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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. Tømmergården I - ny udlejningsaftale  

Som aftalt på organisationsbestyrelsesmøde den 23. marts 2022, er der udarbejdet et 

udkast til ny udlejningsaftale for Tømmergården I, således at fordeling af boliger ved gen-

udlejning sker efter de samme principper som ved førstegangsudlejning, efter fleksible 

regler. Der henvises til bilag 5. 

 

 
 

Bilag 

 5: Udkast til ny udlejningsaftale for Tømmergården I 

 

Organisationsbestyrelsen principgodkendte udlejningsaftalen for Tømmergården I. 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterret-

ning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen principgodkender udlej-

ningsaftale for Tømmergården I. 
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6. Tømmergården II - udlejningsaftale 

Udlejningsaftalen for Tømmergården II er udarbejdet efter samme principper som Tøm-

mergården I, efter fleksible regler. Der henvises til bilag 6. 

 

 
 

Bilag 

 6: Udlejningsaftalen for Tømmergården II 

 

Organisationsbestyrelsen principgodkendte udlejningsaftalen for Tømmergården II. 

 

7. Bestyrelsesuddannelse 

 
 

KAB´s bestyrelsesuddannelse for beboervalgte i KAB-fællesskabet er et samlet forløb på 

syv moduler med plads til 20 deltagere. 

 

Bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige aspekter af bestyrelses-

hvervet, og uddannelsen er dermed et kvalificeret supplement til de almindelige red-

skabskurser. Aktiv investering fra de deltagende er en forudsætning for at nå et højt ni-

veau i uddannelsen, så deltagerne får maksimalt udbytte. 

 

Ansøgningsprocedure  

▪ Deltagelse kræver en skriftlig, motiveret ansøgning ved udfyldelse af ansøgnings-

skema, der skal sendes til organisationsbestyrelsen tids nok til, at de kan nå at be-

handle og indstille ansøgere inden ansøgningsfristen den 1. juni 2022 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen principgodkender udlej-

ningsaftale for Tømmergården II. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om de ønsker 

at afsætte økonomi til Bestyrelsesuddannelsen og indstille op til to 

deltagere pr. uddannelsesforløb samt tager stilling til betaling for 

deltagelse; er det organisation eller afdeling, der skal finansiere 

deltagelse. 
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▪ Ansøgningsskemaet findes på KAB´s hjemmeside under bestyrelse – tilmeld kursus – 

Den gode bestyrelse 

 

▪ Organisationsbestyrelsen udvælger, hvilke kandidater de indstiller til uddannelsen og 

kan max. indstille to deltagere 

 

▪ Organisationsbestyrelsen sikrer, at ansøgningsskemaet på udvalgte deltagere sen-

des til KAB på bestyrelsesmailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk senest 1. 

juni 2022 

 

Kursusteamet sammensætter det endelige hold til bestyrelsesuddannelsen. Det forsøges 

så vidt muligt at fordele pladserne ligeligt blandt KAB-fællesskabets medlemmer. Det be-

tyder, at det forventes at blive nødvendigt med en prioritering blandt de indstillede ansø-

gere, og får man som deltager ikke plads på de planlagte hold, kommer man på en ven-

teliste. 
 

Tidspunkt og periode 

I 2022 gennemføres ét uddannelsesforløb i perioden august til december.  

Uddannelsen består af syv moduler + et webinar om ledelse, hvor første modul gennem-

føres over en hel lørdag i KAB-Huset. De efterfølgende moduler foregår også i KAB i tids-

rummet kl. 17.15-21.00. Der vil efter endt uddannelse blive lagt op til at lave netværks-

grupper. 

 

Datoer for efterårsforløbet er som følger: 

 

Hold 3 2022:   

20/8, 7/9, 21/9, 5/10, 25/10, 8/11, 23/11, 7/12 

 

Økonomi 

Uddannelsen koster 12.000 kr. pr. deltager. Det foreslås, at boligorganisationen finansie-

rer eventuelle pladser. 

  
Det videre forløb 

Der kan forventes en tilbagemelding til alle ansøgere om deltagelse senest fire uger før 

uddannelsesstart. 

