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Selskabet: 

1. Indkaldelse med kort varsel 

 
 

Efter aftale med formandskabet blev det besluttet, at der skal afholdes organisationsbestyrel-

sesmøde via Teams den 15. marts 2021. 

 

De i vedtægterne og i forretningsordenen vedtagne frister kan ikke overholdes, og derfor 

skal organisationsbestyrelsen godkende, at mødet kan afholdes med den kortere frist for ind-

kaldelse. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte afholdelsen af organisationsbestyrelsesmødet. 

 

2. Valg af dirigent 

 
 

Lone Skriver blev valgt som dirigent. 

 

3. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste afholdte møde i organisationsbestyrelsen er tilsendt organisationsbesty-

relsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender afholdelse af orga-

nisationsbestyrelsesmødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for mødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 
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Der er ikke fremkommet kommentarer. Derfor fremlægges til godkendelse og formandens 

underskrift. 

 

Alle referaterne blev godkendt og bliver underskrevet af formanden når Coronasituationen 

gør det muligt. 

 

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. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Sager til beslutning: 

5. Bekræftelse af punkter fra mailhøringer 

 

Forsikringsudbud 

Alle bygningsforsikringerne skal i udbud, og da markedet er presset, er vi bekymret for at få 

meget høje forsikringspræmier, hvis vi blot sender bygningsforsikringerne for hele KAB-

Fællesskabet i udbud, som en samlet portefølje. Der desværre meget kort svarfrist, og der er 

derfor brug for at sende sagen i mailhøring. I skal som organisationsbestyrelse træffe beslut-

ninger i sagen. 

 

Der var vedlagt 2 bilag til behandling af sagen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter de pr. mail trufne 

beslutninger. 
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Da sagen er relativ kompliceret, har formandskabet besluttet, de indstiller følgende til beslut-

ning: 

 

▪ At Roskilde Nord tilslutter sig udbuddet 

 

▪ At Roskilde Nord får tilbud på bygningsforsikringen med en selvrisiko på 5.000 kr. 

 

▪ At organisationsbestyrelsen er positive overfor at anvende arbejdskapitalen til at refun-

dere afdelingerne for selvrisikoen, hvis det viser sig nødvendigt. Det bliver en individuel 

vurdering pr. afdeling, og organisationsbestyrelsen skal træffe særskilt beslutning om 

dette. 

 

Der er ingen indvendinger kommet i forhold til dette, hvorfor det betragtes som godkendt. 

Fordelingsnøgle i driftsfællesskabet 

Samarbejdsudvalget har henholdsvis den 14. januar 2021 og 25. januar 2021 drøftet en fremti-

dige fordelingsnøgle for driftsfælleskabet Roskilde Nord, Jyllinge. 

  

Fordelingsnøglen skal anvendes på fordelingen af udgifterne i Baunehøjparken, Sværdager-

gård og Mølleengen på konto 114.1., 114.5, 114.6 og 114.8 samt 116.6. Disse konti fordeler 

bl.a. udgifter til lønninger, renholdelse, arbejdstøj og maskinpark m.m. 

  

Indtil flere forskellige nøglerne er blev drøftet på de 2 møder, men det har desværre ikke væ-

ret muligt at opnå fuld enighed blandt SU-medlemmerne.  

  

Fordelingsnøgle nedenfor er kommet til afstemning på mødet 25. januar 2021. Fordelings-

nøglen nedenfor har taget udgangspunkt i afdelingernes budget 2020/2021 på konto 114.1, 

114.5, 114.6 og 114.8. 

 

Som det fremgår af tabellen, så har Sværdagergård et samlet budget på 210.000 kr., Mølleen-

gen et samlet budget på 986.000 kr. og Baunehøjparken et samlet budget på  844.000 kr. på 

konto 114 i budgettet for 2020/2021 uden fordeling. De 3 afdelinger har således et samlet 

budget på konto 114 på i alt 2.040.000 kr.  
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Ved en procentvis fordeling - Sværdagergård 10,29 %, Mølleengen 48,33 %, Baunehøjpar-

ken 41,37 %, vil de enkelte afdelinger have samme næsten sammen budget/udgifter hvis ud-

gifterne blev fordelt med den førnævnte procentvise fordeling, dog med enkelte differencer. 

