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Selskabet: 

1. Valg af dirigent 

 
 

Lone Skriver blev valgt som dirigent. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden 

 
 

Bilag 

Bilag 2: Forretningsorden for mødet 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsorden for mødet. 

 

3. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste afholdte møde i organisationsbestyrelsen er tilsendt organisationsbe-

styrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

 
 

Der er ikke fremkommet kommentarer. Derfor fremlægges til godkendelse og forman-

dens underskrift. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referetat og dette blev underskrevet af 

formanden. 

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 referatet godkendes og underskrives af formanden. 
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4. Revisionsprotokol 

I henhold til vedtægterne fremlægges selskabets revisionsprotokol. 

 

 
 

I henhold til bestemmelserne i den seneste bekendtgørelse af lov om almene boliger 

fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Al-

bjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs seneste indførelse i protokollen er forud 

for organisationsbestyrelsesmødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens med-

lemmer som bilag 4. 

 

Bilag 

Bilag 4: Revisionsprotokol 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning og under-

skrev denne. 

 

Sager til beslutning: 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Organisationsbestyrelsens nuværende sammensætning fremlægges til orientering. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen består af følgende: 

 

Navn:   Afdeling:    På valg i år: 

Connie Poulsen   Mølleengen     2022 

Agnieszka Poniatowska Linderækkerne   2022 

Maj-Britt Jørgensen  Baunehøjparken    2021 

Dinna G. Rasmussen  Mølleengen     2021 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen 

til efterretning og underskriver denne. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter valg til organisati-

onsbestyrelsen. 
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Christina Krohn  Baunehøjparken   2022 

Marion Hjort Rossing Sværdagergård   2022 

Jan Wauder  Tømmergården   2022 

Rikke Jensen  Tunet     2022 

Birgit Nørgaard   Mølleengen     2021 

 

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer på valg i 2021: 

Maj-Britt Jørgensen, Dinna G. Rasmussen og Birgit Nørgaard. 

 

Maj-Britt Jørgensen, Dinna G. Rasmussen og Birgit Nørgaard ønsker alle gen-

valg. 

 

6. Repræsentantskabets sammensætning 

Repræsentantskabets nuværende sammensætning fremlægges til orientering. 

 

 
 

Repræsentantskabet består af følgende: 

 

Maj-Britt Jørgensen, Baunehøjparken 

Inge Poulsen, Baunehøjparken 

Christina Krohn, Baunehøjparken 

Anette Wadt, Baunehøjparken 

Jane Elisabeth Heilskov, Baunehøjparken 

Connie Poulsen, Mølleengen  

Dinna Gjessing Rasmussen, Mølleengen 

Pia Tofte, Mølleengen 

Anne Marie Christensen, Mølleengen 

Erik Strand, Mølleengen 

Marion Hjort Rossing, Sværdagergård 

Ely Madsen, Sværdagergård 

Jan Wauder, Tømmergården 

August Wilken, Tømmergården 

Rikke Jensen, Tunet 

Vakant, Tunet 

Agnieszka Poniatowska, Linderækkerne 

Annette Lidie Christiansen Bay, Linderækkerne 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter valg til repræsen-

tantskabet. 
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Organisationsbestyrelsen havde ingen bemærkninger til sammensætningen. 

 

7. Årsberetning 

Udkast til årsberetning vedlægges til organisationsbestyrelsens behandling med henblik 

på godkendelse af den endelige årsberetning inklusiv eventuelle rettelser/tilføjelser. 

 

 
 

Der er udarbejdet udkast til årsberetning for regnskabsåret 2020/2021. 

 

Bilag 

Bilag 7: Udkast til årsberetning 2020/2021 

 

Dato for afholdelse af repræsentantskabsmødet skal tilrettes i dokumentet. 

Lone Skriver sørger for dette. 

 

Med denne bemærkning godkendte organisationsbestyrelsen udkast til årsbe-

retning, som fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 8. 

december 2021. 

 

8. Selskabets og afdelingernes regnskaber 

Som bilag 8 vedlægges selskabets regnskab for perioden den 1. juli 2020 til den 30. juni 

2021 med status pr. sidstnævnte dato. 

 

Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for 

samme periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regn-

skabsperiode. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender udkast til årsbe-

retning inklusiv eventuelle rettelser/tilføjelser til fremlæggelse på det 

ordinære repræsentantskabsmøde den 8. december 2021. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets og 

afdelingernes regnskaber med ovenstående bemærkninger. 
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Regnskaberne udviser følgende: 

 

26000 Roskilde Nord Boligselskab 

Resultatopgørelsen balancerer med 10.883.915 kr. og slutter med et underskud på 

182.313 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 46.193.218 kr. 

 

Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 9.514.826 kr.  

 

26001 Baunehøjparken 

Resultatopgørelsen balancerer med 8.789.815 kr. og slutter med et underskud på 

16.568 kr., som overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 102.700.580 kr. 

 

26002 Mølleengen 

Resultatopgørelsen balancerer med 10.954.065 kr. og slutter med et underskud på 

389.149 kr., som overføres til opsamlet resultat. 

  

Status balancerer med 157.806.143 kr. 

 

26005 Sværdagergård 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.723.797 kr. og slutter med et underskud 16.273 

kr., som overføres til opsamlet resultat. 