 

Bilag 

I vedlagte notat er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse og pris 

uddybet, ligesom der fremgår mere detaljerede oplysninger om de enkelte moduler. An-

søgningsskema ligger på KAB´s hjemmeside under kurser for beboervalgte. 

 

 7: Bestyrelsesuddannelsen 

 

mailto:bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk
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Organisationsbestyrelsen indstiller Christina Krohn ckr@kab-bolig.dk ; (Agnieszka 

Agata Poniatowska aap_bm@kab-bolig.dk (OB-beslutning af 25. august 2021)), til 

Bestyrelsesuddannelsen.  

 

8. Prøvesag - ved gentagende manglede deltagelse i arbejdsdag 

Formand Rikke Jensen, Tunet indstiller, at Roskilde Nord Boligselskab finanser en prøve-

sag ved domstolene. Sagen forventede udgifter ca. 50.000 kr. 

 

Det behøver ikke nødvendigvis være en sag fra Tunet, det kunne være en sag i Tømmer-

gården eller Lindrækkerne. 

 

Rikke Jensen vil på mødet oplyse nærmere om grundlaget for indstillingen. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede indstillingen og godkendte, at Roskilde Nord Bolig-

selskab afholder udgifterne til en eventuel prøvesag ved domstolene. Udgiften 50.000 

kr. bevilliges af selskabets dispositionsfond. 

 

9. Råderetskatalog - udvendig alle afdelinger 

Organisationsbestyrelsen drøftede på seneste bestyrelsesmøde, at det kunne være inte-
ressant at få gennemarbejdet afdelingernes udvendige råderetskataloger, således at der 
ville blive udarbejdet et råderetskatalog for alle afdelinger og efterfølgende får det god-
kendt af Roskilde Kommune.  

 

KAB har indhentet et tilbud fra en rådgiver, som også tidligere har gennemført et lignede 

projekt i en anden boligorganisation i KAB-Fællesskabet. 

 

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen, og træffe 

beslutning om indstillingen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter tilbuddet fra råd-

giver og træffer beslutning om, hvorvidt selskabet skal finanserne 

projektet. 

mailto:ckr@kab-bolig.dk
mailto:aap_bm@kab-bolig.dk
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Bilag 

 9: Tilbud 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede indstillingen, men ville inden stillingtagen drøfte 

behovet med afdelingsbestyrelserne. 

 

Punktet skal derfor genoptages på organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 

2022. 

 

10. Mini-kursus udlejningsregler 

Som aftalt på seneste organisationsbestyrelses møde, og efter ønske fra afdelingsbesty-
relsen i Baunehøjparken, var det bestyrelsen ønske, at mini-kursus i udlejningsregler blev 
flyttet til efteråret. Kursusholder er Områdechef Finn Larsen 

 

Vi forslår derfor nu en af disse datoer: 28. september 2022 kl. 18.00 eller 5. oktober 2022 

kl. 18.00. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede indstillingen, men valgt i stedet onsdag den 26. 

oktober 2022, fra kl. 17.00 til ca. kl. 20.00 inkl. mad. 

 

Det blev aftalt, at udover de almindelige principper for udlejning af boliger, at em-

nerne omkring beboernes manglende deltagelse i arbejdsdage drøftes. 

 

11. El-ladestandere 

Udvalget er leverandører af el lade stander er det seneste halve år steget voldsomt, og 
løsningerne er mange forskellige også for område til område.  

 

Nogle selskaber, 

 

▪ har opnået tilskud, og finanserne resten selv 

 

▪ etablerer en ”gratis” løsning via forskellige leverandører 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om 

en af de udmeldte datoer. 
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- leverandøren har her oftest fastsat lade priserne 

 

▪ finanserne alt for deres boligafdelingerne 

- selskabet truffet beslutning om lade priser 

 

▪ ser på hvorledes der etableres offentlige standere i nærheden 

 

▪ afventer situationen 

 

Der kan oplyses nærmere om dette på mødet, herunder kan bestyrelsen drøfte nærmere 

hvorledes ønsker at behandle emnet videre.  

 

Oversigt over forskellige udbydere er vedlagt som bilag 11. 

