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Organisationsbestyrelsesmøde den 24. august 2022, kl. 18.00   
i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

 

 

Deltagere: Connie Poulsen, Dinna Gjessing Rasmussen, Christina Krohn, Marion 

Hjort Rossing, Jan Wauder, Rikke Jensen, Birgit Nørgaard og Agnieszka 

Agata Visborg Poniatowska 

Afbud fra: Maj-Britt Jørgensen og Marion Hjort Rossing 

Fra KAB: Sussi Cohn 
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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. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for 

mødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretnings-

orden for organisationsbestyrelsesmødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af forman-

den. 
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Organisationsbestyrelsen godkendte referetat og dette blev underskrevet af 

formanden. 

 

4. Revisionsprotokol 

I henhold til vedtægterne fremlægges selskabets revisionsprotokol. 

 
 

Der er ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde foretaget indførelse i protokollen. 

  

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Sager til beslutning: 

5. Udvikling af strategiske pejlemærker og nyt strategiprogram 2024 – 2030 for Ros-
kilde Nord 

 
 

Sagsfremstilling 

Det foreslås at der iværksættes en inddragelsesproces for beboervalgte, beboere og 

driftsmedarbejdere for udarbejdelse af nyt strategiprogram, som repræsentantskabet kan 

vedtage november 2023. 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterret-

ning. 

Indstilling 

 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter pro-

cesplan for udarbejdelse af nyt strategiprogram for Roskilde Nord. 

Processen har til formål, via vores demokratiprocesser, at udvikle 

og bestemme strategiske pejlemærker. De strategiske pejlemær-

ker vil afspejle det vi som boligselskab vil og dem vi er. Endelig vil 

processen sikre at det konkretiseres hvordan vi vil realisere pla-

nerne. 

 

Det indstilles endvidere at organisationsbestyrelsen godkender 

økonomisk ramme på 10.000 kr. 
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Procesplan for udarbejdelse af ny strategi 2024 - 2030 

 

Oktober 2022 

Første udkast til strategiske pejlemærker udarbejdes med udgangspunkt i selskabets hi-

storie, identitet og ønsker. 

 

November 2022 

November 2022, bearbejder organisationsbestyrelsen første udkast og vedtager bestyrel-

sens bud på strategiske pejlemærker til videre udfoldelse i selskabets bagland af bebo-

ere, beboervalgte og driftsmedarbejdere. 

 

Marts 2023 

Marts 2023 inviterer organisationsbestyrelsen samtlige beboervalgte, interesserede be-

boere og driftspersonale til strategiseminar, hvor de strategiske pejlemærker præsente-

res med mulighed for input. Der kobles desuden bud på meget konkrete initiativer på pej-

lemærkerne, som kan iværksættes fra 2024.  

 

Maj 2023 

Endelige strategiske pejlemærker og nyt strategiprogram udarbejdes og klargøres til or-

ganisationsbestyrelsens godkendelse. 

 

Juni 2023 

Organisationsbestyrelsen drøfter og vedtager nyt strategiprogram 2024 – 2030 til afstem-

ning på repræsentantskabsmødet november 2023. På juni mødet vil organisationsbesty-

relsen ligeledes vurdere, hvorvidt der skal afholdes yderligere høringer i det politiske bag-

land forud for repræsentantskabsmødet. 

 

September 2023 

Ekstra seminar for beboervalgte forud for repræsentantskabsmødet, såfremt organisati-

onsbestyrelsen har vurderet dette relevant på juni mødet. 

 

November 2023 

Repræsentantskabet beslutter og vedtager nyt strategiprogram for Roskilde Nord på året 

repræsentantskabsmøde. 

 

Januar 2024 

Udrulning af strategiprogram i hele selskabet; samtlige boligafdelinger, på ejendomskon-

toret og i organisationsbestyrelsen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det forventes at procesplan og strategidage mm. kan afvikles inden for allerede afsatte 

midler. 
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Det videre forløb 

Såfremt bestyrelsen vedtager proces for udvikling af strategiprogram, iværksættes pro-

cesplan som beskrevet. 

