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stina Krohn, Marion Hjort Rossing, Jan Wauder, Rikke Jensen, Birgit 
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Afbud fra: Maj-Britt Jørgensen og Marion Hjort Rossing 

Fra KAB: Lone Skriver, Sussi Cohn og Farida Zarei 
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Selskabet: 

1. Valg af dirigent 

 
 

Sussi Cohn blev valgt som dirigent. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden 

 
 

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. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Sager til beslutning: 

5. Driftsbudgetter 2022/2023 

Organisationsbestyrelsen godkender jf. vedtægterne afdelingernes budgetter. 

 

 
 
Budgetter for år 2022/2023 for Roskilde Nord Boligselskabs udviser følgende regulerin-
ger for det kommende budgetår: 

 

 

Antal 
lejemål 

Afdelings 
nr. 

Afdeling Ny m² - leje Stigning 
procent 

106 26-1 Baunehøjparken 1.057,36 
1.039,22 

3,20 % 
1,43 % 

98 
15 
28 

26-2 
 

Mølleengen 
Ældreboliger 
Ungdomsboliger 

1.139,67 
1.231,39 
852,76 

1,99 % 
1,96 % 
1,03 % 

3 
17 

26-5 Sværdagergård 
Ældreboliger 

1.216,95 
1.374,06 

1,10 % 
1,02 % 

35 26-6 Tømmergården 876,11 1,11 % 

24 
38 

26-7 Tunet 
Ungdomsboliger 

1.141,44 
957,18 

0,00 % 
0,00 % 

45 26-9 Linderækkerne 1.003,15 1,68 % 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen godkender budgetterne for perioden 1. 

juli 2022 - 30. juni 2023. 
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Bilag 

 5: Afdelingsbudgetter 2022/2023 

 

Farida Zarie tilføjede, at Baunehøjparken den 17. marts 2022 vedtog et andet 

driftsbudget end det ovenfor anførte. De vedtog et budget med en stigning på 

1,43 % frem for 3,20 %. Dette skyldes at Baunehøjparken valgte en anden af-

faldstømningsfrekvens (de skifter fra ugetømning til 14-dagstømning). 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes budgetter. 

 

6. El-ladestandere 

Den 25. november 2020 træf organisationsbestyrelsen beslutning om, at indkøbe el-la-

destandere fra Carpow til alle afdelingerne i Roskilde Nord Boligselskab, mens afdelin-

gerne selv skal betale etableringsomkostningerne. 

 

Alle afdelingerne behandler/har behandlet etableringsomkostningerne på afdelingsmø-

derne i henholdsvis februar/marts 2022. 

 

Organisationsbestyrelsen skal træffe beslutning om, det er organisationsbestyrelsen el-

ler den enkelte afdeling der skal træffe beslutning om principperne for anvendelse af la-

destanderne, herunder pris og lade tider. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede forslaget og besluttede, at de afdelinger 

som på afdelingsmøder i februar/marts 2022 havde besluttede at gøre brug af 

boligselskabets tilbud om elladestander fra Carpow selv traf beslutning om pri-

ser, ladetider og øvrige principper for anvendelsen af ladestandere.i afdelin-

gen. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede tillige, at Sussi Cohn skulle komme med 

eksempler fra andre boligorganisationer, hvorledes de havde lavet retningslin-

jer, principper, priser m.m. for anvendelse af ladestandere i deres afdelinger. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og træffer 

beslutning om principperne for anvendelse af ladestanderne, herun-

der om pris og ladetider helt eller delvist udlægges til beslutning i den 

enkelte boligafdeling. 
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Organisationsbestyrelsen besluttede desuden, at Sussi Cohn kommer med 

forslag fra flere ladestander-leverandører, da marked siden beslutning tilbage i 

november 2020 er blevet meget større. 

 

7. Den Røde Tråd - deleboliger 

KAB må desværre meddele at der har været en meget begrænset interesse for boligfor-
men ”deleboliger” eller ”Bo med venner”. 