 

 
 

Det foreslåles, at I holder fast i jeres tilskud (den ramme I besluttede den 25. november 

2020) hvis en afdeling vælger en løsning som ikke er finansieret af en ekstern leveran-

dør. 

 

Bilag 

 11: Oversigt over forskellige udbydere 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede emnet og besluttede at holde fast i det bevilliget 

tilskud (ramme af den 25. november 2020) uanset leverandør, hvis en afdeling væl-

ger en løsning som ikke er finansieret af en ekstern leverandør. 

 

Tilskud pr. afdeling udgør i alt 30.100 kr.  

 

12. Skadedyr 

Afdelingsbestyrelsen i Mølleengen forespørger organisationsbestyrelsen om medlem-

merne også har en oplevelse af stigende udfordring ude i afdelingerne med mus? 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen behandler punktet og 

træffe beslutning om hvorledes bestyrelsen vil arbejde videre med 

emnet.  
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KAB har i anden anledning modtaget forsikringstilbud fra Anticimex. Forsikringstilbuddet 

som er vedlagt som bilag 12, har bl.a. dækningsomfang for Mus (indendørs). 

 

 
 

Bilag 

 12: Forsikringstilbud 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede forsikringstilbuddet fra Anticimes, herunder de 

mange udfordringer med diverse skadedyr i flere afdelinger.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede på den baggrund at tegne forsikringerne for alle 

afdelinger med det 1. år. Selskabet afholder den samlede udgift på i alt 88.480 kr. fra 

dispositionsfonden. Afdelingerne skal såfremt de ønsker at forsætte med forsikringen 

selv indarbejde disse i budgetterne for 2023/2024. 

 

Sager til orientering: 

13. Den Røde Tråd - deleboliger 

På baggrund af beslutningen på organisationsbestyrelsesmøde den 23. marts 2022, har 

KAB være i dialog med Roskilde Kommune for at finde en løsning på de 5 familieboliger 

som skal anvendes til bofællesskab mellem 3 unge, hvoraf den ene unge ville have være 

anvist af Roskilde Kommune (den særlige gruppe af ”sofasovere”). 

 

Som oplyst den 23. marts 2022, så er KAB blevet opmærksom på en byggesag i Køben-

havn, hvor der er stillet skærpet krav i forhold til brandsikring af boligerne, dette betyder, 

at de 5 boliger i Den Røde Tråd ville skulle ombygges for mellem 800.000 - 1.000.000 kr., 

for at imødekomme krav. Som også oplyst, så har KAB fået meget begrænset henvender 

fra unge som ønsker at bo i denne boform, hertil bemærkes, at Roskilde Kommune på et 

af de første møder tilkendegav at de også alene havde haft enkelte henvendelser, men 

har nu meddelt, at de ikke mener at de har det fulde billede. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter forsikringstilbuddet fra Antici-

mes. Herunder træffer beslutning om selskabet skal tegne forsikringen det 1 år 

for afdelingerne, og selskabet kan afholde den samlede udgift på i alt 88.480 

kr. på dispositionsfonden. Afdelingerne kan herefter i forbindelse med budget-

lægning 2023/2024 indarbejder udgiften fremadrettet. 
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KAB har som bekendt været i dialog med Roskilde Kommune flere gange og nu senest 

torsdag den 19. maj 2022, hvor Områdechef Finn Larsen, Jura- og udlejningschef Birthe 

Houlind, Vicedirektør Lone Skrive og Kundechef Sussi Cohn mødtes bl.a. vicekommunal-

dirktør Martin Lindgreen og chefjurist Rikke Siggaard Madsen fra Byrådssekretariatet. 

 

Roskilde Kommune holdt fast på mødet, at de ønskede boligerne til de unge, men var 

enig i, at der var ikke nogen grund til, at Roskilde Nord Boligselskab skulle betale for om-

bygning af lejemålene, hvis der fortsat er en lille chance for, at bygningsreglementet bli-

ver ændret, og boligerne ville kunne lejes ud på de eksisterende forhold. Det blev derfor 

aftalt med Roskilde Kommune, at vi lejer de 5 unge deleboliger ud som familieboliger på 

en tidsbestem kontrakt frem til den 1. august 2023, dette ville samtidig give tid til en afkla-

ring om bygningsreglementet kan blive ændret. 