          

Status balancerer med 23.163.587 kr. 

 

26006 Tømmergården 

Resultatopgørelsen balancerer med 3.976.503 kr. og slutter med et overskud på 

155.687 kr., som overføres til opsamlet resultat. 

          

Status balancerer med 85.205.402 kr. 

 

26007 Tunet 

Resultatopgørelsen balancerer med 2.763.167 kr. og slutter med et underskud på 

10.281 kr., som overføres til opsamlet resultat. 

          

Status balancerer med 68.041.939 kr. 

 

26009 Linderækkerne  

Resultatopgørelsen balancerer med 4.345.708 kr. og slutter med et overskud på 

314.288 kr., som overføres til opsamlet resultat 
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Status balancerer med 111.110.001 kr. 

 

Afdelingernes regnskaber 

Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Alle 

regnskaber er revideret og revisionen har ingen bemærkninger. 

 

Bilag 

Bilag 8: Selskabernes og afdelingernes regnskaber 2020/2021 

 

Underskuddet i Mølleengen skyldes hovedsageligt, at der var budgetteret med 

nettorenteindtægter på 164.000 kr. og resultatet blev renteudgifter på ca. 

92.000 kr. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber. 

 

9. Selskabets driftsbudget 

Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2022 (bilag 9) balancerer med 8.429.000 kr. efter hen-

sættelse af en budgetreserve på 41.000 kr. 

 

 
 

Bilag 

Bilag 9: Selskabets driftsbudget 2022/2023 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets driftsbudget for 2022/2023.

  

10. Vedtægter 

På repræsentantskabsmødet den 10. august 2021, foreslog Dinna Gjessing Rasmussen, 

at vedtægterne ændres så der bliver valgt en suppleant fra hver afdeling, så man sikrer 

at alle afdelinger altid er repræsenteret i organisationsbestyrelsen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte 

budget for 2022/2023. 
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Forslag til vedtægtsændring fremgår af bilag 10. 

 

Bilag 

Bilag 10: Forslag til reviderede vedtægter 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede forslaget til vedtægtsændringer og beslut-

tede, at forslag til ændres til at der tilstræbes valgt en suppleant fra hver afde-

ling. Såfremt dette ikke er muligt, skal de to grupper af boligtyper være repræ-

senteret. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Lone Skriver kommer med forslag til 

ny formulering og dette forslag sendes i mailhøring, så det nye forslag om mu-

ligt kan blive godkendt på repræsentantskabsmødet den 8. december 2021. 

 

11. Mølleengen - godkendelse af byggeregnskab 

Indledning 

Sagen om udskiftning af tage i afdeling Mølleengen er besluttet, gennemført og endelig 

afsluttet, og der foreligger nu regnskaber til godkendelse i boligorganisationen. 

 

Sagen er kørt samlet men er finansieringsmæssigt opdelt i en støttet og en ustøttet del. 

Organisationsbestyrelsen bedes godkende både byggeregnskaber og endelige bygge-

regnskaber for begge typer af sager. 

 

Efter organisationsbestyrelsens behandling og forventelige godkendelse skal det sam-

lede materiale fremsendes til kommunal godkendelse. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter forslaget og træffer 

beslutning om forslaget skal implementeres. 
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Sagsfremstilling 

Det er som bekendt en ældre sag omhandlende udskiftning af tagene i afdelingen Mølle-

engen. Sagen er godkendt i organisationsbestyrelsen tilbage i november 2015 med ef-

terfølgende godkendelse i kommunen i januar 2016. 

 

Sagen er gennemført i hovedentreprise i løbet af 2016 med afslutning i november 2016. 

Regnskaberne er udarbejdet tilbage i 2017 men er af uforklarlige årsager ikke godkendt i 

organisationsbestyrelsen. 

 

Nu foreligger de endelige regnskaber, altså opgørelsen over sagens samlede forbrug in-

klusive de udestående poster der var ved den oprindelige regnskabsafslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen, 

 

▪ godkender byggeregnskab for byggesag 0053 støttet på i alt 

12.183.000 kr. og som afledt konsekvens af den samlede anskaf-

felsessum at godkende de endelige afsætninger på 369.000 kr. 

 

▪ godkender det endelige byggeregnskab for byggesag 0053 støttet 

på i alt 12.023.000 kr.  

 

▪ godkender byggeregnskab for byggesag 0053 ustøttet på i alt 

2.681.000 kr. og som afledt konsekvens af den samlede anskaf-

felsessum at godkende de endelige afsætninger på 115.000 kr. 

 

▪ godkender det endelige byggeregnskab for byggesag 0053 ustøt-

tet på i alt 2.656.000 kr.  

 

▪ at dispositionsfonden yder tilskud til sagen på i alt 696.000 kr. i 

stedet for oprindelig godkendt 1.237.000 kr. 

 

▪ at KAB herefter bemyndiges til at fremsende de samlede regnska-

ber til kommunal godkendelse. 
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Regnskab: 

 

Kr. inkl. moms Endelig regn-

skab 

Budget Afvigelse 

Støttet del 12.023.472 12.034.461 10.989 

Ustøttet del 2.665.593 2.645.802 19.791 

  

Der er altså konstateret mindre forbrug på begge sager på hhv. 10.989 kr. og 19.791 kr. 

