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Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2021, kl. 18.00,   

i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 
 

 

Deltagere: Kirsten Justesen, Maj-Britt Jørgensen, Dinna Gjessing Rasmussen, Birgit Nør-

gaard, Pia Tofte, Inge Poulsen og Per Emil Holdrup 

Afbud fra: Connie Poulsen 
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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 underskrives efterfølgende af formanden. 

 

Sager til beslutning: 

3. Indskud i boligerne 

Indskuddet i afdelinger i Roskilde Nord er meget forskellige. I nybyggerierne svarer ind-

skuddet til 2 % af anskaffelsessummen, og derfor er indskuddet i Tømmergården, Tunet og 

Linderækkerne noget højere end i de andre afdelinger. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for mødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 
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Indskuddet fremgår af nedenstående tabel. 

 

Afdeling Indskud i kr. pr. m² 

Baunehøjparken 120 - 121 

Mølleengen 166 – 231 

Sværdagergård 203 – 231 

Tømmergården 419 

Tunet 528 

Linderækkerne 488 

 

Det er muligt at hæve indskuddet til 239 kr. pr. m² uden kommunens godkendelse heraf. En 

eventuel forhøjelse af indskuddet, vil gælde for nye indflyttere efter organisationsbestyrel-

sens beslutning. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede indskuddenes størrelse og besluttede, at indskuddet i 

Baunehøjparken og Mølleengen skal stige til 239 kr. pr. m² snarest muligt og gerne pr. 

den 1. juli 2021. Det gælder for familieboligerne. 

 

4. Indretning af Roskilde Nord Boligselskabs Servicecenter i Mølleengen. 

På baggrund af organisationsbestyrelsen beslutning af den 14. april 2021 har ombygningen af 

servicecenteret har været i udbud. 3 byggefirmaer har været indbudt til at give bud på om-

bygningen, men alene 2 firmaer har ønsket at give bud. Det bemærkes, at årsagen til at det 

tredje byggefirma sprang fra, er at firmaet ikke have mulighed for at bygge i den ønskede pe-

riode. 

 

De 2 afgivende bud, ser således ud: 

 

HRH =   kr. 680.353,00 inkl. Moms 

Rebecca Byg =  kr. 734.037,50 inkl. Moms 

 

Det betyder således, at det er HRH som har vundet udbuddet ved at afgive den billigst pris 

på ombygningen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emner og tager eventu-

elle beslutninger om forhøjelse af indskud i Baunehøjparken og Mølleen-

gen. 
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Det betyder samtidig, at den drøftede ramme på de 800.000 kr., som organisationsbestyrelsen 

bevilligede på mødet den 14. april 2021, ikke holder. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

Den samlede ombygning inkl. uforudsete (10%) og inventar vil udgøre i alt 842.000 kr. 

 

Økonomisk oversigt: 

 
 

Det bemærkes, at der er hentet inventar til servicecenteret i KAB. I forbindelse med at KAB 

flytter fra Vester Voldgade til Enghavevej, er der kommet inventar i overskud. 

 

KAB har således doneret 8 reoler og 5 skriveborde og en kaffeautomat til Roskilde Nord Bo-

ligselskab. 

 

KAB undersøger lige nu hvorvidt der er mulighed for yderligere donationer i form af møde-

bord, stole og kontorstole. Hvis dette lykkes, vil budgettet kunne nedskrives. 

Servicecenteret ville kunne være klar til ibrugtagning i slutning af august 2021. 

 

Der har været afholdt udbud, hvor tre forskellige firmaer var inviteret til at give tilbud. 

Der er modtaget 2 bud, hvor HRH er det billigste. Der er fortsat afsat 10 % til uforudsete 

udgifter.  

 

Arkitektkontoret ApS / d. 28.05.2021

Roskilde Nord Boligselskab

Ombygingen 503.074,00

Inventar/indretning af lokaler inkl. Gardiner 45.760,00

Rådgiver Besigt, opmåling, kalkulation, tilsyn/projekt inkl. aflevering 59.340,00

Forsikring Entrepriseforsikring 4.000,00

Sum 612.174,00

Uforudsete udgifter 10 % 61.217,40

Samlet beløb, ex moms -  inkl. uforudsete udgifter 673.391,40

25 % moms 168.347,85

Samlet beløb, inkl moms -  inkl. uforudsete udgifter 841.739,25

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen og træffer beslut-

ning om en merbevilling på 42.000 kr. til ombygningen af ejendomskon-

toret, således den samlede bevilling udgør 842.000 kr.  

