedlægges dagsorden (bilag 7). 

 

Bilag 

Bilag 7: Mail fra afdelingsbestyrelsen i Tunet 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede henvendelsen fra Tunet og det blev besluttet, at KAB 

kommer med udkast til svar. Formandskabet og KAB er afsender på svaret. 

 

Ved fremtidige henvendelser fra afdelingsbestyrelser, der ønsker møder med formandska-

bet, besluttede organisationsbestyrelsen, at kundechef skal deltage på møderne, så der sik-

res en koordinering. 

 

Organisationsbestyrelsen fastholdt beslutningen i forhold til el-ladestandere, og hvis afde-

lingen ønsker en anden løsning, må de selv betale eller sende en ansøgning til organisati-

onsbestyrelsen via kundechefen. 

 

8. Styringsdialogmateriale 

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter mailen og træffer be-

slutninger i forhold til opfølgning i sagen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter rapportmaterialet og 

godkender indhold. 
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Styringsdialogmaterialet for Roskilde Nord Boligselskab skal indberettes til kommunen, og 

derfor vedlægges forslag til materiale til organisationsbestyrelsens behandling og godken-

delse. 

 

Bilag 

Bilag 8: Styringsrapport Roskilde Nord 

Bilag 8.1: Styringsrapport Baunehøjparken 

Bilag 8.2: Styringsrapport Mølleengen 

Bilag 8.3: Styringsrapport Sværdagergård 

Bilag 8.4: Styringsrapport Tømmergården 

Bilag 8.5: Styringsrapport Tunet 

Bilag 8.6: Styringsrapport Linderækkerne 

 

Lone orienterede om, at der i materialet bliver indskrevet ønske om at drøfte udlejning af 3 

rums stueboliger i Mølleengen, samarbejde med kommunen i forhold til flygtningeboli-

gerne i Tunet, og samarbejde med kommunen om anvisningen til Linderækkerne. 

 

Data fra Tunet og Linderækkerne er ikke helt tilgængelige endnu, da der ikke er et god-

kendt skema C/byggeregnskab. 

 

Med disse bemærkninger godkendte organisationsbestyrelsen materialet. 

 

Sager til orientering: 

9. Kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2021: 

9. juni 2021, kl. 18.00, i fælleshuset, Mølleengen 4040 Jyllinge 

18. august 2021, kl. 16.00, i fælleshuset, Mølleengen, 4040 Jyllinge, dato og tidspunkt skal aftales 

efter nyvalg til bestyrelsen. 

24. november 2021, kl. 16.00, i fælleshuset, Mølleengen, 4040 Jyllinge, dato og tidspunkt skal af-

tales efter nyvalg til bestyrelsen. 

 

Repræsentantskabsmøder i 2021: 

18. maj 2021, kl. 18.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge 

8. december 2021, kl. 18.15, lokalt i Jyllinge 
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10. Eventuelt 

Per ønsker en orientering om omstruktureringen i Udlejningen med som punkt til næste 

organisationsbestyrelsesmøde. 

 

Sussi orienterede om, at hun gerne vil sende en orientering ud til beboerne omkring ny 

driftsleder, og samarbejdet via det fælles kontor. Træffetiderne på ejendomskontoret af-

stemmes med afdelingsbestyrelserne. 

 

Pia foreslog at der bliver foretaget en studiekontrol for ungdomsboligerne i Tunet. Dette 

ser KAB på. 

 

Dinna spurgte ind til indskuddets størrelse i de gamle afdelinger. Indskuddet udgør et be-

løb pr. m². KAB kommer med input til dette på et efterfølgende organisationsbestyrelses-

møde. 

 

Per oplyste at Antenneforeningen 4040 har problemer med at få beboerne til at betale de-

res skyldige beløb. Dette er et anliggende alene for 4040. 

 