 

Finansiering: 

 

Kr. inkl. moms Støttet del Ustøttet del 

Støttet del:   

Realkreditlån, støttet 12.034.000  

Overskud overført -10.528  

   

Samlet 12.023.472  

   

Dispositionsfond  236.895 

Kapitaltilførsel 

(OB’s andel 200 t.kr.) 

 1.000.000 

Realkreditlån, ustøttet  1.170.000 

Ekstra bevilling disp. fond  258.698 

   

Samlet  2.665.593 

 

Kommentarer til finansieringen: 

 

I forhold til overfinansieringen på ca. 10.000 kr. på den støttede del, så ændres lånopta-

gelsen ikke af den grund, da beløbet er under 50.0000 kr. 

 

I forhold til den ustøttede del, så er den kommunalt godkendte lånoptagelse på 

1.170.000 kr., hvor den burde være 1.409.000 kr. Samtidig har organisationsbestyrelsen 

godkendt et samlet træk fra dispositionsfonden på 1.237.000 kr. hvor det oprindeligt 

burde have været 437.000 kr., altså 800.000 kr. for højt. 

 

Administrationen lægger derfor op til at merforbruget på denne del, som udgør 259.000 

kr., også finansieres over dispositionsfonden. Det betyder at det samlede træk på dispo-

sitionsfonden i stedet for 1.237.000 kr. bliver 696.000 kr. 
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Det videre forløb 

Såfremt organisationsbestyrelsen kan godkende ovennævnte regnskaber/endelige regn-

skaber fremsendes materialet til kommunal godkendelse. 

 

Bilag 

Bilag 11: Byggeregnskab pr. 31. maj 2017 for byggesag 0053, støttet, med revisionspå-

tegning af 28. september 2018 

 

Bilag 11.1: Byggeregnskab pr. 1. november 2016 for byggesag 0053, ustøttet med revi-

sionspåtegning af 28. september 2018 

 

Bilag 11.2: Endeligt byggeregnskab pr. 31. maj 2021, med revisionspåtegning af 12. juli 

2021 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte: 

 

▪ byggeregnskab for byggesag 0053 støttet på i alt 12.183.000 kr. og som af-

ledt konsekvens af den samlede anskaffelsessum at godkende de endelige 

afsætninger på 369.000 kr. 

 

▪ det endelige byggeregnskab for byggesag 0053 støttet på i alt 12.023.000 

kr.  

 

▪ byggeregnskab for byggesag 0053 ustøttet på i alt 2.681.000 kr. og som af-

ledt konsekvens af den samlede anskaffelsessum, at godkende de endelige 

afsætninger på 115.000 kr. 

 

▪ det endelige byggeregnskab for byggesag 0053 ustøttet på i alt 2.656.000 

kr.  

 

▪ at dispositionsfonden yder tilskud til sagen på i alt 696.000 kr. i stedet for op-

rindelig godkendt 1.237.000 kr. 

 

▪ at KAB herefter bemyndiges til at fremsende de samlede regnskaber til kom-

munal godkendelse. 
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12. Styringsdialog 

 
 

Der afholdes Styringsdialog møde med Roskilde Kommune i første halvdel af året. 

 

Roskilde Kommune har netop indkaldt til styringsdialogmøde den 13. december 2021, 

og dette er for den tidligere regnskabsperiode. 

 

På mødet vil styringsdialogmaterialet for den nye periode blive gennemgået, og efterføl-

gende skal dette indberettes til kommunen. 

 

Bilag 

Bilag 12: Styringsdialogmateriale for selskabet  

Bilag 12.1: Styringsdialogmateriale for afdelingerne 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte materialet som sendes til kommunen til 

næste års styringsdialog. 

 

13. Kundekonsulent til AlmenBolig+ afdelinger 

 
 

Organisationsbestyrelsen har bedt KAB undersøge om det er muligt at Tømmergården I, 

Tunet og Linderækkerne har den samme kundekonsulent. KAB kan oplyse dette er mu-

ligt og Hadi Rati Mehdi vil fremover være kundekonsulent for de tre afdelinger. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at Hadi Rati Hehdi bliver kundekonsu-

lent for AlmenBolig+ afdelingerne. 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter materialet og god-

kender skemaoplysningerne. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender at Hadi Rati 

Mehdi er kundekonsulent på de tre AlmenBolig+ afdelinger. 
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14. Ny kundeservicestrategi 

Formandskabet for Roskilde Nord har afholdt møde med KAB om et eventuelt skifte i ad-

ministrationsmodel. 

 

 
 

På Temamødet den 28. oktober 2021 blev der ligeledes orienteret om modellen. Model-

len betyder at driftschefen og kundechefens job varetages af en person, nemlig en lokal 

kundechef. 

 

I vedhæftede bilag 14 til dagsorden er administrationsmodellen skitseres og yderligere 

er skitseret hvordan snitfladerne ser ud, og hvilke møder en lokal kundechef deltager i.  

 

Med en lokal kundechef i Roskilde Nord Boligselskab forpligter KAB sig til at levere sup-

port til både selskabet og driften, når dette er påkrævet i forbindelse med for eksempel 

større sager som byggeri, renoveringer, driftsstøtte eller konsulentstøtte til for eksempel 

arbejde med strategi, målsætninger, effektivisering, energi, verdensmål m.v.  