 

Det anbefales, at det også er arbejdskapitalen der dækker merbevillin-

gen. 
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Maj-Britt Jørgensen spurgte om erfaringer med firmaet. Sussi Cohn kunne bekræfte, at 

der er et kendt firma som leverer god kvalitet. 

 

Der vil blive leveret møbler fra det gamle KAB-Hus til ejendomskontoret og det er gratis.  

 

På nuværende tidspunkt vides ikke, om rammen på de 800.000 kr. vil blive overskredet. 

Det er dog vigtigt, at organisationsbestyrelsen forholder sig til, at det på grundlag af lici-

tationsresultatet vil betyde en overskridelse, så rammen bliver 842.000 kr. og fortsat med 

uforudsete udgifter på 10 %. 

  

Vand, varme og el vil blive afregnet via bimåler. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte den nye ramme på 842.000 kr. med 4 stemmer for og 

2 stemmer imod. 

 

5. Sager til orientering 

 

Linderækkerne - status 

Afdelingsmøde 

Der blev afholdt et godt og konstruktivt afdelingsmøde den 11. maj 2021.  

Der var gode diskussioner og størstedelen af forslagene blev vedtaget. Bestyrelsen havde 

gjort et godt forarbejde, så stor ros til dem. 

 

Der blev valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer, så den samlede bestyrelse nu er op på 5 med-

lemmer. 

 

På mødet blev det nye haveregulativ blandt andet godkendt, hvilket havde en stor betydning 

for beboerne og bestyrelsen.  

 

Garantisag  

Der arbejdes forsat for en klarlægning af omfanget af fejl og mangler fra byggesagen.  

Dominia har fået opgaven efter en forhandling med KAB og der forventes stadigvæk, at der 

er skabt et overblik i løbet af sommeren 2021, så opgaven om at forbedre fejl og mangler der-

efter kan blive sat i Udbud.  

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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Bestyrelsen besluttede, at de fejl og mangler som påvirker dagligdagen væsentligt i afdelin-

gen skal forbedres hurtigst muligt. Det blev besluttet, at der hurtigst muligt skal bestilles 

håndværkere til udbedring af fejl på dørene, gardinerne som er monteret på ovenlysvindu-

erne samt til montering af Lækagemeldere. Pr. dags dato er alle ovenlysgardiner blevet ord-

net. De andre to opgaver er i proces. 

 

Status på opførelse af ekstra p-pladser  

Processen er forsat i gang, og KAB er forsat i dialog med kommunen. Herefter indhentes der 

tilbud på opgaven, og der tilknyttes en rådgiver, som håndterer sagen. Inden arbejdet kan 

sættes i gang, vil det blive fremlagt som et forslag på et af jeres afdelingsmøder, som I skal 

stemme om og godkende. 

 

Per Holdrup orienterede om de ekstra møder der har været afholdt med afdelingsbestyrel-

sen i Linderækkerne og om det positive resultat der nu er kommet ud af møderne. 

 

Tunet - status 

Generelt har Kundekonsulent Hadi og den nye bestyrelse haft en god opstart og en del af de 

udfordringer Tunet stod overfor er blevet løst. 

 

Bødeopkrævning ved manglende deltagelse i arbejdsdag 

Det viste sig, at det var en fejl at der var en enkel beboer der manglede at betale sin bøde på 

500 kr. for manglende deltagelse i arbejdsdagen. Beboeren havde ikke fået tilsendt bøde, hvil-

ket er en fejl fra KAB’s side.  Der er nu rettet op på fejlen og beboeren har nu fået tillagt sin 

bøde på de 500 kr. til huslejeopkrævning pr. den 1. juni 2021.   

 

Acubiz- bogføring af udlæg 

KAB beklager at bestyrelsen har følt at de bliver kastet rundt i systemet, udfordringen en nu 

løst og bestyrelsen/Rikke er kommet godt i gang med Acubiz.   

 

Proces for fremvisning af boliger 

Udlejningsteamet er igen blevet gjort opmærksomme på særaftalen med Tunet og de vil gøre 

deres bedste for at processen kører mere optimalt fremover. 

 

Den røde tråd - status 

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

byggelsen 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 Kommune endelig byg-

getilladelse, hvorefter byggeriet har været i gang.  
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Status 

Entreprenørfirmaet GVL, har nu opført begge råhuse for boligblok A og B. I Blok B er GVL 

ved at aptere boligerne indvendigt. Det er forventningen af disse boliger vil være færdige til 

fejle og mangelgennemgang lige efter sommerferien. 