 
I forbindelse med etablering af Den Røde Tråd ville man indrettet 5 familieboliger til et 
lille bofællesskab mellem 3 unge, hvoraf den ene unge ville have være anvist af Roskilde 
Kommune (den særlige gruppe af ”sofasovere”) 

 
Udover den egentlige fortsatte manglende interesse for boformen, er KAB også blevet 
opmærksom på nogle bygningsmæssige udfordringer, hvis Roskilde Nord Boligselskab 
vil fastholde en udlejning af disse boliger i denne boform.  
 
KAB er blevet gjort opmærksom på en byggesag i København. Sagen i København, er 
uden at gå langt ned i detaljen, endnu ikke er afsluttet og som det ser ud lige nu vil den 
trække ud. Men der stilles en række skærpet krav i forhold til brandsikring og det vil be-
tyde en række ekstra omkostninger. Disse ekstra omkostninger er nu i forhold til Den 
Røde Tråd blevet beregnet til mellem 800.000 - 1.000.000 kr. Det skal i den forbindelse 
tilføjes, at denne udgift skal afholdes af de 15 deleboliger. Hvis det er et 10-årigt lån i 
egne midler, giver det en ekstraudgift på ca. 550 kr. om måneden pr. bolig.  
 
 
På baggrund af den manglende interesse og sagen fra København anmodede Kunde-
chef Sussi Cohn den 24. februar 2022 formandskabet i Roskilde Nord Boligselskab om 
tilladelse til, at KAB tog en drøftelse med Roskilde Kommune om udfordringen omkring 
brandsikkerhed og den øget omkostning samt om muligheden for omlæggelse af de 5 
boliger til almindelige familieboliger. Dette fik Kundechef Sussi Cohn tilladelse til den 24. 
februar 2022. 

 

KAB v/Områdechef Finn Larsen og Kundechef Sussi Cohn har derfor den 15. marts 

2022 afholdt møde med Roskilde Kommune med blandt andet Chefjurist Rikke Siggaard 

Madsen fra Byrådssekretariatet.  

 

Det blev på mødet den 15. marts 2022 foreslået, at de 5 familieboliger udlejes som fami-

lieboliger i sammenhæng med familieboligfællesskabet. 

 

I den forbindelse er der to muligheder: 

 

▪ Deleboligideen skrottes helt, dvs. boligerne blot udlejes som familieboliger de kom-

mende mange år 
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eller 

 

▪ Ved genudlejning om ubestemt tid, tages delboligideen op igen, ud fra den forhåb-

ning at regelgrundlaget så er blevet ændret (brandkrav) 

 

KAB har naturligvis tilkendegivet, at man er udmærket bekendt med udfordringen og at 

der ikke kan leveres 5 deleboliger til Roskilde Kommune. 

 

Det er i den forbindelse tilkendegivet at Roskilde Nord Boligselskab råder over: 

 
▪ 28 ungdomsboliger i Mølleengen 

 
▪ 38 ungdomsboliger i Tunet 

 
▪ 20 små familieboliger i Tunet (dem har Roskilde Kommune i forvejen til anvisning til 

flygtninge) 

 

Det er forslået, at der måske kan kompensere for den manglende levering af deleboliger 

ved at øge den kommunale anvisning til ungdomsboligerne i en periode. 

 

Roskilde Kommune tilkendegav på mødet, at de heller ikke have haft held med at finde 

unge som kunne være interesseret i en bolig i Den Røde Tråd. De havde alene 1 person 

som have ytret interesse. 

 

Roskilde Kommune vil gå tilbage og drøfte sagen i de forskellige udvalg og der er aftalt, 

møde igen den 30. marts 2022. 

 

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen og giver KAB 

tilladelse til at fortsætte dialogen med Roskilde kommune og finde en 

løsning - for eksempel: 

 
▪ Deleboligideen skrottes helt. Dvs. boligerne blot udlejes som fami-

lieboliger de kommende mange år 

 
▪ Ved genudlejning om ubestemt tid, tages delboligideen op igen, 

ud fra den forhåbning at regelgrundlaget så er blevet ændret 
 

▪ Øge den kommunale anvisning til ungdomsboligerne i en periode 
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Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og gav KAB tilladelse til at fortsætte 

dialogen med Roskilde Kommune og godkendte indstillingen, hertil hvorvidt 

boligerne kunne udlejes til flygtning fra Ukraine. 