 

Hvis der er tale om opgaver og udvikling, der ligger inden for den almindelige administra-

tion af boligorganisationen, skal selskabet ikke betale yderligere for denne support - den 

er inkluderet i administrationshonoraret.  

 

Hvis selskabet eller en afdeling har behov for bistand til løsning af opgaver, der normalt 

varetages af driften i Roskilde Nord Boligselskab, for eksempel på grund af sygdom eller 

manglende kompetencer, kan dette faktureres som særskilt ydelse efter aftale. Det kan 

også være deciderede tilkøbsydelser inden for eksempel det boligsociale eller energi ef-

ter ydelseskatalogets priser. 

 

Den lokale kundechef, der refererer til vicedirektøren i KAB, er 100 % ansat i KAB, som 

hidtil, og KAB har arbejdsgiverforpligtelsen. Kundechefen sidder lokalt i Jyllinge på ser-

vicecenteret 2 til 3 dage om ugen, og har dermed fuldt fokus på selskabet og kan fast-

holde fremdrift i sager, lokalt nærvær og varetager kontakten til kommunen. Kundeche-

fen vil dog i forbindelse med ledelsesmøder m.v. skulle være i KAB, også for at bevare 

og udbygge relationer til den support, der leveres fra KAB.  Kundechefen og servicele-

derne deltager i de relevante møder i organisation og afdelinger og efter aftale med or-

ganisationsbestyrelse og afdelinger. Dette er uddybet i bilag 14. 

 

KAB sikrer, at kundechefen kompetenceudvikles til at varetage stillingen. 

Indstilling 

 

Det indstilles at Roskilde Nord drøfter den nye administrationsmodel 

og træffer beslutning om valg af model fra den 1. januar 2022 
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Driftslederen er personaleleder for ejendomsfunktionærerne og refererer til kundechefen. 

Kundechefen aftaler med organisationsbestyrelse og afdelinger, hvis der er behov for ju-

steringer inden for driften eller i forhold til ledelsen af driften. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Aftalen har ingen økonomiske konsekvenser for selskabet. Administrationshonoraret til 

KAB fastholdes som hidtil for Stor Pakke. 

 

Bilag 

Bilag 14: Notat om administrationsmodel 

Bilag 14.1: Pjece om kundeservicestrategien 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at skifte model, så Roskilde Nord Bolig-

selskab fra den 1. januar 2022 bliver betjent af en lokal kundechef. 

 

15. Serviceramme 

På det seneste samarbejdsudvalgsmøde den 1. november 2021 vedtog samarbejdsud-

valget enstemmigt et udkast til en serviceramme for Roskilde Nord Boligselskab herun-

der de tre afdelinger, Mølleengen, Baunehøjparken og Sværdagergård. 

 

 
 

Servicerammen er opdelt i to kategorier. De obligatoriske servicemål, som organisations-

bestyrelsen vedtager og de lokale servicemål som afdelingsbestyrelsen (herunder sam-

arbejdsudvalget) vedtager. 

 

Servicerammen er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende ser-

vice, som servicecenter yder i den enkelte afdeling, men som også danner grundlag for 

fordelingen af udgifter i driftsfællesskabet (fordelingsnøglen) 

 

Servicerammen evalueres og tilrettes én gang årligt på samarbejdsudvalgsmødet før af-

delingsbestyrelsens budgetmøde. 

 

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se servicerammen - samme 

sted, som man finder husordener m.v. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter indholdet og god-

kender servicerammen for Roskilde Nord Boligselskab for så vidt an-

går obligatoriske servicemål. 

http://www.kab-bolig.dk/
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Bilag 

Bilag 15: Serviceramme skabelon 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte de obligatoriske mål for selskabet. 

 

16. Tunet - afdelingsbestyrelse 

I afdelingen Tunet er situationen den, at der ikke er repræsentanter nok til der kan etab-

leres en afdelingsbestyrelse. Det er derfor organisationsbestyrelsen der går ind og vare-

tager opgaven. 

 

 
 

Der er 2 medlemmer i afdelingsbestyrelsen der gerne vil fortsætte arbejdet og de er inte-

resseret i at udgøre en arbejdsgruppe for at få de daglige forhold til at glide. Arbejds-

gruppen skal referere til organisationsbestyrelsen og den kan ikke træffe beslutninger, 

hvorfor beslutningerne skal forelægges for organisationsbestyrelsen til beslutning. Dette 

kunne foregå via mail høringer. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der kan nedsættes en arbejdsgruppe 

som referer til organisationsbestyrelsen. Arbejdsgruppen kan ikke træffe be-

slutninger, derfor skal beslutningerne forelægges organisationsbestyrelsen til 

beslutning. Dette kan eventuelt foregå via mailhøringer. 

 

17. Udbud - ny byggesag bekræftelse af mailhøring 

 
 

Konkurrencen vedrørende Sorte Brd. Plads, Roskilde er nu kommet i udbud og Roskilde 

Nord har mulighed for at byde på sagen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om ned-

sættelse af arbejdsgruppe i Tunet, og beslutter hvordan der skal refe-

reres til organisationsbestyrelsen . 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter mailhøringen og 

godkender et udlæg på 100.000 kr. fra arbejdskapitalen. 
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Sagen er tænkt som en Delegeret Bygherre model sammen med FB-gruppen (en kendt 

investor i KAB). Samme model som Tømmergården II.  