 

Som nævnt ovenfor, blev der på mødet den 25. januar 2021 foretage en afstemning om bru-

gen af fordelingsnøglen. 

 

Sværdagergård                            10,29 %  

Mølleengen                                   48,33 %  

Baunehøjparken                         41,37 % 

  

Resultatet af afstemningen: 

3 medlemmer stemte for fordelingen, mens 2 medlemmer undlod at stemme. 

  

Jeg skal derfor på baggrund af denne flertalsbeslutning i SU, anmode om organisationsbesty-

relsens tilsagn til, at KAB kan indarbejde fordelingsnøglen (jf. ovenfor) i de 3 afdelinger for 

så vidt angår udgifter på konto 114.1., 114.5, 114.6 og 114.8 samt 116.6 i de 3 afdelingers bud-

getter fremover. 

 

Punktet blev godkendt via mailhøringen. 

Indeklimakampagne 

På organisationsbestyrelsesmødet tilbage 18. juni 2020 tilkendegav I, at driften og driftsche-

fen skulle iværksætte en indeklimakampagne i Roskilde Nord Boligselskab. I besluttede dog 

på daværende tidspunkt, at kampagnen alene skulle omfatte Mølleengen, Baunehøjparken 

og Sværdagergård. 

 

Det har efterfølgende været ønske fra AB+ afdelingernes kundekonsulenter at, AB+ afdelin-

gerne også med fordel kunne omfattes af indeklimakampagnen. 

 

KAB har nu indhentet tilbud på i alt 1.500 kort til en samlet pris på 30.000 kr. Svarende til 16 

kr. + moms pr. kort. Jeg vil i den forbindelse bemærke, at der kan ikke skimmelsanere 1 bolig 

til den pris.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen, og godkendte rammen på de 30.000 kr. og 

at kampagnen omfatter alle afdelinger i Roskilde Nord Boligselskab. 

 

Organisationsbestyrelsen bekræftede de trufne beslutninger, og besluttede at indeklima-

kampagnen skal køre i efteråret 2021. 
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6. Driftsbudgetter 2021/2022 

Grundet COVID-19 er de obligatoriske ordinære afdelingsmøder i selskabets afdelinger af-

lyst, hvorfor vedlagte budgetter (bilag 6) ikke er blevet forelagt og godkendt af beboerne. 

 

 
 

Budgetter for år 2021/2022 for Roskilde Nord Boligselskabs udviser følgende reguleringer for 

det kommende budgetår: 

 

Bilag 

Bilag 6: Afdelingernes budgetter for 2021/2022 

 

Eventuelle ændringer til budgetterne for eksempel i forhold til forslag til et afdelingsmøde, 

kan generere justering af godkendelse af nyt budget. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte alle afdelingernes budgetter for 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

Antal 

lejemål 

Afdelings 

nr. 

Afdeling Ny m² - leje Stigning 

procent 

106 26-1 Baunehøjparken 1.024,57 1.99 % 

98 

15 

28 

26-2 

 

Mølleengen 

Ældreboliger 

Ungdomsboliger 

1.112,40 

1.200,77 

836,47 

1,97 % 

1,97 % 

0,66 % 

3 

17 

26-5 Sværdagergård 

Ældreboliger 

1.203,53 

1.360,55 

1,90 % 

1,73 % 

35 26-6 Tømmergården 866,49 0,00 % 

24 

38 

26-7 Tunet 

Ungdomsboliger 

1.141,44 

957,18 

0,00 % 

0,00 % 

45 26-9 Linderækkerne 986,58 0,00 % 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender budgetterne for perioden 1. juli 

2021 - 30. juni 2022. 
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7. Tilbud på hjertestarter 

 
 

Der er indhentet tilbud på hjertestarter til Linderækkerne fra Safetygroup. 

 

Safetygroup har fremsendt tilbud på en hjertestarter og udendørsskab til 14.495,00 kr. ekskl. 

moms, samme pris som de øvrige hjertestartere der er blevet opsat og samme model. 

 

Derudover tilbydes der supportaftaleplus på alle 7 hjertestartere til 1.995 kr. ekskl. moms pr. 

stk. 