 

Den 10. juni 2021 er der åbent-hus-arrangement, hvor de kommende beboere har mulighed 

for at se to eller tre færdige prøveboliger i blok B. 

 

På grund af interne problemer med underentreprenørerne, har GVL valgt at opsige aftalen. 

Aftalen omfatter opsætning af facadesystem med isolering. Der er nu lave kontrakt med en 

nye entreprenør, som er godt i gang med at opsætning af isoleringsmaterialer på blok B. 

 

På grund af skiftet af underentreprenør, har det medført en forsinkelse af projektet. Byggeriet 

afleveres den 1. februar 2022 som oprindeligt aftalt med GVL. Beboerne flytter først endeligt 

ind omkring den 1. april 2022.  

 

I forhold til beboerprocessen, har der være to digitale møde med interesserede beboere. Inte-

ressen har generelt været stor, men der har været meget lav søgning på venneboligerne til de 

unge. Tilbagemeldingen fra blandt andet RIU (Roskildes indstillingsudvalg) er at der generelt 

er meget lav søgning på ungdomsboliger. 

 

Den nuværende Coronasituation, har måske været en væsentlig årsag til den manglende søg-

ning. I løbet af efteråret intensiveres fokus på at skaffe unge beboere til disse boliger.  

 

Økonomi 

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

ramme. Det nedsatte byggeudvalg præsentes løbende for en budgetopfølgning og andre for-

hold med økonomiske konsekvenser. 

 

Per Holdrup orienterede om besøg fra BL. BL var interesseret i at høre om bofællesska-

berne og den proces der er. 

 

Tømmergården II - nybyggeri af familieboliger, status 

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. På sidste organisationsbestyrelse møde godkendte Organisationsbe-

styrelsen at Administrationen kunne indsendes Skema A til Roskilde Kommune, med de æn-

dringer organisationsbestyrelse kom med. Dette arbejde foregår. 
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Orientering om sagen  

Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt, på de ønsker og rettelser, der kom fra 

Organisationsbestyrelsen på sidste møde, med henblik på at kunne indsende Skema A ansøg-

ning og færdiggøre et aftale-grundlag med 2E Group.  

 

Situationsplanen for området:  

Der pågår dialog med Roskilde kommune om omplacering af beboerhuset, samt tegningsma-

terialet tilrettes. 

 

Ny type boligplan: 

Der udarbejdes en ny type boligplan på 65-67 m2 og indplaceres i projektet. Projektet tilrettes 

og godkendes af Organisationsbestyrelsen samt Roskilde kommune.  

 

Økonomiark tilrettes: 

Grundlaget for Skema A-ansøgning tilrettes. 

 

Det samlede aftalekompleks bestående af: 

  

▪ Delegeret Bygherreaftale 

▪ Købs- og Samarbejdsaftale 

 

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

juni 2021. 

 

Tidsplan 

Da aftalegrundlaget ikke er 100 %, grundet ændringer i projektet er tidsplanen for indsen-

delse af Skema A, rykket med en måned. 

 

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

tidsplan forventes Skema A at være godkendt i september /oktober 2021. 

 

Forventet tidsplan: 

 

Indgåelse af aftalekompleks juni 2021 

Indsendelse af Skema A  juni 2021 

Skema A-godkendelse  september 2021 

Skema B-godkendelse  oktober 2021 

Byggestart    november 2021 

Aflevering    april 2023 

Skema C    medio 2023 
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Det videre forløb 

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

diggørelse af aftale grundlaget med 2E Group, til organisationsbestyrelsen godkendelse. 

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

udover vil det videre arbejde ske i tæt samarbejde med den af Roskilde Nords udpegede føl-

gegruppe. På næste møde skal nedsættelse af følgegruppe behandles. 

 

Kommunikation 

Boligorganisationen vil løbende blive orienteret om sagen. 

 

Per Holdrup oplyste, at formandskabet er ved at udarbejde et input med deres tanker i for-

hold til AlmenBolig+. Det vil blive sendt ud så snart der et færdigt. 

 

Sussi Cohn orienterede om, at Tømmergården I har spurgt om P-pladser og eventuelt ned-

læggelse af P-pladser. Dette undersøges nærmere. 

 

Tornhøj, seniorboliger - status 

Udviklingsselskabet har igen henvendt sig for at drøfte Roskilde Nors deltagelse i projektet i 

Jyllinge. 

 

Som tidligere godkendt af organisationsbestyrelsen har KAB oplyst at der fortsat er interesse 

for at bygge seniorboliger i Jyllinge. 