  

Tilbud skal være sælger i hænde senest den 1. december 2021, kl. 12, jf. udbudsmateri-

alet. 

  

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at det kunne være interessant at bygge 

på dette område i Roskilde, hvorfor der efter aftale med formanden, Connie Poulsen blev 

udsendt mailhøring. 

  

Da der skal udarbejdes udbudsmateriale som skal fremsendes til kommunen, er der 

brug for et udlæg fra arbejdskapitalen i Roskilde Nord Boligselskab på 100.000 kr. Hvis 

Roskilde Nord Boligselskab vinder og bliver bygherre, vil pengene blive tilbagebetalt. 

Hvis det ikke lykkes, vil det være en udgift for selskabet. 

  

Da der er en relativ stram tidsplan, var der brug for at sende punktet i mailhøring. Et fler-

tal i organisationsbestyrelsen svarede ja, og derfor er arbejdet sat i gang, og organisati-

onsbestyrelsen godkendte et udlæg på 100.000 kr. fra arbejdskapitalen til sagen. 

  

Organisationsbestyrelsen bekræftede mailhøringen og godkendte et udlæg på 

100.000 kr. fra arbejdskapitalen. 

 

Endeligt materiale vil blive udsendt til organisationsbestyrelsens orientering. 

 

18. Sommerophold i KAB-fællesskabet 2021 og 2022 

KAB har i 2021 afholdt to sommerophold for familier på Pindstrup Centret og et senior-

ophold på Liselund Seniorhøjskole for beboere i KAB-fællesskabet. Nu planlægges ferie-

ophold for 2022, og boligorganisationerne har mulighed for at tilkendegive ønske om at 

tilbyde et antal pladser på sommeropholdene. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

Under hensyn til Corona og forsamlingsforbud blev de to sommerophold for familier gen-

nemført til stor glæde for i alt 59 familier (210 deltagere) i KAB-fællesskabet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i 

Roskilde Nord Boligselskab skal have beboeropholdene tilbudt med 

et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt anføre, hvor mange plad-

ser, man ønsker at kunne tilbyde. 
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Hovedparten af familierne deltog med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), 

mens ingen familier deltog med egenbetaling. 

 

I 2022 forventer KAB igen at kunne tilbyde to sommerophold til børnefamilier i KAB-fæl-

lesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil. Pindstrup Centret er 

foreløbig reserveret til familieopholdene. Der vil være plads til omkring 120 deltagere på 

hvert ophold, men det afhænger af, om der stadig vil være forsamlingsforbud og andre 

restriktioner i forbindelse med Corona til den tid.  

 

Senioropholdet blev i 2021 afholdt på Liselund Seniorophold i Nordsjælland med 48 del-

tagere. Turen gav en flot deltagerevaluering. Vi har endnu ikke taget stilling til, om seni-

orophold for 2022 skal ligge samme sted, eller om der skal findes en anden destination 

denne gang. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senior-

opholdet. 

 

Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til sommerop-

holdene gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: trans-

port, udflugter, foredrag m.v. 

 

Det er KAB's administration, der endeligt fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er 

indkommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræ-

ber en god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2021 deltog ingen beboere fra Roskilde Nord Boligselskab med egenbetaling eller via 

Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Boligorganisationens pris vil være 1.050 kr. pr. plads i 2022. Bolig-organisationen betaler 

kun for faktisk benyttede pladser. Der bliver taget højde for, at alle boligorganisationer, 

som giver tilskud, og som har ansøgere, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser. 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt:       5.850 kr. 

Tilskud fra boligorganisationen:    1.050 kr. 

Egenbetaling fra deltagerne:    4.800 kr. 

 

Økonomi familieophold 

Pris i alt:       4.050 kr. 

Tilskud fra boligorganisation:    1.050 kr. 

Tilskud fra AFF (max 500 kr. per person per døgn)*: 3.000 kr. 
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* AFF giver tilskud til beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontant-

hjælp, samt beboere fra særligt udsatte boligområder. Langt de fleste deltagere får til-

skud fra AFF. Der er dog mulighed for egenbetaling, hvis man ikke kan få støtte fra AFF. 

 

Det videre forløb 

Der vil blive reklameret for sommeropholdene i februar/marts 2022, og der sættes dead-

line for tilmelding i april 2022, hvorefter pladser vil blive fordelt. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at det ikke er relevant for Roskilde Nord 

Boligselskab. 

 

19. Bestyrelseshonorar 2021/2022  

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage 

beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. ja-

nuar 2021. 

 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. juni 2019 blev retningslinjer og 

kodeks for valg til eksterne poster i KAB og KAB-fællesskabet vedtaget. Heri fremgår 

det, at KAB ønsker at sikre åbenhed om tillidsposter, hverv, honorarer osv., hvorfor op-

lysninger om disse ligger på KAB’s hjemmeside. Retningslinjerne indeholder desuden en 

opfordring til, at alle selskaber i KAB-fællesskabet sætter god selskabsledelse på dags-

ordenen og samtidigt sikrer åbenhed om tillidshverv og honorarer i selskaberne. Dette 

kan bl.a. ske ved, at selskaber med egen hjemmeside offentliggøre oplysninger om be-

styrelsens honorarer.  