 

Safetygroup kan, uden ekstra omkostninger, sætte udendørsskab op med autoriseret elektri-

ker i marts 2021. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte køb af hjertestarter til Linderækkerne og udgiften 

dækkes af boligorganisationens arbejdskapital. 

 

Placeringen af hjertestarteren skal afstemmes med afdelingsbestyrelsen og den skal place-

res rigtigt i forhold til de hjertestartere der allerede er i området. 

 

 

8. Den Røde Tråd reglementer m.v. 

 

        

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter sagen og beslutter, om der skal opstilles 

hjertestartere i Linderækkerne betalt af boligorganisationen. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender: 

▪ Husorden 

▪ Råderetskatalog 

▪ Vedligeholdelsesordning og reglement 

▪ Boligerne skal være røgfri 

▪ Reglerne for husdyrhold 

Herudover tager organisationsbestyrelsen orienteringen om sagens stade 

til orientering. 
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Status 

Nybyggeriet forløber efter planen, og der påregnes fortsat samlet aflevering med indflytning  

pr. den 1. februar 2022. 

 

Der har været afholdt digitalt orienteringsmøde, for at starte processen omkring udlejning 

op. Der var ca. 130 deltagere på det digitale møde, og efter mødet har interesserede skulle til-

melde sig studiegrupper og sende en ansøgning der begrunder hvorfor man ønsker at være 

med. 

 

I skrivende stund er der 51 tilmeldte til familieboligerne og 41 til seniorbofællesskabet. Der er 

dog alene kun 1 tilmeldt til Venneboligerne, så det er aftalt KAB starter en kampagne for at få 

flere unge med. Der er ikke krav om studieaktivitet til disse boliger. Der er også en proces i 

gang med kommunen omkring udpegning af de 5 unge til Venneboligerne. 

 

KAB vil løbende orientere om processen, og organisationsbestyrelsen har også mulighed for 

at følge den nærmere hvis man ønsker det. Per Holdrup følger arbejdet og processen med se-

niorbofællesskabet. 

 

Efter indflytning er der behov for en tæt opfølgning i forhold til bofællesskaberne, og det kan 

ikke være den daglige drift der påtager sig denne opgave. Derfor er der i driftsbudgettet for 

Den Røde Tråd afsat penge til at varetage denne opgave. 

 

Reglementer 

 

Husorden 

Der er udarbejdet forslag til husorden (bilag 8), som indeholder forslag til, at afdelingen bli-

ver røgfri, og som indeholder forslag til, at det er tilladt at have 1 husdyr ved indflytning.  

 

Efter afdelingen er gået i drift, kan forholdene ældres via et afdelingsmøde, det er dog vigtigt 

at afdelingen har en husorden til at starte op med, og derfor skal organisationsbestyrelsen 

godkende den. 

 

Råderetskatalog 

Organisationsbestyrelsen skal godkende råderetskataloget (bilag 8.1) som skal gælde fra ind-

flytning. 

 

Vedligeholdelsesreglement og ordning 

Organisationsbestyrelsen skal ligeledes godkende vedligeholdelsesreglement (bilag 8.2) for 

afdelingen, og herunder godkende der er vedligeholdelsesordning A i afdelingen. 

 

I budgettet som organisationsbestyrelsen tidligere har godkendt, er afdelingens økonomi be-

regnet med A-ordning. 
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Bilag 

Bilag 8: Husorden 

Bilag 8.1: Råderetskatalog 

Bilag 8.2: Vedligeholdelsesreglement 

 

Organisationsbestyrelen drøftede husorden og herunder om boligerne skal være røgfrie og 

om det er tilladt at holde 1 husdyr. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at boligerne skal være røgfri, hvis der kan anvises et 

areal på matriklen, hvor der må ryges. Herudover godkendte organisationsbestyrelsen, at 

det skal være tilladt at holde 1 husdyr, dog ikke i Venneboligerne. Husorden blev med 

disse beslutninger godkendt. 

 

De nye beboere kan i særlige situationer søge om at have 2 husdyr, hvis der for eksempel er 

tale om en gammel hund. 

 

Råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement blev godkendt. 

 

Per orienterede om, at han følger beboerprocessen i Den Røde Tråd af interesse. 

 

9. Tunet - byggeregnskab, nybyggeri  

 
 

Baggrund 

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

har været i fuld drift siden januar 2019.  