 

Tornhøj sætter nu Arkitema til at udarbejder skitser for arealer, og se på det værdisæt der 

skal være beærende for området. KAB har sendt rapport om seniorbofællesskaber til Tornhøj, 

så dette ligeledes kan indarbejdes i materialet. 

 

På mødet vil der blive givet en orientering om sidste nyt i sagen. 

 

Lige nu afventes yderligere materiale fra Tornhøj. 

 

Nyt fra afdelingerne 

Kursus i brug af hjertestartere er på nuværende tidspunkt udsat grundet Covid-19. 

 

Tømmergården  

5-års eftersyn - KAB Byg er ved at ligge sidste hånd på reklamationsskrivelsen til konklusi-

onsrapporten til 5 års eftersynet i Tømmergården, og vi forventer at blive indkaldt til efter-

synsmøde i uge 26.  
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Mølleengen  

Vandspild - Mølleengen har haft endnu en sag om vandspild, denne gang viste de sig at være 

et toilet i en bolig som var årsagen til det store vandforbrug. Beboeren var bortrejst, og have 

således ikke opdaget at toilettet løb. 

 

Sværdagergård 

Ingen større sager. 

 

Baunehøjparken 

Tagsten - Tre lejere oplevede for ca. 14 dage siden, at enkelte tagsten gled ned igen. Tømreren 

har nu været forbi og rette for sig. 

 

Driftsfælleskab i Roskilde Nord Boligselskab  

Ny driftsleder 

Som bekendt er Søren Iversen blevet ansat pr. den 1. april (den 6. april) 2021. Søren sidder 

som udgangspunktet på ejendomskontoret i Baunehøjparken. Fællesdriften går godt, men at 

de selvfølgelig er lidt udfordret af, at de ikke sidder på samme kontor. De har fælles morgen-

mad hver fredag. 

 

Driftsfælleskabet 

Driftsfælleskabet er startet op i det små, men der arbejdes frem til den 15. juni 2021 ud fra 

begge adresser. Frem til ombygningen i Mølleengen er afsluttet vil Søren og Karsten sidde 

sammen på kontoret i Baunehøjparken. Kontoret er ikke indrettet til, at der kan tilbydes per-

sonlig betjening, så fremmøde på ejendomskontoret er først muligt, når det nye servicecenter 

står klar - forventeligt august 2021. 

 

Som sagt er driftsfælleskabet startet stille op, beboerne vil derfor opleve at bl.a. arbejdet ude i 

det grønne ikke bliver løst på samme måde som det plejer, og der vil være personale som de 

ikke er vant til at se. 

 

Tøj med logo 

For at sikre, at alle beboere kan kende personalet, er der nu indkøbt arbejdstøj, hvorpå Ros-

kilde Nord Boligselskab logo er påtrykt. 

 

Samarbejdsudvalget 

Der er afholdt i alt 5 møder i samarbejdsudvalget. Det seneste møde er afholdt den 12. maj 

2021. På dette møde blev bl.a. drøftet servicecenterets åbningstider (se nedenfor), og at der 

skulle udsendes et informationsbrev (vedhæftet som bilag 5). 
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Driftskontorets åbningstider og træffetider 

På mødet den 12. maj 2021 blev det besluttet, at åbningstiderne pr. den 1. juni (nu ændret til 

den 15. juni 2021) bliver som følger: 

 

Telefontider: 

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08:00 – 09:00 og tillige mandag fra kl. 17:00 – 18:00. 

 

Telefonnummer og e-mail 

Det blev desuden aftalt, at Mølleengens fastnetnummer anvendes, og at der oprettes en ny 

fælles e-mailadresse. 

 

Personlig henvendelse 

Ingen faste dage, men beboeren kan ringe og aftale, hvornår beboeren kan komme op på ser-

vicecentret, eller at personalet møder beboeren ude i boligen. 

 

Statistik 

Det blev aftalt, at der føres statistik de første 2-3 måneder, og hvis der er behov for at rette ti-

derne til, så skal dette naturligvis gøres. 

 

Mig og min Bolig 

I forbindelse med Informationsbrevet som bliver omdelt den 2. juni 2021, vil vi forsøge at få 

flere beboere til at logge sin ind via Mig og Min Bolig. Der er en guide i informationsbrevet, 

som de enkelte beboere kan følge. Beboerne vil fortsat kunne kontakte servicecenteret på mail 

eller telefon som nævnt ovenfor. 