 

 
 

Sagsfremstilling 

Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbe-

tales 86,71 kr. pr. lejemålsenhed og for de efterfølgende 52,02 kr. pr. lejemålsenhed. 

Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 

2021. Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 24.397 kr. til 

ca. 25.057 kr.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra 

det nye regnskabsårs begyndelse. 

 

Endvidere indstilles det, at organisationsbestyrelsen godkender at of-

fentliggøre bestyrelsens honorarer på selskabets hjemmeside, hvis 

denne har en sådan. 
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Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 21. november 2018 besluttet, at bestyrelses-
honoraret fordeles ligeligt mellem alle medlemmerne, således, at formanden i 2021 har 
modtaget 2.664 kr., næstformanden 2.664 kr. og de øvrige medlemmer 2.664 kr. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbin-

delse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af 

bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrel-

sen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i 

bestyrelsen betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen fra det nye regnskabsårs 

begyndelse. 

 

Endvidere besluttede organisationsbestyrelsen at offentliggøre bestyrelsens 

honorarer på selskabets hjemmeside. 

 

20. Sager til orientering 

 

Driftsfælleskab i Roskilde Nord Boligselskab  

Driftsfællesskabet er i fuld gang og der arbejdes nu ud fra de nyindrettede lokaler i Møl-

leengen. Der mangler fortsat nogle detaljer hist og pist, men de store opgaver er nu af-

sluttet. Inden længe ville der tillige kunne tilbydes personlig betjening på servicecenteret. 

Medarbejderne møder dog beboerne ude i boligerne eller i området ude foran ejendoms-

kontoret, hvilket også fungere rigtig fint. 

 

Som det ser ud lige nu, så forventer vi også at den udmeldte budgetramme holder. 

 

Ny driftsleder pr. 1. september 2021 

Driftsleder Bettina Panek der er startet den 1. september 2021, er med flyvende start 

kommet godt i gang med alle de mange opgaver. Bettina syntes allerede at hun har væ-

ret i Roskilde Nord Boligselskab i meget lang tid og hun er blevet taget rigtig godt i mod 

af både medarbejderne, bestyrelserne og beboerne. IT-systemerne, telefoner er nu oppe 

og køre med fælles hjælp fra KAB/IT. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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Restferie og sygdom 

Driftsfællesskabet er lige nu presset af, at flere skal afholde restferie inden årsskiftet og 

af at der fortsat er sygdom på kontoret. 

 

Samarbejdsudvalget 

Samarbejdsudvalget har senest den 1. november 2021 afholdt møde. 

 

Følgende punkter var bl.a. på dagsordenen: 

 

Telefontiden  

Det blev besluttet at telefontiden mandag aften bliver sløjfet pr. den 1. december 2021. 

Årsagen til dette er, at der efter måling alene var er meget få beboere der gør brug af 

ordningen. 

 

Indvielse af de nye lokaler 

Det blev besluttet, at der skal holdes åbent hus den 18. januar 2022 fra kl. 15-17. 

 

Lokale og fordelinger 

Samarbejdsudvalget havde ønsket at få opmålt m2 af alle afdelingernes lokaler (værkste-

der, garager, skurer mm), så der kunne træffes beslutning om, at lokalerne, herunder el, 

vand og varme skulle på fordelingsnøgle. Efter opmåling blev det besluttet, at det alene 

er servicecenterets lokaler som skal indgå i beregningen af fællesudgifter. 

 

Opdeling/bi-måler på el, vand og varme - servicecenteret 

Det var aftalt, at der skulle ske en opdeling - opsættes bi-målere på, el, vand og varme 

på servicecenterets lokaler. Dette har senere vist sig at være omkostningstunge. Det 

skyldes blandt andet, at der ikke er separat forsyning til festlokale og man ikke ville 

kunne nøjes med at opsætte bi-måler. 

 

Rådgiveren vurderer, at udgifterne, som alene blev skønnet ville blive i størrelsesorden 

75.000 kr. + løbende udgifter til aflæsning/varmeregnskab. Ud fra en totaløkonomisk be-

tragtning, gik man således ikke videre med etableringen af separat forsyning/bi-målere. 

 

I stedet anslås udgifterne som Mølleengen skal afholde, isoleret set ved udlejning af be-

boerlokalet. Beregning: ved 20 stk. udlejninger pr. år ligger de samt udgifter til (anslået) 

på mellem 1.200-2.000 kr. pr. år. 

 

Et gennemsnitlig forbrug/omkostning til el, vand og varme ved en festudlejning vurderes 

at ligge på ca. kr. 60-100 kr. (beregnet på baggrund af et forbrug på ca. 1000 L vand, 10 

KWh, og delvis varme). 

 

Samarbejdsudvalget kunne tilslutte sig denne løsning. 
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Servicerammer  

Samarbejdsudvalget drøftet servicerammen og indstillede udkast til beslutning i organi-

sationsbestyrelsen. Se selvstændigt punkt 15. 