 

KAB ville lave en reservation i byggeregnskabet på 1 mio. kr., så vi kan bygge boligerne 

om, hvis der ikke opnås dispensation for bygningsreglementet og Roskilde Kommune vil 

fastholder konceptet. 

 

Det skal tilføjes, at Roskilde Kommune har meddelt, at de ikke ønsker at leje boligerne ud 

til ukrainske flygtninge. Det skal tillige tilføjes, at Roskilde Kommune lige skal drøfte sa-

gen i økonomiudvalget den 8. juni 2022, men vi forventer ikke dette skulle give anledning 

til en ændret holdning fra Roskilde Kommune. 

 

Vicekommunaldirektør Martin Lindgreen har dog allerede inden økonomiudvalgsmødet 

den 8. juni 2022 meddelt telefonisk til Vicedirektør Lone Skriver, at han ønskede at holde 

fast i at Roskilde Kommune pr. den 1. august 2022 skulle råde over 5 værelser.  

 

Det medvirker, at vi straks går i gang med at finde 10 lejer til de øvrige værelser. Herun-

der forbereder boligerne til udlejning. 

 

 
 

Områdechef Finn Larsen og Kundechef Sussi Cohn kunne til orienteringen til-

føje, at der efter dialog med Dansk Brandteknisk institut (DBI) er fundet en 

løsning om at etablere serieforbundet brandmelder i boligerne, således at boli-

gerne nu kan udlejes uden yderligere foranstaltninger.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og tog denne del til efterretning. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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13A. Tilføjelse til dagsorden - henvendelse fra Roskilde Kommune af den 10. juni 
2022 

Områdechef Finn Larsen oplyste, at KAB den 10. juni 2022 havde modtaget en ny hen-

vendelse fra Roskilde Kommune fra chefjurist Rikke Siggaard Madsen fra Byrådssekreta-

riatet om deleboligerne 

 

Efter aftale med Organisationsbestyrelsen som godkendte, at der blev tilføjet et under 

punkt 13, hvor man kunne behandle Roskilde Kommunens henvendelse af 10. juni 2022. 

 

Områdechef Finn Larsen og Kundechef Sussi Cohn redegjorde kort om henvendelsen, 

herunder der var et spørgsmål fra kommunen ”Vi hører også gerne jeres holdning til for-

slaget om at bevare 2 bofællesskaber som oprindelig tænkt med én lejer anvist af kom-

munen og to lejer fra KAB, 1 bofællesskab med tre lejere anvist af kommunen, og 2 bo-

fællesskaber med tre lejere fra KAB. ” 

 

Områdechef Finn Larsen og Kundechef Sussi Cohn kunne i øvrigt tilføje, at  

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede henvendelsen af den 10. juni 2022, og traf 

beslutning om, at fastholde den oprindelige aftale med kommunen, at kommu-

nen har den fulde anvisningsret til 5 værelser, og at Roskilde Nord Boligsel-

skab kan udleje de resterende 10 værelser. 

 

14. Orienteringspunkter fra møde mellem Tunet og KAB den 23. maj 2022 

Som bl.a. opfølgning på temamøde om Almen Bolig + den 7. marts 2022, har Formand 

Rikke Jensen, Tunet har haft møde med KAB om bl.a. håndtering af rykkerproces ved 

opkrævning af bøder og dokument til de beboere der af fysisk eller psykisk ikke kan del-

tage i arbejdsdagene, iflg. Allonge kan få et tillæg til huslejen. 

 

Formand Rikke Jensen, Tunet ønsker at udtrykke sin bekymring om, at KAB på nuvæ-

rende tidspunkt laver en manuelle opkrævning og ønsker at kunne håndteres anderledes 

og mere systematisk i KAB. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter Roskilde Kom-

munes henvendelse, herunder træffer beslutning om at imøde-

komme kommunens oplæg, holde fast i den oprindelse aftale, el-

ler stille forslag om alternativ. 
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Rikke Jensen vil på mødet oplyse nærmere om grundlaget for orientering. 