 

Status 

Efter aflevering af byggeriet, har der været en række fejl og mangler, som endeligt er afslut-

tet. Der er brugt mange timer på opfølgning på fejle og mangle. Både projektledelse, men 

også fra driftspersonalet, der har håndtere en lang række koordineringsopgaver, for at sikre 

adgang til boligerne m.m.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at boligselskabet godkender det fremlagte byggeregnskab 

med en overskridelse på 168.545 kr.  

 

Der tages forbehold for revisionens endelige godkendelse.  
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Efter projektets afslutning, har det været tydeligt, at den anlagte grusvej ind til bebyggelsen 

ikke kunne holde til den tunge trafik fra renovationsbiler mm. I efteråret 2019, blev organisa-

tionsbestyrelsen orienter om dette. I dialog med Roskilde Kommune, blev vejen asfalteret. 

 

I forbindelse med afleveringen af byggeriet, ville entreprenøren ikke betale for fjernvarmstik 

ind til boligerne, som eller var en betingelse i kontrakten. Efter en voldgiftssag, tabte entre-

prenøren, så disse udgifter kunne betales. I dette forløb har der være juridisk assistance og 

ydeliger ressourceforbrug til denne håndtering.  

 

Økonomi 

I forbindelse med afslutning af projektet, er der nu udarbejdet et endeligt byggeregnskab Tu-

net. Regnskabet afventer endelig revisorgodkendelse før regnskabet og dermed skema C, 

kan fremsendes til Roskilde Kommune.  

 

I projektforløbet accepterede Roskilde kommune, at økonomien kunne udvides op til ram-

mebeløbet, hvilket medfører en udvidelse på ca. 2 mio. kr. 

 

På grund af de mange problemer i byggesagen, forsinket aflevering, samt tillægsarbejder, 

kan regnskabet kun balancere, hvis afdelingen selv finansierer overskridelsen på 168.545 kr. 

Afdelingen har et overskud på ca. 1,7 mio. kr. så det vurderes at de har mulighed for dette. 

 

Bilag 

Bilag 9: Byggeregnskab - nybyggeri 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet med forbehold for Revisionens god-

kendelse. 

 

10. Gaver i anledning af KAB´s 100-års fødselsdag 

KAB fyldte som bekendt 100 år den 26. maj 2020. Dette skulle naturligvis have været festlig-

holdt på forskellige vis. Men for som så mange andre fødselsdage betød Covid-19 - og den 

deraf følgende nedlukning - at 100-års festen i KAB blev aflyst. 

 

Alligevel er der flere, der har ønsket at give den ”gamle dame” en gave i anledning af fød-

selsdagen. Skulle der være flere, der har lyst til det, så er ”noget grønt” til det nye KAB-Hus 

højt på ønskesedlen. 
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Sagsfremstilling 

Landskabsarkitekterne SLA, der står for beplantning af udearealer og taghave i det nye 

KAB-Hus, har lavet en liste med forslag til velegnede planter. På træerne er det muligt at få 

lavet et lille skilt, hvor navnet på gavegiveren står. Og dermed kan der sættes et lille præg på 

det nye hus. 

 

Planterne findes i mange prisklasser fra 700 kr. inkl. skilt. 

 

Det videre forløb 

Skulle en boligorganisation have lyst til at give en plantegave til KAB, kan kundechefen op-

lyse om mulige plante/træsorter samt meddele Sekretariatet i KAB, der sørger for indkøb af 

såvel plante som skilt, hvad der ønskes givet. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at give en gave på 1.000 kr. Der er ikke særlige øn-

sker til en specifik plante. 

 

11. Ombygning af ejendomskontoret i Mølleengen 

 
 

SU har behandlet indretningen og etableringsøkonomien af Roskilde Nord Boligselskabs 

Servicecenter i afdeling Mølleengen. 

 

Repræsentanterne fra Mølleengen ønskede at drøfte indretningen med de øvrige medlem-

mer i afdelingsbestyrelsen for Mølleengen, da den samlede bestyrelse i Mølleengen havde 

fået forståelse af, at de kunne indrette det gamle ejendomskontor til blandt andet møde/be-

styrelseslokale.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til om der ønskes 

indkøbt en gave, herunder pris og evt. specifik plante. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter indretningen af sagen 

og beslutter, om selskabet vil finansiere udgiften på ca. 800.000 kr. via ar-

bejdskapitalen. 
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Formanden har iværksat en høring af Mølleengens bestyrelsesmedlemmer med svarfrist 

mandag den 8. marts 2021. 