 

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

Pr. den 1. maj 2021 har servicecenteret overtaget til- og fraflytningerne i de tre AlmenBo-

lig+ afdelinger (Tunet, Linderækkerne og Tømmergården). 

 

Opgaven fylder rigtig meget og der har særlig været mange til- og fraflytninger i Tunet.  

 

Ny medarbejder når Den Røde Tråd kommer i drift omkring sommeren 2022 

I forbindelse med ansættelse af ny medarbejder, når Den Røde Tråd kommer i drift, be-

sluttede samarbejdsudvalget at der i budget 2022/2023 skulle indarbejdes en 37 timers 

stilling, hvoraf Den Røde Tråd betaler de 30 timer, mens de øvrige timer tilkøbes til mel-

lem afdelingerne Mølleengen, Baunehøjparken og Sværdagergård efter den nugæl-

dende fordelingsnøgle. 

 

Connie Poulsen spurgte om det er muligt, at servicekontoret er bemandet til 

for eksempel kl. 15.00 om fredagen? Sussi Cohn undersøger dette til næste 

møde i samarbejdsudvalget. 

 

Hjemmesiden - opfølgning 

Som aftalt på organisationsbestyrelsesmøde den 26. august 2021, har formand Dinna 

G. Rasmussen fra afdelingsbestyrelsen i Mølleengen i samarbejde med Karen Sandal 

Fothergill fra KAB koordineret kursus i uploading og redigering af Roskilde Nord Bolig-

selskabs hjemmeside. 

 

Repræsentanter fra afdelingerne, Bettina Panek og Karsten Svendsen fra driften har nu 

været på kursus. Kursuset blev afholdt i Mølleengens beboerlokale den 4. oktober 2021.  

 

Den 9. november 2021 har Karen Sandal Forthergill oplyst, at repræsentanterne (nu re-

daktørerne) nu har mulighed for at gå i gang med at uploade og redigere på hjemmesi-

den under egne afdelinger. 

 

Jan Wauder (fra Tømmergården) og Rikke Jensen (fra Tunet) er valgt til at kunne lave 

ændringer på hjemmesidens forside. 

 

Udpegede redaktører: 

 

Mølleengen - Dinna  

Tømmergården - Jan 
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Baunehøjparken - Christina og Majbrith 

Tunet - Rikke og Mette Lise 

Sværdagergård -  

Linderækkerne - Agnes og Berit 

Udpegede redaktører fra driften: 

 

Bettina Panek og Karsten Svendsen 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker navn og e-mail på medlemmerne på hjem-

mesiden, men ikke telefonnumre. Sussi Cohn koordinerer dette samt sørger 

for at der sendes koder til Rikke Jensen og Jan Wauder. 

 

Den Røde Tråd - status 

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 seniorbofællesskab. Den 7. april 2020 gav Roskilde Kom-

mune endelig byggetilladelse, hvorefter byggeriet blev igangsat.  

 

Status 

Efter sommerferien 2021 meldte Entreprenørfirmaet GVL, at de kan få problemer med at 

aflevere byggeriet som aftalte den 1. februar 2022. Efter en længere dialog er afleverin-

gen nu flyttet til den 1. april 2022. For at imødegå yderligere forsinkelser, er indflytnings-

datoen flyttet til den 1. august 2022. Hvis byggeriet står færdigt som planlagt, vil en 

gruppe ambassadører (kommende beboere), blive tilbudt at flytte ind i midten af juni 

2022. 

 

De beboere der allerede har fået tildelt en bolig, har fået fremsendt en ny lejekontrakt 

med den nye indflytningsdato den 1. august 2022. 

 

I forbindelse med selve rekrutteringen, har interessen for byggeriet ikke været særlig 

stor. Der er ikke nogen tegn på, at de øvrige udlejningsboliger i Musicon har problemer 

med at leje ud. Derfor er der nu sat en fornyet indsats ind for at gøre opmærksom på 

den Røde Tråd. Ud over almindelig advisering, vil vi styrke det digitale medie og opfor-

dre til at boligselskabet også selv gør noget for at dele viden og information om Den 

Røde Tråd. Administrationen vil løbende holde øje med udviklingen og tage yderligere 

initiativer for at sikre udlejning af alle 75 boliger i Den Røde Tråd.  

 

I forhold til beboerprocessen, er der nu afholdt 4 møder med interesserede beboere.  
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Økonomi 

Selv om der nu bruges ekstra midler til markedsføring af projektet, er det administratio-

nens vurdering, at projektet kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Det 

nedsatte byggeudvalg præsentes løbende for en budgetopfølgning og andre forhold 

med økonomiske konsekvenser. 

 

Tunet - status 

Grundet stor fraflytning i afdelingen mangler afdelingsbestyrelsen medlemmer for at 

være beslutningsdygtige. Der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde, som afhol-

des i december 2021. 

 

Linderækkerne - status  

Grundet en enkelt fraflytning samt udtrædelse af afdelingsbestyrelsen indkalder Linde-
rækkernes afdelingsbestyrelse til ekstraordinært afdelingsmøde som afholdes i decem-
ber 2021. 
 

Forsikringsstatistik 2017-2020 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der 
har kontakten til forsikringsselskabet. 
 
Oversigt 
I kan i den 4-årige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens 
forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.  
 