 

Kommunikation 

Organisationsbestyrelsen og formandskabet orienteres tæt løbende omkring proces og 

resultater for hele perioden. 

 

Bilag 

 5: Strategiproces 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte processen for udvikling af strategipro-

grammet. 

 

6. Sommerophold i KAB-Fællesskabet 2022 og 2023 

KAB har i 2022 afholdt to sommerophold for familier på Pindstrup Centret og et seniorop-

hold på Rude Strand Højskole for beboere i KAB-Fællesskabet. Nu planlægges ferieop-

hold for 2023, og boligorganisationerne har mulighed for at tilkendegive ønske om at til-

byde et antal pladser på sommeropholdene. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

De to sommerophold for familier blev gennemført til stor glæde for i alt 203 deltagere i 

KAB-Fællesskabet. Hovedparten af familierne deltog med tilskud fra Arbejdsmarkedets 

Feriefond (AFF), mens ingen familier deltog med egenbetaling. 

 

I 2023 forventer KAB igen at kunne tilbyde to sommerophold til børnefamilier i KAB-Fæl-

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

reløbig reserveret til familieopholdene. Der vil være plads til omkring 110 deltagere på 

hvert ophold. 

 

Senioropholdet bliver i 2022 afholdt på Rude Strand Højskole med 58 deltagere.  

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 anfører hvor 

mange pladser, man ønsker at kunne tilbyde. 
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Vi har endnu ikke taget stilling til, om seniorophold for 2023 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 senioropholdet. 

 

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 2022 deltog der ingen beboere fra Roskilde Nord Boligselskab med egenbetaling eller 

via Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Økonomi 

Boligorganisationens pris vil være 1.050 kr. pr. plads i 2023. Boligorganisationen 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 5.550 kr. 

Tilskud fra boligorganisationen 1.050 kr. 

Egenbetaling fra deltagerne 4.500 kr. 

 

Økonomi familieophold 

Pris i alt 4.050 kr. 

Tilskud fra boligorganisation 1.050 kr. 

Tilskud fra AFF (max 500 kr. pr. person pr. døgn)* 3.000 kr.  

 

* 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 2023, og der sættes dead-

line for tilmelding i april 2023, hvorefter pladser vil blive fordelt. 

 

Organisationsbestyrelsen indstiller i alt 10.500 kr. Fordelt på 5 pladser til seni-

orophold og 5 pladser for familieophold. 
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7. Beregning på at Tunet overgår til driftsbetjent afdeling 

Som ønsket på seneste organisationsbestyrelsesmøde har KAB udarbejdet en beregning 

på, hvis Tunet overgår til driftsbetjent afdeling. 

 

Bilag 

 7: Økonomi 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede oplægget og på baggrund af indstilling fra 

formanden for Tunet blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen bør drøfte sa-

gens videre forløb med Specialkundeenheden for et mere specificeret tilbud 

på driftsbetjening. 

 

Sager til orientering: 

8. Den Røde Tråd - status 

På Musicon i Roskilde opfører Roskilde Nord Boligselskab Den Røde Tråd - Generatio-

nernes Byhus. Bebyggelsen består af 75 almene boliger. Boliger til både unge, familier 

samt 24 boliger til ældre, der ønsker at bo i seniorbofællesskab. Byggeriet blev afleveret 

af entreprenøren den 21. april 2022. 

 

Status 

Entreprenørfirmaet GVL afleverede Den Røde Tråd den 21. april 2022. Byggeriet er gået 

i drift, hvorfor alle beboere nu er flyttet ind.  

 

Entreprenøren arbejder med at få udbedret fejl og mangler, men der er et stykke vej før 

alle fejl og mangler er udbedret. Et af de store problemer er opfølgning og løsning af en 

utæthed på svalegangen på 4. sal, der har medført vandskader i flere boliger på 3. sal. 