 

Der var dog flertal for i SU, at der arbejdes videre med indretningsforslag G, som er ved-

hæftet dagsorden som bilag 11. 

 

Der var tillige flertal for, at det indstilles til organisationsbestyrelsen, at det er Roskilde 

Nord Boligselskab der afholder etableringsudgifterne på ca. 800.000 kr., overslag på etable-

ringsomkostningerne er tillige vedhæftet som bilag til dagsorden. 

 

Begrundelsen for dette, er blandt andet at servicecenteret både nu og i fremtiden skal stå for 

beboerservice samt drift - og vedligeholdelse af selskabets boligafdelinger Mølleengen, 

Baunehøjparken, Sværdagergård og den kommende boligafdeling Den Røde Tråd og måske 

flere på sigt. Udover dette, vil Servicecenteret eventuelt på den lange bane kunne stå for en-

kelte serviceopgaver i AB+ afdelingerne samt på den korte bane ud - og indflytning i disse 

boliger. 

 

Bilag 11: Skitseforslag 

Bilag 11.1: Etableringsøkonomi  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede skitseforslag og økonomi i sagen. Mange synes det er en 

meget dyr løsning og efterlyser, hvilke specifikke krav der er i forhold til arbejdsmiljø. 

 

Der blev også rejst spørgsmål om bestyrelsen kan bruge køkken og frokoststue om aftenen, 

og hvis ja, hvilke forhold skal der tages så det kan gøres optimalt. 

 

Per og Birgit synes bestyrelsen skal tænke på, at Roskilde Nord efterhånden bliver et stort 

selskab og der skal være ordentlige forhold der også er fremtidssikret. 

 

Dinna oplyste, at der måske er nogle muligheder for at få lettere brugte kontormøbler gra-

tis. Dette undersøger Dinna nærmere. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at tage emnet på igen på et ekstraordinært organisati-

onsbestyrelsesmøde og besluttede der skal ses på økonomien igen. På det ekstraordinære 

organisationsbestyrelsesmøde deltager arbejdsmiljørepræsentanten. 
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12. Anbefalinger Pas på huslejen 2.0 - bæredygtig drift  

KAB arbejder indenfor den strategiske ramme ”Lad det gro”. Et af signaturprojekterne er 

Pas på huslejen 2.0 – bæredygtig drift, der har fokus på at understøtte boligorganisationerne 

i arbejdet med at sikre en effektiv og bæredygtig drift af boligafdelingerne. Derfor har KAB 

formuleret en række anbefalinger til driftsarbejdet i afdelingerne. 

 

Netop en effektiv og samtidig bæredygtig drift er med den nye effektiviseringsaftale 2021-

2026, som er indgået mellem Boligministeriet, KL og BL, et vigtigt fokus i KAB-fællesskabet. 

 

 
 

100 % giftfri drift 

I forhold til bæredygtighed, særligt biodiversitet, er det en stor signalværdi at kommunikere, 

at i KAB-fællesskabet driftes der uden brug af gift. Indtrykket er, at langt hovedparten af af-

delingerne i KAB-fællesskabet allerede har giftfri drift. Nogle har dog fortsat en ikke giftfri 

drift eller har gift stående fra tidligere, der bør fjernes på forsvarlig vis. Giftfri drift er både 

godt for miljøet og for medarbejdernes arbejdsmiljø. Ukrudt er et vilkår i driften af grønne 

arealer, men det er muligt at planlægge sig ud af meget, fx ved at plante bunddække, be-

nytte flis og generelt tænke driften af de grønne områder smart og effektivt. 

 

CTS-hosting 

CTS er central styring af varmecentraler. CTS er en del af stor pakke fra 2021. CTS overvåger 

varmecentralen digitalt. Det er vigtigt i forhold til at sikre en lav tilbageløbstemperatur og 

den rette temperatur og gennemstrømning, så Legionella undgås, og den optimale brug af 

varmecentralen sikres set i forhold til varmestyring, afkøling og temperatur. Det er et nyttigt 

værktøj for driftspersonalet til at sikre beboernes sundhed samt drifts- og energioptimering. 