 

8. Fibernet 

Nordlys Tele vil gerne i dialog med Roskilde Nord Boligselskab omkring muligheden for 

fibernet til alle afdelinger. 

 

Norlys Tele oplyser i deres henvendelse, at de er på vej med fibernet til Jyllinge, og det 

ser udelukkende ud til, at det kun er Tømmergården som har adgang til fibernet. I de øv-

rige afdelinger ser det ikke ud til at man kan tilgå fibernet, og dermed heller ikke at afde-

lingerne er fremtidssikret digitalt. 

 

Norlys Tele oplyser desuden i deres henvendelse, at er ikke selv en kommerciel aktør i 

markedet, og de udruller fibernet i Danmark, og er aktuelt markedets førende leveran-

dør, idet de har forsynet 700.000+ adresser i Danmark, og har det største udvalg af leve-

randører på vores infrastruktur.  

 

Det praktiske og vilkår 

Norlys kan tilbyde en opgradering af jeres afdelinger uden at påføre udgifter, bindinger 

eller andre forpligtelser. 

 

Norlys tilbyder Roskilde Nord Boligselskab en fuld etablering, hvor de fremfører fibernet 

til den enkelte afdeling, foretager en installation i den enkelte lejlighed, hvilket sker i 

samråd med jer som boligselskab. Norlys kobler en projektleder på hver af selskabets 

afdelinger, som vil koordinere det praktiske med servicecenter og øvrige interessenter.  

  

Efter Norlys opgradering er afsluttet, vil beboerne på frivillig basis have mulighed for at 

tilgå følgende leverandører via fibernet: 

 

 
I kan som forening se mere om jeres muligheder via dette link  

 

https://norlys.dk/fibernetvaerk/foreninger
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KAB kan oplyse, at vi via juridisk kontor i KAB har undersøgt henvendelsen fra Nordlys 

Tele i forhold til antenneforeningen 4040.dk om der skulle være noget til hindre for at 

selskabet indgår aftale med en anden leverandør.  

 

Dette har de ikke kunne finde.  

 

Kundechef Sussi Cohn, har taget telefonisk kontakt til antenneforeningen 4040.dk for at 

høre om deres eventuelle bemærkninger til henvendelse fra Nordlys Tele.  

 

Antenneforening har generalforsamling den 15. marts 2022, hvor blandt andet Nordlys 

Tele tilbud til beboere og boligforeninger skulle drøftes. 

 

Antenneforeningen bekræfter på telefon, at der ikke er noget til hindre for, at Boligsel-

skabet vælger Nordlys Tele som leverandør af fiber. Antenneforeningen bekræfter tillige 

at det er en løsning som er uden omkostning for beboerne og der heller ikke er en for-

pligtigelse om tilslutning.  

De ville dog gøre opmærksom på at for eksempel 1.000 Mbit YouSee internet via coax 

koster 299 kr. mens en tilsvarende 1.000 Mbit via fiber vil koste 399 kr. Antenneforenin-

gen har efter generalforsamling den 16. marts 2022 fremsendt en mail til KAB omkring 

fordele/ulemper, som antenneforeningen har sendt ud til alle formænd i medlemsforenin-

ger som vedlægges som bilag 8 og 8.1. 

 

 
 

 8: Corex - fiber fordel ulempe 2022 

 8.1: Henvendelse fra 4040.dk 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede henvendelsen og bad KAB undersøge 

hvorledes en kontrakt med Nordlys Tele ville se ud, samt priseksempler på en 

af leverandørerne via fibernet. 

 

KAB oplyste hertil, at de ville være op til den enkelte afdeling i Roskilde Nord 

Boligselskab om de ville tilgå fiberløsningen. 