 

 
 

Formand Rikke Jensen (Tunet) redegjorde nærmere omkring hendes bekymrin-

ger om, at KAB på nuværende tidspunkt laver en manuelle opkrævning og deres 

ønske er at kunne håndteres anderledes og mere systematisk i KAB. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

Organisationsbestyrelsen udtrykte bekymring om, at meget af afdelingens besty-

relsesarbejde ligger på skuldrene af en enkelt person, og ønskede at KAB udar-

bejder en beregning på et driftsbetjent Tunet, så dette kunne fremlægges på næ-

ste organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2022. 

 

15. Partnerskabsaftale mellem KAB og Astma-Allergi Danmark 

Resumé 

KAB og Astma-Allergi Danmark har indgået et strategisk partnerskab. Formålet er at for-

bedre udendørsarealer og indeklima for beboere med astma og allergi i KAB-Fællesska-

bet. 

 

 
 

Astma-Allergi Danmark er en patientforening, som arbejder for, at alle berørt af astma, 

allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag. Omkring 1,5 mio. danskere er berørt af 

astma, allergi eller en anden overfølsomhedssygdom. Foreningen står bl.a. bag Allergi-

mærket Den Blå Krans og indsamling samt formidling af Dagens Pollental. Læs mere om 

Astma-Allergi Danmark på deres hjemmeside: www.astma-allergi.dk 

 

KAB og Astma-Allergi Danmark etablerer et strategisk partnerskab, der skal forbedre 

udendørsarealer og indeklima for beboere med astma og allergi i KAB-Fællesskabet.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efter-

retning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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Samarbejdet tager udgangspunkt i oplysningsaktiviteter, der uddanner drift, afdelingsbe-

styrelser og beboere til at varetage udvikling og vedligehold af grønne arealer med fokus 

på både biodiversitet og allergivenlig beplantning. Eksempelvis kan der opstå problemer 

med forhøjet antal græspollen, hvis man lader græsset gro, ligesom visse træer anvendt i 

forbindelse med regnvandshåndtering kan give udfordringer.  

 

Partnerskabet skal samtidig klæde KAB-Fællesskabets beboere på til at forbedre deres 

indeklima gennem blandt andet udluftning, rengøring og evt. brug af allergivenlige pro-

dukter. Her kan Astma-Allergi Danmark udgøre et supplement til materiale fra Bolius. 

 

Indsatsen bygger på både fysiske og/eller digitale kurser samt oplysningsmateriale i form 

af pjecer, artikler og film udformet af specialister i aerobiologi, overfølsomhedssygdomme 

og kommunikation. En del materiale er allerede produceret, andre ydelser kan tilpasses 

boligorganisationens specifikke behov. KAB og Astma-Allergi Danmark kan desuden ud-

vikle kampagner målrettet de almene boligafdelinger. 

 

Økonomi 

Allerede eksisterende digitalt materiale kan frit anvendes. Ønsker boligorganisationen at 

gøre brug af Astma-Allergi Danmarks ydelser, kan det ske pr. medgået tid til en timepris 

på 600 kr. inkl. moms, som opkræves direkte af Astma-Allergi Danmark.  

 

Eksempel på ydelse og pris Tidsfor-

brug 

Pris inkl. 

moms 

Oplæg til bestyrelsesmøder om udvikling og 

vedligehold af grønne arealer med fokus på 

både biodiversitet og allergivenlig beplantning 

og/eller sundt indeklima  

8 timer 4.800 kr. 

Kurser til administrativt- eller driftspersonale 

om udvikling og vedligehold af grønne arealer 

med fokus på både biodiversitet og allergi-

venlig beplantning og/eller sundt indeklima 

8 timer 4.800 kr.  

Rådgivning til udarbejdelse af beboerpolitik 

for fællesarealer med fokus på fx brug og 

vedligehold af udendørs fællesarealer, kæle-

dyr, partikelforurening fra grill og bål, valg af 

produkter til maling og rengøring af fællesare-

aler, vaske- og skyllemiddel i fælles vaskeri, 

sæbe og sprit på fælles toiletter og køkkener 

m.m. 