 

Værktøj og køretøjer med batteri 

AKKU-værktøjer og køretøjer (batteridrevne) er både godt for miljø og driftspersonale. Mil-

jømæssigt skal du ikke bruge diesel, benzin og olie. AKKU-maskinerne kræver mindre vedli-

geholdelse og har længere holdbarhed. For driftspersonalets arbejdsmiljø har AKKU-maski-

nerne den fordel, at de er støjsvage, der er færre trin for at gøre dem klar til brug og der skal 

ikke måles olie og benzin for at blande brændstof. 

 

Bæredygtigt indkøb 

At købe ind bæredygtigt er godt for både miljø og arbejdsmiljø. Bæredygtigt indkøb indreg-

ner forholdene fra produktion til anskaffelse og bortskaffelse.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen diskuterer anbefalingerne og 

beslutter, om de vil tilslutte sig alle eller enkelte af anbefalingerne. 
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Generelt bliver der kigget på mindre co2 udledning, lavere vandforbrug og mindre brug af 

kemikalier. Derudover har produkter ofte en længere holdbarhed, og der er tænkt i, at de 

kan genanvendes, vedligeholdes og repareres. Den nye indkøbsportal kommer til at under-

støtte bæredygtigt indkøb. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Giftfri drift kan kræve ekstra udgifter i omlægningsfasen, men når driften er omlagt, er det 

ikke forventet, at det vil være dyrere end drift med brug af gift. 

 

CTS -hosting kan bidrage med store besparelser i form af en optimalt fungerende varmecen-

tral og lav tilbageløbstemperatur. Der vil være en ekstraudgift i afdelinger med lille pakke. 

Her skal det vurderes, om det kan betale sig i forhold til antallet af lejemål. For afdelinger 

med stor pakke er det en del af administrationshonoraret. 

 

AKKU-køretøjer og værktøjer forventes at have en begrænset/minimal økonomisk konse-

kvens ved anskaffelsen, hvis maskinerne indkøbes, når de nuværende maskiner skal udskif-

tes. Flere beregninger viser, at selvom AKKU-køretøjer og -værktøjer kan være dyrere at an-

skaffe, vil de på den driftsøkonomiske side være billigere end både benzin- og diseldrevne 

køretøjer og maskiner. 

 

Bæredygtigt indkøb kan i nogle tilfælde være forbundet med en ekstraudgift, men til gen-

gæld er der en miljømæssig gevinst. For meget bæredygtigt indkøb vil der være en bespa-

relse på sigt, da bæredygtige produkter har fokus på holdbarhed og lavt forbrug. 

  

Det videre forløb 

Hvis boligorganisationen tilslutter sig én eller flere af anbefalingerne, vil KAB komme med 

vejledninger hertil. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at tilslutte sig de relevante anbefalinger. 

 

13. Sager til orientering 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efter-

retning. 
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Linderækkerne 

Der er afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, formandskabet og KAB for at drøfte forhol-

dene og udfordringerne i afdelingen blandt andet på grund af konkurs og udestående mang-

ler. 

 

Der afholdes nyt møde den 9. marts 2021, og det vil på mødet blive givet en mundtlig orien-

tering fra dette møde inkl. status i sagen. 

 

På organisationsbestyrelsesmødet blev der orienteret om mødet den 9. marts 2021, og om 

de frustrationer der er i Linderækkerne på grund af mangler, svigt og en entreprenør der 

er gået konkurs. Der arbejdes i øjeblikket med en opgørelse og økonomi som kan sendes til 

garantiselskabet. 

 

Formandskabet og KAB støtter op om situationen og holder møder med afdelingsbestyrel-

sen, så afdelingsbestyrelsen får den støtte og hjælp der er brug for. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Tunet 

Afdelingsbestyrelsesformanden har, rettet henvendelse til formandskabet og til KAB, da de 

mener Lone Skriver er inhabil i sagen vedrørende Carpow, da Lone sidder i bestyrelsen for 

Carpow. 