 

9. Henvendelse fra JS/Profilm 

Formand Connie Poulsen er blevet kontaktet af JS/ProFilm som gerne vil hjælpe Ros-

kilde Nord Boligselskab med øget reklame. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter henvendelsen fra 

Nordlys Tele, og træffer beslutning om evt. videre tiltag. 
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 9: Henvendelse fra JS/ProFilm 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede henvendelsen og aftalte at Connie Poulsen 

skulle kontakt JS/ProFilm og oplyse, at de ikke på nuværende tidspunkt kunne 

gøre brug af JS/ProFilms ydelser. 

 

10. Honorar for bestyrelsesarbejde i Roskilde Nord Boligselskab 

Organisationsbestyrelsen traf på seneste bestyrelsesmøde beslutning om at ville annon-

cering af, at bestyrelsen modtager honorar for bestyrelsesarbejdet i Roskilde Nord Bolig-

selskab på selskabets hjemmeside. 

 

 
 

”Organisationsbestyrelsesmedlemmer modtager honorar efter de gældende satser i al-

menboligloven. Det bemærkes, at dette honorar er skattepligtigt. 

 

Afdelingsbestyrelserne modtager ikke honorar, da dette arbejde er frivilligt. 

 

Der henvises i øvrigt til selskabets regnskaber.” 

 

  Organisationsbestyrelsen drøftede teksten og godkendt denne. 

 

Jan Wauder ville sikre at teksten uploades på Roskilde Nord Boligselskabs 

hjemmeside. 

 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter henvendelsen fra 

JS/Profilm og træffer beslutning om eventuelle videre tiltag. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter teksten nedenfor, 

og træffer beslutning om det er denne tekst omkring honorar for be-

styrelsesarbejdet som skal fremgå af hjemmesiden. 
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11. Mini-kursus i udlejningsregler 

 

Efter ønske fra afdelingsbestyrelsen i Baunehøjparken, er der nu planlagt et mini-kursus i 

udlejningsregler. 

Kursusholder er Områdechef Finn Larsen og det afholdes den tirsdag den 24. maj 2022 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede emnet og ønskede at mini-kursuset flyttes 

til efteråret 2022. Ny dato i september/oktober 2022 udmeldes. 

 

12. Sager til orientering 

 

Temamøde om AlmenBolig+ 

Den 7. marts 2022 blev der afholdt temamøde omkring om AlmenBolig+ konceptet. Det 

var et godt møde, hvor flere emner blev drøftet. Af det vedhæftede referat fremgår, de 

aftaler der blev indgået på mødet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Kundekonsu-

lent Hadi Rafi Mehdi den 9. marts 2022 har fremsendt den registreringsskabelon og en 

beskrivelse i forhold til processen for udeblivelse fra havedage. 

 

I forhold til genudlejning ønsker afdelingerne, at fordeling af boliger sker som ved første-

gangsudlejning. 

 

Som tillæg vedlægges aftalegrundlaget for Tømmergården. Denne aftale tilretter KAB og 

går i dialog med Roskilde Kommune. Herefter vil et aftalegrundlag blive fremlagt til god-

kendelse i organisationsbestyrelsen. 

 

Bilag 

 12: Referat af Temamøde AB+  den 7. marts 2022 

 12.1: Deltagelse af arbejdsdag registreringsskema 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og træffer 

beslutning om organisationsbestyrelsens deltagelse. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til ef-

terretning. 
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 12.2: Manglende deltagelse i fælles arbejde 

 12.3: Aftale om fleksibel udlejning for Tømmergården 2019-2022 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Kundetilfredshed OB - 2022 

Der blev i perioden 18. januar 2022 - 8. februar 2022 gennemført en kundetilfredsheds-

undersøgelse i organisationsbestyrelsen. Kun 2 personer har deltage i undersøgelsen. 

 

Bilag 

 12.4: Kundetilfredshed organisationsbestyrelse 2022 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og ville gerne del-

tage i ny proces for disse undersøgelser, for eksempel ved interview. 