10 timer 6.000 kr.  
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Det videre forløb 

Samarbejdet er forankret hos Center for Drift. Ønsker boligorganisationen at gøre brug af 

materiale eller ydelser fra Astma-Allergi Danmark, kan man kontakte specialkonsulent 

Sara Berg sarbe@kab-bolig.dk 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

16. Udlejningstal 2021 

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for Roskilde 
Nord Boligselskabs, og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-Fællesskabet. 

 
 

Udlejninger 2021 for Roskilde Nord Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2021 fordelt på ty-

per boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det orange felt). Der er i 2021 i alt indgået 

7.900 kontrakter i KAB-Fællesskabet. I Roskilde Nord Boligselskab er der i 2021 indgået 

55 kontrakter. 

 

Familieboliger 

(%) 

Ældreboliger 

(%) 

Ungdom/ 

Kollegier 

(%) 

Erhverv (%) Bilejemål (%) 

9 9,1 18,8 27,7 28,7 44,7 0 3,9 7,7 7,6 

 

Anvisninger 2018 - 2021 

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

2018 - 2021 for boligorganisationen og KAB-Fællesskabet (det orange felt). 

 

År  I alt Venteliste 

– alminde-

lig (%) 

Venteliste – 

oprykning 

(%) 

Venteliste 

fleksibel (%) 

Andet* (%) Bytte 

(%) 

Kommunal 

anvisning (%) 

2018 33 3.229 15,1 15,5 3,3 33,8 6,06 15,4 6,0 5,5 0,0 6,2 69,7 25,5 

2019 63 4.840 66,1 17,4 9,6 27,5 8,06 19,9 3,2 4,6 1,6 4,8 12,9 26,7 

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

2021 28 4.636 28,5 14,8 21,4 27,7 21,4 22,6 3,5 8,8 0 6,4 25 22,1 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + genhusning) 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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Billige boliger 

Antallet af almene familieboliger i KAB-Fællesskabet til en husleje på maksimum 4.000 

kr. er faldet fra 13.092 boliger i 2010 til 5.281 i 2021. Det skal dog bemærkes, at tallet 

ikke er reguleret for den almindelige prisudvikling. 

  

For Roskilde Nord Boligselskab er der i 2021 ingen boliger til en husleje på maksimalt 

4.000 kr. 

 

Udsættelser 2018-2021 

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

selskab og samlet i KAB-Fællesskabet (det orange felt).  

 

År Antal boliger* Udsættelser, restance i 

alt 

Heraf udsættelser 

fastholdt 

2018 364 45.200 2 187 1 23 

2019 407 57.699 5 194 1 50 

2020 409 58.182 2 177 0 45 

2021 409 58.559 5 147 1 38 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

17. Samdrift i Roskilde Nord Boligselskab 

Vi er ved at være landet i samdriften og personalet har fundet en god rutine sammen. 

 

Vi har ansat Kenneth S. Jensen på 35 år 37 timer om ugen til Den Røde Tråd og service-

centret. Han er uddannet ejendomsservicetekniker og har erfaring med syn af boliger og 

drift af boligafdelinger. 

 

Roskilde Kommune er ikke kommet i gang med 14-dages tømning af bio/restaffald som 

aftalt. Vi afventer på nuværende tidspunkt en dato for hvornår det kan gå i gang. 

 

Der er planlagt et opstartsmøde som omhandler Landsbyggefondens projekt for Til-

standsvurdering, granskning og energimærkning den 12. juni 2022. 

 

SU-møder 

Næste SU-møde er planlagt at blive afholdt den 13. juni 2022.  
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Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

18. 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. Byggeriet blev afleveret af entreprenøren 

den 21. april.  

 

Status 

Entreprenørfirmaet GVL, afleverede Den Røde Tråd den 21. april 2022. Byggeriet blev 

afleveret med en stor mængde fejl og mangler som entreprenøren stadig kæmper for at 

få færdiggjort. Yderligere er der opstået en vandskade i 3-4 boliger, som entreprenøren 

også er i gang med at udbedre.  

 

Selv om der stadig er fejl og mangler i byggeriet, er det stadig forventningen, at alle first-

movers kan flytte ind 24. juni og de øvrige beboere kan flytte ind omkring 1. august 2022. 