Det videre forløb 
Statistikken kan bruges både til at give jer et overblik og som et redskab til at forebygge 
nye skader. 
 
Bilag 

Bilag 20: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2017-2020 

Bilag 20.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2017-2020 
 

Nyt fra afdelingerne 

Kursus i brug af hjertestartere  

Der er endnu ikke fastsat en dato. Kurset er fortsat udsat grund af Covid-19. 
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Tømmergården  

5-års eftersyn - efter etablering 

Vi har modtaget 5-års eftersynsrapporten.  

 

Som oplyst på seneste organisationsbestyrelsesmøde, så er rapporten blandt andet en 

opfølgning på 1-års eftersynet. Der blev i alt drøftet 25 punkter. Alle er udbedret eller af-

klaret efter 1-års eftersynet, dog er alene et punkt opretholdt. 

 

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

dræn og 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 reklamationen. 

 

Beboerne har i forbindelse med 5-års gennemgangen udfyldt spørgeskemaer. Her er be-

boerne kommet med forhold, blandt andet udfordringer med boligernes Nilan-anlæg, for-

kert fald på badrum, gulve der vipper, gummilister i døre og vinduer m.m. KAB har opret-

holdt reklamation i alle tilfælde og Scandibyg har positivt tilkendegivet, at de vil medvirke 

til udbedring eller nærmere afklaring af samtlige punkter. 

 

Seneste status fra primo november 2021 er, at Scandibyg er i gang med at udbedre re-

klamationer. 

 

Møde med KAB’s Byggeafdeling 

Afdelingsbestyrelsen har holdt møde med projektleder Charlotte Jakobsen Szøts blandt 

andet omkring etablering af parkeringspladser på det område der i dag udgør tilkørsels-

vejen til Tømmergården, som bliver lukket i forbindelse med etablering af Tømmergår-

den II. Charlotte Jakobsen Szøts er nu i gang med at tegne disse pladser ind, som skal 

drøftes på et nyt møde i december 2021. 

 

Mølleengen  

5-års eftersyn - tagudskiftning i Mølleengen 

Som nævnt på seneste organisationsbestyrelsesmøde havde Byggeskadefonden varslet 

5-års eftersyn på tagudskiftning på Mølleengen i september 2021. Når KAB modtager 5-

års eftersynsrapporten bliver den en del af selve 5-års gennemgangen. 

 

Der er endnu ikke modtaget dato på 5-års gennemgangen. 

 

Sværdagergård 

Petanquebane 

Afdelingsbestyrelsen arbejder på etablering af en petanquebane. 

 

Baunehøjparken 

Råderetskøkkener 
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Afdelingsbestyrelsen arbejder på nuværende tidspunkt på en indstilling til det kommende 

afdelingsmøde i februar/marts 2022. 

 

Udskiftning af døre og vinduer 

Afdelingsbestyrelsen har haft gennemgang af døre og vinduer af en byggerådgiver, som 

laver en indstilling, som afdelingsbestyrelsen kan tage med til det kommende afdelings-

møde i februar/marts 2022. Det er blandt andet afdelingsbestyrelsens plan at søge til-

skud fra Energistyrelsen. 

 

Sussi Cohn spurgte, hvornår indeklimakampagnen skal sættes i gang? Orga-

nisationsbestyrelsen besluttede at sætte kampagnen i gang nu, men Linde-

rækkerne, der har et meget tørt indeklima, afventer indtil videre. Agnieszka 

Agata Visborg Poniatowska modtager materialet og prøver det inden det vi-

dere tiltag besluttes for Linderækkerne. 

 

Med ovennævnte bemærkninger tog organisationsbestyrelsen orienteringerne 

til efterretning. 

 

Kommende møder 

Repræsentantskabsmøder i 2021: 

8. december 2021, kl. 18.15, på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge 

 

Forslag til 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 

 

Forslag til repræsentantskabsmøder i 2022: 

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

 

Forslag til ordinære afdelingsmøder i 2022: 

Baunehøjparken - marts 2022, kl. 19.00 

Mølleengen - tirsdag den 15. marts 2022, kl. 19.00 

Sværdagergård - marts 2022, kl. 13.00 

Tømmergården - marts 2022, kl. 19.00 

Tunet - tirsdag marts 2022, kl. 17.00 

Linderækkerne - marts 2022, kl. 19.00 
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21. Eventuelt 

Lone Skriver orienterede om, at der er søgt om tilskud til el-ladestandere for 

alle afdelinger i Roskilde Nord Boligselskab. 

 

Jan Wauder efterlyste en dato for afholdelse af temamøde vedrørende Almen-

Bolig+. Det vurderes muligt at afholde møde ultimo januar 2022. 

 

Agnieszka Agata Visborg Poniatowska orienterede om, at hun har deltaget i 

formandsmøde for KAB-Fællesskabet, hvilket var meget interessant. Der blev 

blandt andet talt om ombygning af huse til boliger og seniorboliger. 

 

Agnieszka Agata Visborg Poniatowska har også deltaget i KAB-konferencen, 

hvor emnet var fællesskaber. 

 

Når der indkaldes til repræsentantskabsmøde, ønsker organisationsbestyrel-

sen, at det fremgår at organisationsbestyrelsen opfordrer til man får taget en 

test for Covid-19 inden mødet. 