 

Samdrift i Roskilde Nord Boligselskab  

Der har i perioden 1. november 2021 - 28. februar 2022 været afholdt 2 møder i samar-

bejdsudvalget. 

 

Bilag 

 12.5: Referat af møde om samdrift fra den 1. november 2021 

 12.6: Udkast til referat af møde om samdrift fra den 14. februar 2022 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

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 

Entreprenørfirmaet GVL er i fuld gang med at færdiggøre boligerne i blok A. Selv om 

GVL har fået mere tid til aflevering, er det tydeligt at de ikke bliver færdige med byggeriet 

til den 1. april 2022. 
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Det er blandt andet de indvendige gulvarbejde, terrassen på taget af blok A, flisebelæg-

ning i trappeopgangene og ”cykelværkstedet” og gulvbelægning i fælleshuset som de 

har svært ved at nå. Entreprenøren fortæller, at det er ukrainske håndværkere, der er 

rejst hjem for at kæmpe. 

 

Der har ligeledes være udført hærværk på byggepladsen, som har medført, at vindues-

partier og indvendige døre i boligerne er blevet ødelagt. GVL er i gang med at udbedre 

disse skader, men der vil være nye vinduespartier, som først bliver leveret i maj 2022.  

 

På trods af de nævnte forhold, tror vi på, at GVL vil kunne aflevere byggeriet inden ud-

gangen af april 2022, hvor der vil være to måneder til de først beboere flytter ind og tre 

måneder til den 1. august 2022, hvor hovedparten af det kommende beboere flytter ind.  

 

I forhold til udlejning har der været stor søgning til både familieboligerne og seniorbofæl-

lesskabet. Den 17. marts 2022 trækker de kommende beboere lod om boligerne, hvoref-

ter det bliver spændende om alle familieboligerne og boligerne til seniorbofællesskabet 

bliver lejet ud. 

 

I forhold til de 5 venneboliger har det være væres svært at finde unge til disse boliger. 

Roskilde kommune har kun fundet 1 ung, ud af de 5 beboere som de skulle finde. Admi-

nistrationen er på denne baggrund gået i dialog med kommunen, hvor de vil anbefale at 

disse boliger udlejes som almindelige familieboliger.  

 

Økonomi 

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

miske ramme. Det nedsatte byggeudvalg præsentes løbende for en budgetopfølgning 

og andre forhold med økonomiske konsekvenser. Med de forestående problemer med 

overholdelse af afleveringsterminer, bliver der brugt ekstra ressourcer op at følge op og 

registrere fejl og mangler. Det forudsættes således en 100 % gennemgang af boliger, 

samt gennemgang alt tekniske materialer inden aflevering. Udgifterne til dette forventes 

at kunne holdes inden for inden for rammerne af den afsatte økonomi. 
 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

Tømmergården II - status  

Roskilde kommune har en del procestid i deres organisation, og vi kan derfor først få po-
litisk behandling af skema A i april 2022 (Økonomiudvalgsmødet er den 6. april og by-
rådsmødet den 27. april 2022).  
Kort derefter indsendes Skema B, og det forventes at kunne modtage en byggetilladelse 
i maj / juni 2022 og en endelig byggestart 1. august 2022. 
 
Vi afventer om kommunen kan overholde deres egne deadlines. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

Sank Hans Hospital - status 

Et nyt bykvarter og Roskildes rekreative baghave 
Region Hovedstaden bygger en mere tidssvarende rammer for behandlingen, og områ-
det tættest på Boserup Skov skal åbnes og have nyt liv. Roskilde Kommune har valgt at 
købe en stor del af det tidligere Sankt Hans Hospital og udvikle området, så vi bevarer 
områdets særlige kvaliteter: fjordlandskab, park og hospitalets gamle bygninger. Over de 
næste 20 år vil kommunen skabe et nyt kvarter med plads til ro, fordybelse og aktivt liv i 
de smukke, bevaringsværdige bygninger, parken og naturen. Udviklingen skaber plads 
til cirka 400 boliger med plads til alle aldre og indkomstniveauer. De gamle bygninger 
skal også rumme erhverv og aktiviteter, der sikrer liv i det nye kvarter. 
 