 

Der er i KAB helt særlige retningslinjer for, hvem der må sidde i hvilke bestyrelser, og det er 

Forvaltningsudvalget - et udvalg under KAB’s bestyrelse - der behandler dette. Forvaltnings-

udvalget har godkendt at Lone sidder i bestyrelsen for Carpow for at udvikle konceptet til 

almene boligafdelinger. Der betales ikke honorar til bestyrelsen i Carpow. 

 

Der er nu taget initiativ til et møde med afdelingsbestyrelsen for Tunet, formandskabet og 

KAB for at orientere om sagen. Formanden for afdelingsbestyrelsen vender tilbage omkring 

dette hvis de ønsker et møde. 

 

Til bestyrelsens orientering vedlægges artikel, omkring løsningen med Carpow. Der vil på 

mødet blive givet en orientering om status i sagen. 

 

Bilag 13: Artikel 
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Tømmergården II, status 

Lokalplanarbejdet for Tømmergården II er i gang og den bliver sendt til offentlig høring fra 

den 16. marts til den 12. maj 2021. 

 

Sagen afventer en godkendelse af lokalplanen. Der arbejdes dog videre med forberedelse af 

skema A materiale m.v. 

 

Der er behov for et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde, hvor plantegninger m.v. 

skal godkendes. Det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde vil blive afholdt den 14. 

april 2021. 

 

Udlejningstal 2020 

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

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

 

Sagsfremstilling 

 

Udlejninger 2020 for Roskilde Nord Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2020 fordelt på typer 

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

 

Der er i 2020 i alt indgået 7.641 kontrakter i KAB-fællesskabet. I Roskilde Nord Boligselskab 

er der i 2020 indgået 38 kontrakter. 

 

Familieboliger (%) Ældreboliger 

(%) 

Ungdom/ 

Kollegier (%) 

Erhverv (%) Bilejemål (%) 

6,1 9,0 3,1 27,3 24,24 38,3 0 5,6 7,7 9,5 

 

Anvisninger 2017 - 2020 

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

2017 - 2020 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 
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År I alt Venteliste 

– almin-

delig (%) 

Venteliste 

– opryk-

ning (%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte 

(%) 

Kommu-

nal anvis-

ning (%) 

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

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

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

2020 19 4.577 21,05 14,7 10,53 23,2 26,32 27,9 10,53 6,05 0,0 5,3 31,58 24,2 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + kombineret) 

 

Billige boliger 

Antallet af almene familieboliger i KAB-fællesskabet til en husleje på maksimum 4.000 kr. er 

faldet fra 13.092 boliger i 2010 til 4.789 (uden 3B) boliger pr. 1 januar 2021. 

 

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

lyder tallet på 5.713 boliger pr. 1. januar 2021. 

 

For Roskilde Nord Boligselskab er der pr. 1. januar 2021 ingen boliger til en husleje på mak-

simalt 4.000 kr. 

 

Udsættelser 2016 - 2020 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser der har været i Roskilde Nord Boligsel-

skab og samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År Antal boliger* Udsættelser, restance i alt Heraf udsættelser 

fastholdt 

2016 302 44.288 2 126 1 34 

2017 302 44.570 2 153 0 34 

2018 364 45.200 2 187 1 23 

2019 407 57.699 5 194 1 50 

2020 409 58.182 2 177 0 45 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Aftale om effektivisering af den almene sektor 2021-2026 

Boligministeriet (regeringen), KL og BL har indgået en aftale om en fornyelse af effektivise-

ringsaftalen gældende for 2021-2026. Det er en kollektiv aftale, hvor den almene sektor som 

helhed skal spare 1,8 mia. kr. på de afgrænsende driftsudgifter. 
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Sagsfremstilling 

I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til 2020 på 

1,5 mia. kr. på de såkaldte afgrænsende driftsudgifter. Den almene sektor er lykkedes med 

effektiviseringerne, regnskaberne for 2019 viser allerede effektiviseringer for 1,7 mia. kr. 

 

Der er nu indgået en ny effektiviseringsaftale for perioden 2021-2026 på 1.8 mia. kr. Denne 

aftale indeholder: 

 

▪ Merbesparelse i aftalen fra 2016-2020 godskrives de 1,8 mia. kr., der skal spares fra 2021-

2026 

 

▪ Energibesparelser forventes at udgøre mindst 300 mio. kr. af de 1,8 mia. kr. på grund af 

de mange energirenoveringer de kommende år 

 

KAB-fællesskabets andel af besparelserne udgør lidt under 10 %, det vil sige omkring 175 

mio. kr. 