 

På grund af byggesjusk er flere afløbsinstallationer ikke blevet efterspændt, hvorfor der 

løber vand ud flere steder.  

 

Både driften fra Roskilde Nord Boligselskab og KAB’s projektledelse følger udbedringen 

tæt og forventer, at der bliver rettet op på fejl og mangler i afdelingen.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget og 

eventuelt træffer beslutning om, hvorledes Tunet og organisati-

onsbestyrelsen arbejder videre hermed. 
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Det skal nævnes, at de ansatte i Roskilde Nord Boligselskab yder en ekstraordinær ind-

sats for at hjælpe de nye beboere i afdelingen.  

 

I forhold de 5 bofællesskaber til unge, er disse boliger i gang med at blive udlejet.  

    

Økonomi 

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

miske ramme. Det nedsatte byggeudvalg præsenteres 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. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

9. Tømmergården II - status 

Der vil blive givet en mundtlig orientering på selve mødet. 

 

 
 

Kundechef Sussi Cohn oplyste, at hun endnu ikke havde modtaget en oriente-

ring om status på sagen og ville vende tilbage med en mailorientering. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

10. Sank Hans Hospital - status 

Der vil blive givet en mundtlig orientering på selve mødet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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Kundechef Sussi Cohn oplyste, at hun endnu ikke havde modtaget en oriente-

ring om status på sagen, og ville vende tilbage med en mailorientering. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

11. Ny byggemulighed ved Jyllingecenter - status 

Der vil blive givet en mundtlig orientering på selve mødet. 

 

 
 

Kundechef Sussi Cohn oplyste, at hun endnu ikke havde modtaget en orientering 

om status på sagen, og ville vende tilbage med en mailorientering. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

12. Nyt fra servicecenteret og afdelingerne 

Servicecenteret er i uge 33 samt 34 stærkt underbemandet grundet forsat afvikling af 

sommerferie og sygdom. 

 

Baunehøjparken 

 

Af større sager 

 

Gasfyr eller varmepumper 

Baunehøjparken arbejder p.t. på at undersøge udskiftning gasfyr til evt. varmepumper. 

 

Mølleengen 

Mølleengen er i gang med udskiftning af de sidste gaskedler. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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Sværdagergård 

Sværdagergård arbejde på etablering af petanquebane.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

Forsikringsstatistik 2018-2021 

 

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 

 12: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2018-2021 

 12.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2018-2021 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

13. Kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2022: 

16. november 2022, kl. 18.00, i KAB, Enghavevej 81, 2450 København SV 

 

Repræsentantskabsmøder i 2022: 

30. november 2022, kl. 18.15, på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge 

 

Forslag til ordinære afdelingsmøder 2023: 

Baunehøjparken - 16. marts 2023, kl. 19.00 

Mølleengen - 14. marts 2023, kl. 19.00 

Sværdagergård - X. marts 2023, kl. 13.00 

Tømmergården - 8. marts 2023, kl. 19.00 

Tunet - 12. marts 2023, kl. 17.00 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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Linderækkerne - X. marts 2023, kl. 19.00 

 

Forslag til organisationsbestyrelsesmøder i 2023: 

22. marts 2023, kl. 16.00, i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

7. juni 2023, kl. 16.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge 

30. august 2023, kl. 16.00, i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

29. november 2023, kl. 16.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge 

 

Forslag til repræsentantskabsmøder i 2023: 

6. december 2023, kl. 18.15, på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge 

 

14. Eventuelt 

IT-områdets (Hotlines) åbningstid 

Connie Poulsen forespurgte, om KAB’s IT-område (Hotline) kunne have nogle 

aftenåbningstider, da det naturligvis ikke er alle som har mulighed for at ringe i 

arbejdstiden. 