Vi afventer konkurrencen kommer ud og forventer at det sker i juli/august 2022. 
 
Roskilde Kommune havde deltaget en bestigelse af området for alle der havde inte-
resse. 
 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

Ny byggemulighed ved Jyllingecenter- status 

Vi har fået en byggemulighed af udviklingsselskabet Søtoften af 30 seniorvenlige boliger 
ved Jyllingecenteret. Projektet tænktes opført som en Delegerede Bygherremodel. Hvor 
det er den private investor der opfører boligerne (en aftale som Roskilde Nord Boligsel-
skab gør brug af i Tømmergården II). 
 
Der er aftalt møde med Roskilde kommune vedrørende, lokalplanforhold samt om kom-
munen ønsker at give grundkapital til sådan et projekt. Organisationsbestyrelsen vil blive 
nærmere orienteret når vi ved mere om sagen. 
 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

Sorte Bdr. Plads - status 

KAB har på vegne af Roskilde Nord udarbejdet et konkurrenceforslag på Sorte Bdr. 
Plads. Roskilde kommune har indkaldt os to gange efterfølgende (præsentationen og et 
møde efter for afklarende spørgsmål) Vi afventer på svar, om det er Roskilde Nord der 
har vundet. 
 
Vi kan forvente svar i april/ maj 2022. Organisationsbestyrelsen vil blive orienteret når vi 
ved mere om sagen. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

KAB-fællesskabets afkast i 2022 og indvirkning af Ruslands invasion af Ukraine 

Afkastet for 2021 var grundet Corona, og stigende inflation specielt i USA, medvirkende 

til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,3. %. Trenden fra 2021 eskalerede i de første 

par måneder af 2022, hvor vi ultimo februar var på et negativt afkast på  2,95 %. 

 

Selvom vi i KAB-Fællesskabet er investeret i danske obligationer, er vi meget afhængige 

af hvad, der sker på de europæiske og amerikanske rentemarkeder. 

 

Ruslands invasion af Ukraine kom som en stor overraskelse for finansmarkederne, og 

derfor har det hen over de seneste dage, ikke været entydigt hvilket vej rentemarkedet 

skal. Den umiddelbare forventning er, at krig og specielt en langvarig krig er ensbety-

dende med recession, og dermed faldende rente med ECB (Europæiske centralbank) i 

spidsen, hvilket er positivt for KAB’s afkast. 

 

Det altafgørende for hvordan renteniveauet vil udvikle sig over de næste par uger, er 

blandt andet de sanktioner som Europa og USA med flere stiller overfor Rusland. Jo 

strammere sanktionerne er fra omverdenen, desto mere peger rentepilen nedad. 

 

Geopolitiske kriser som denne er notorisk uforudsigelige, og endnu vanskeligere at time 

investeringsmæssigt. Erfaringerne fra tidligere kriser peger på at markederne relativt 

hurtigt genvinder det tabte og stabiliseres. Det kræver dog, at krigen ikke eskalerer yder-

ligere. 

 

Men vigtigst af alt er, at vi er i tæt dialog med KAB-Fællesskabets professionelle forval-

tere, som alle anbefaler, at afvente hvad der sker i markederne hen over de næste par 

uger. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Godkendelse af Roskilde Nord Boligselskabs årsregnskab 2019/2020 

Roskilde Kommune har i skrivelse af 17. december 2021 oplyst, at de fremsendte regn-

skaber for 2019/2020 er taget til efterretning af Byrådet. 

 

Bilag 

 12.7: Skrivelse fra Roskilde Kommune vedrørende regnskab 2019/2020 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Studieture for organisationsbestyrelsesmedlemmer til Stockholm 2022 

Der på nuværende tidspunkt kun er 2 ledige pladser tilbage til efterårsturen den 31. au-

gust - 3. september 2022. Til forårsturen den 8. - 11. juni 2022 er der på nuværende tids-

punkt 42 ledige pladser. 