 

Forventningen fra ministeriets side er, at besparelserne kan opnås ved særligt fokus på ind-

køb, fokus på de afdelinger, der fortsat har besparelsespotentiale samt energirenoveringer og 

henlæggelser. 

 

I aftalen understreges det, at det er boligorganisationernes bestyrelser, der har ansvaret for 

driften af boligorganisationen og dens afdelinger, og at det sker effektivt samtidig med, at 

boligerne vedligeholdes, og der henlægges tilstrækkeligt. 

 

For bl.a. at understøtte de kommende besparelser har KAB iværksat signaturprojektet ”Pas 

på huslejen 2.0 - bæredygtig drift” under den strategiske ramme Lad det GRO. Projektet har 

fokus på, hvordan driften kan arbejde med smart drift, drifte grønne områder effektivt, at 

forsikringerne ikke stiger ved at forebygge vand- og brandskader og sikre henlæggelser, så 

dyre lån undgås, samt at boligerne er velvedligeholdte. I det hele taget støtte op om en effek-

tiv, bæredygtig og smart drift af boligafdelingerne. Samtidig er der fokus på indkøb, og 

hvordan KAB-fællesskabet kan sikres de bedste priser. 

 

KAB vil løbende følge op på besparelserne, støtte afdelinger med særligt besparelsespotenti-

ale og hele tiden være i dialog med boligorganisationen, afdelingerne og driften om, hvor 

der er besparelsespotentiale, hele tiden med fokus på at drifte smart, bæredygtigt og effek-

tivt. 

 

Ved næste styringsdialogmøde med Roskilde Kommunen ønskes en drøftelse med kommu-

nen omkring beboerfortrinsret til 3-rums boliger i 1 plan.  
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14. Kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2021: 

14. april 2021 kl. 18.00 på Teams eller i Mølleengen 

9. juni 2021, kl. 16.00, i fælleshuset, Mølleengen 4040 Jyllinge 

18. august 2021, kl. 16.00, i fælleshuset, Mølleengen, 4040 Jyllinge 

24. november 2021, kl. 16.00, i fælleshuset, Mølleengen, 4040 Jyllinge 

 

Repræsentantskabsmøder i 2021: 

18. maj 2021, kl. 17.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge 

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

 

15. Eventuelt 

Lone Skriver orienterede om, at der vil blive taget initiativ til en markedsføringskam-

pagne, for at tiltrække håndværkere og par til AlmenBolig+ afdelingerne. 

 

Per Holdrup oplyste at der først skal sorteres i 10 fraktioner fra foråret 2022 i Roskilde 

Kommune. 

 

Der vil blive indkaldt til generalforsamling i Antenneforeningen 4040 i starten af april 

2021. 

 

Per Holdrup deltager på et kursus for følgegrupper i KAB. Prisen er 350 kr. 

 

Organisationsbestyrelsen rykkede for oplysninger i forhold til hjemmesiden. Til efterføl-

gende orientering kan oplyses, at den nye hjemmeside er i luften, og der vil på næste orga-

nisationsbestyrelsesmøde blive aftalt kursus m.v. 

 

Der blev spurgt til, hvornår etablering af ladestandere kan påbegyndes. Udgifterne er med 

i budgettet, som netop er godkendt af organisationsbestyrelsen, men afdelingsmødet skal 

godkende opstart. 

 

Indeklimakampagne startes op til efteråret 2021. Sussi udarbejder udkast til brev til bebo-

erne som organisationsbestyrelsen skal godkende. 

 

Pia Tofte spurgte om afdelingen, hvor formanden bor ikke bør have en ekstra plads i orga-

nisationsbestyrelsen. Dette vil kræve en vedtægtsændring, og vil derfor blive taget op se-

nere. 
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Pia Tofte spurgte om Roskilde Nord Boligselskab skal have egen Teams-gruppe. Organisa-

tionsbestyrelsen synes det kører fint som nu og ejendomskontoret kan hjælpe. 