  

Ejendomskontorerne tager alle forholdsregler i forhold til Covid-19 

Ejendomskontorerne tager fortsat alle forholdsregler ved beboere henvendelser. Dvs. at når 

en medarbejder fra ejendomskontoret møder op ude hos en beboer, vil beboeren blive spurgt 

om der er nogen i husstanden som er syge. Hvis der ikke er det, vil medarbejderen kunne ud-

føre opgaver i boligen, men beboeren vil blive bedt om at holde afstand. Medarbejderen vil 

bære mundbind og handsker. Det samme gælder håndværkerne. 

  

Ejendomskontoret har lykkevis ikke fået henvendelser fra beboere som har et problem i boli-

gen og hvor de samtidige har været syge med Covid-19.  

Hvis dette skulle være tilfældet, vil ejendomskontoret kunne få hjælp af skadeservicefirma 

Polygon DB, som ville have de værnemidler til at udføre opgaver i en bolig.  

  

Medarbejdere bliver testet for Covid-19 således at det sikres at medarbejderne altid har et gyl-

dig Coronapas. 

  

Øget udgifter til rengøring 

Som også tidligere oplyst, vil der i de indeværende budgetter være en øget udgift til hyppig 

rengøring af ejendomskontorerne, men også i de afdelinger hvor der bl.a. er fællesvaskerier. 
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Men det er desværre en nødvendig udgift, så vi fortsat kan sikre beboerne i afdelingerne men 

også medarbejderne mod Covid-19. 

 

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

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

derækkerne og Tømmergården) fra Specialkundeenheden i KAB.  

 

Driftsfælleskabet vil have en indtægt på 1.875 kr. pr. sag. Indtægterne registreres 1/2 årligt. 

 

Bilag 

Bilag 5: Informationsbrev til beboerne om fremtidens drift 

 

Med ovenstående bemærkninger tog organisationsbestyrelsen orienteringerne til efterret-

ning. 

 

Omstrukturering i Udlejningen 

Udlejningen er en vigtig afdeling i KAB, og det er utrolig vigtigt, at afdelingen fungerer opti-

malt, kan svare på henvendelser og sikre genudlejningen af boligerne. Herudover er det vig-

tigt, der er et godt samarbejde med det lokale ejendomskontor, og at udlejningsmedarbejde-

ren kender afdelingerne. 

 

For at understøtte dette har KAB ændret strukturen i Udlejningen. I vedlagte bilag er der en 

skitsering af strukturen. 

 

Herudover arbejdes der med samarbejdsstrukturen for det enkelte Kundecenter, og hver 

kunde har sit eget Kundecenter. Det vil sige Roskilde Nord har Kundecenter Roskilde Nord, 

der understøttes af de nære samarbejdspartnere og dem der supporter teamet. Dette kan illu-

streres på følgende måde: 

 



 

Referat 
 

Roskilde Nord Boligselskab 

Møde den 9. juni 2021 

Udsendt den 21. juni 2021 
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Bilag 

Bilag 5.1: Struktur for udlejningen 

 

Lone Skriver gennemgik tanker bag opbygningen af teamstrukturen og omstrukturerin-

gen af Udlejningen i KAB. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og synes det er positive tiltag. 

 

Kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2021: 

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

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

 

Repræsentantskabsmøder i 2021: 

Udskudt repræsentantskabsmøde afholdes den 10. august 2021 kl. 18.00 i Baunehøjparkens fælleshus, 

Jyllinge 

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

 

 

 

 

 



 

Referat 
 

Roskilde Nord Boligselskab 

Møde den 9. juni 2021 

Udsendt den 21. juni 2021 
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6. Eventuelt 

Pia Tofte oplyste, at Havelauget skal have ny formand og spurgte ind til regulativet. Sussi 

Cohn sender regulativet til Pia og organisationsbestyrelsen bad Pia om at stille op som 

formand til Havelauget. 

 

Per Holdrup orientererede om, at Roskilde Nord er en del af Antenneforeningen 4040, og 

dette skal man forholde sig til. Der er kritik over, at afdelingerne skal udlevere materiale 

fra 4040, og dette bør der strammes op på. På næste organisationsbestyrelsesmøde drøftes 

dette forhold igen, herunder udlevering af materiale til nye beboere. 

 

Organisationsbestyrelsen gjorde opmærksom på, at det der står på hjemmesiden, er foræl-

det. KAB retter op på dette. Herudover skal der rykkes for afholdelse af kursus. 

 

Pia Tofte spurgte om det er muligt at leje stueboliger, der har have ud til beboere der øn-

sker en have. Dette spørgsmål tages med til styringsdialogmødet med Roskilde Kommune. 

 