 

Foreløbig beskrivelse og tilmelding: KAB (frontplanner.com) 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede at til-

melde Connie Poulsen, Dinna Gjessing Rasmussen, Christina Krohn og Agni-

eszka Agata Visborg Poniatowska forårsturen den 8 - 11. juni 2022. 

 

Investeringsforeninger - status 

KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.8 mia.kr., fordelt på tre kapitalforval-

tere. Igennem årene er der leveret flotte afkast, og gennemsnittet herfor har siden 2009 

været 2,75 % om året. På den lange bane, har investering af overskudslikviditet været 

gunstigt for boligorganisationerne og har dermed bidraget positivt til Pas på huslejen. 

 

 
 

2021 har været et hårdt år for investorerne i dansk realkredit, hvilket dermed også gæl-

der KAB-Fællesskabet. Vi har dermed været hårdt ramt på afkastfronten, da porteføljer-

nes investerede midler er placeret i danske realkreditobligationer.   

Det gennemsnitlige afkast for 2021, for de boligorganisationer med regnskabsafslutning 

pr. 31. december 2021, er negativt med 2,30 %. 

 

Det er især de konverterbare obligationer, der har været under pres, da disse er mere 

afhængig af de ’lange’ renter end for eksempel rentetilpasningsobligationerne, der er af-

hængig af de korte renter. 

 

Fremtidige afkast forbedres og dilemmafyldt krydsfelt 

Hvis man skal finde en positiv nyhed i udviklingen på det danske realkreditobligations-

marked i 2021, så er det, at det forventede fremtidige afkast er steget. Dette hænger na-

turligvis sammen med, at vi stadig kan låne penge til finansiering af obligationsporteføl-

jerne på ualmindeligt attraktive vilkår. Hvor vi for få måneder siden så udstedelser i 30-

årige 0,5% obligationer, så taler vi i dag om 30-årige 1,5% obligationer. 

 

I 2022 vil finansmarkederne blive fastholdt i det dilemmafyldte krydsfelt mellem vækst og 

inflation, som ved de gældende niveauer har udviklet sig til en kompleks problemstilling. 
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Nærværende orientering bedes ved førstkommende lejlighed videregivet til jeres respek-

tive organisationsbestyrelser. Såfremt dette giver anledning til spørgsmål eller kommen-

tarer er I altid velkomne til at kontakte Mathias Løfgren Pedersen eller undertegnede. Li-

gesom vi gerne stille op til en uddybning heraf. 

 

Afkastudvikling med fokus på KAB-Fællesskabets forskellige regnskabsperioder. Organi-

sationsbestyrelsernes afkast er ikke 1:1, da der foretages aktiv likviditetsstyring gennem 

køb og salg i afdelinger under Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest. 

 

Bilag 

 12.8: KAB-fællesskabet - afkastudvikling pr. 31. december 2021 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Etablering af Servicecenter - status 

De sidste etablering i servicecenter pågår forsat. Det er således forsat forventningen, at 

de samlede etableringsomkostninger holder sig indenfor rammen som blev fast at orga-

nisationsbestyrelsen den 9. juni 2021 på i alt 842.000 kr. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Nyt fra afdelingerne 

Kursus i brug af hjertestartere den 22. marts 2022 

Kursus er endelig planlagt og afholdes den 22. marts 2022. Kurset har som bekendt 

være udsat grund af Covid-19. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og forespurgte i den 

forbindelse om medarbejderne nu kunne instruere beboerne i brugen af hjer-

testarteren, hvilket kundechef Sussi Cohn kunne bekræfte. 

 

 

26-1 Baunehøjparken 

 

Råderetskøkkener 

Afdelingsbestyrelsen arbejder på nuværende tidspunkt på en indstilling til et kommende 

ekstraordinært afdelingsmøde. 
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Udskiftning af døre, vinduer samt eventuel facaderenovering 

Afdelingsbestyrelsen har haft gennemgang af døre og vinduer af en byggerådgiver. Af-

delingsbestyrelsen arbejder videre på en indstilling til et kommende ekstraordinært afde-

lingsmøde. 

 

26-2 Mølleengen 

 

5-års eftersyn - tagudskiftning i Mølleengen 

Byggeskadefonden gik bygningsgennemgang i 13. september 2021. Når KAB modtager 

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

 

Eftersynsrapporten er endnu ikke modtager, og der er endnu ikke fastsat dato på 5-års 

gennemgangen. 

 

26-5 Sværdagergård 

 

Petanquebane 

Afdelingsbestyrelsen arbejder på etablering af en petanquebane. 

 

26-6 Tømmergården 

Afdelingsmøde blev afholdt mandag den 21. februar 2022. Der blev valgt nye medlem-

mer ind i bestyrelsen, så bestyrelsen nu er på 5 medlemmer. Budgettet blev godkendt.   

Der var 6 forslag i alt. 3 blev enstemmigt godkendt. De resterende forslag blev enten 

ikke godkendt eller trukket tilbage. Henrik Oreskov og Jan Wauder blev valgt ind i repræ-

sentantskabet. 

 

26-7 Tunet 

Afdelingsmøde blev afholdt søndag den 13. marts 2022. Budgettet blev godkendt. Der 

var 2 forslag til husorden på mødet. Begge forslag blev godkendt. Der blev valgt nye 

medlemmer ind i bestyrelsen, så bestyrelsen nu fuldtallige på 7 medlemmer. Tidligere 

formand fraflytter og var derfor ikke til valg. Rikke blev valgt ind i repræsentantskabet. 

 

26-8 Den Røde Tråd 

Se status ovenfor. 

 

26-9 Linderækkerne 

Afdelingsmøde blev afholdt torsdag den 10. marts 2022. Budgettet blev godkendt. Der 

var mange punkter på dagsordenen. Afdelingen kom ikke igennem alle forslag. Der vil 

derfor blive afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde indenfor den nærmeste fremtid, 

hvor de resterende forslag vil blive behandlet. Der  blev valgt nye medlemmer ind i be-

styrelsen, så bestyrelsen nu er fuldtallige på 5 medlemmer. Tidligere formanden er ikke 

medlem af den nye bestyrelse. Agnes blev valgt ind i repræsentantskabet, den sidste 

post til repræsentantskabet vil bestyrelsen stille op med. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringerne fra afdelingerne til efterretning. 

 

Beboerklagenævnssager 

Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges som bilag 12.9 oversigt over bebo-

erklagenævnssager i Roskilde Nord Boligselskab for perioden 2018-2022. 

 

Bilag 

 12.9: Statistik for beboerklagenævnssager 2018-2022 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2022: 

15. juni 2022, kl. 17.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge 

24. august 2022, kl. 16.00, i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

23. november 2022, kl. 16.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge 

 

Repræsentantskabsmøder i 2022: 

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

 

13. Eventuelt 

Råderetskatalog - udvendigt, alle afdelinger i Roskilde Nord Boligselskab 

Organisationsbestyrelsen drøftede, at det kunne være interessant at få gen-

nemarbejdet afdelingernes udvendige råderetskataloger, således at der ville 

blive udarbejdet et råderetskatalog for alle afdelinger og efterfølgende får det 

godkendt af Roskilde Kommune. Organisationsbestyrelsen vil i den forbin-

delse gerne på næste møde den 15. juni 2022 drøfte rammerne for sådan en 

opgave. 

 

Målsætningsprogram 

Organisationsbestyrelsen drøftede tankerne om at udarbejde et målsætnings-

program for Roskilde Nord Boligselskab, som ville kunne hjælpe med at itale-

sætte boligselskabets mål for fremtiden, herunder understøtte driftsfællesska-

bet og de fremtidige udvidelser. 
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Det årlige fællesmøde med den almene boligsektor i Roskilde Kommune  

Kundechef Sussi Cohn oplyste, at det årlige fællesmøde blev afholdt den 8. 

marts 2022. Det var et godt møde og KAB pegede blandt andet på udvidel-

sesmuligheder i Jyllinge. 