 

Der er fuld fokus fra både rådgivere og fra Roskilde Nords drift på at få alle boliger indflyt-

ningsklar.  

 

I forhold de 5 bofællesskaber til unge, har Roskilde Kommune afvist at leje disse boliger 

ud til familier, selv om det har været svært at finde lejere. De 5 boliger er nu meldt ind til 

RIU (Roskilde Indstillingsudvalg) som har fat i rigtigt mange unge. Det er på denne bag-

grund og med forsat fokus på at gøre boligerne synlig, så alle med interesse vil søge 

disse boliger. 

 

For de øvrige boliger er næsten alle boliger udleje. Der har været nogle boliger, hvor bor-

gene springer fra eller ikke indbetaler indskud. Det er dog forventningen at både familie-

boligerne og boligerne til seniorbofællesskabet snart vil være lejet ud.  

 

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

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

der til den 1. august, hvor hovedparten af det kommende lejere flytter ind.  

    

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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Økonomi 

Det er administrationens vurderings stadigvæk, at projektet kan holdes inden for den af-

satte økonomiske ramme. Det nedsatte byggeudvalg præsentes løbende for en budget-

opfølgning og andre forhold med økonomiske konsekvenser. Med de forestående proble-

mer med overholdelse af afleveringsterminer, bliver der brugt ekstra ressourcer op at 

følge op og registrere fejl og mangler.  

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

19. Tømmergården II - status 

Status på sagen forventes at blive fremlagt på mødet. 

 

 
 

Kundechef Sussi Cohn oplyste, at der desværre ikke var kommet nyt omkring 

sagen. Punktet udstår derfor frem til næste organisationsbestyrelsesmøde 

den 24. august 2022. 

 

20. Sank Hans Hospital - status 

Vi afventer fortsat konkurrencen kommer ud og forventer at det sker i juli/august 2022. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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21. Ny byggemulighed ved Jyllingecenter - status 

Der er ikke noget nyt i forhold til seneste status fra den 23. marts 2022. 
 
Organisationsbestyrelsen vil blive nærmere orienteret når vi ved mere om sagen. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

22. Sorte Bdr. Plads - status 

Desværre har Roskilde Nord Boligselskab ikke fået tildelt denne opgave, af boliger på 
Sorte Brødre Plads, Roskilde. Det kan læses i referatet fra byrådets mødet. 
 
https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/byra-
det/2022-04-27-17-00-4889/ 55/62 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

23. Investerede midler 

KAB-Fællesskabet investerer i realkredit obligationer eller obligationer med tilsvarende 

sikkerhed. KAB har valgt, at investeringerne foretages af kapitalforvalter fra Danske Capi-

tal, SEB og Nykredit. KAB blander sig ikke i forvalternes dispositioner. Investeringerne 

fortages i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger. 

 

2021: COVID-19, forsyningskrise og stigende frygt for inflation 

2021 har været et hårdt år for investorerne i realkredit obligationer, hvilket også gjaldt 

KAB-Fællesskabet.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/byradet/2022-04-27-17-00-4889/
https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/byradet/2022-04-27-17-00-4889/
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Det gennemsnitlige afkast var i 2021 for KAB-fællesskabet negativt med 2,30%. Året 

2021 var præget af større usikkerhed på markederne, hvilket bl.a. skyldtes COVID-19 og 

den stingende frygt for inflation.  

 

Høj inflation, krigen i Ukraine og COVID-19 i Kina igen 

Det første halve år af 2022 har indtil videre været et meget hårdt år for investorerne i 

KAB-fællesskabet. Året 2022 er præget stigende inflation, krigen i Ukraine samt proble-

mer i virksomhedernes forsyningskæder. I marts måned var inflationen i Danmark 6%, i 

eurolandene 7,5% og USA hele 8,5%. For at bekæmpe inflationen har centralbankerne 

hævet renten samt varslet flere renteforhøjelser i den nærmeste fremtid. ECB forventer at 

hæve renten yderligere i juli samt september måned. Krigen i Ukraine forsætter desværre 

og har medført, at man, generelt set for EU-landene, har forventninger om lavere vækst 

end først antaget, oplevet stigende priser på fødevarer og markant forøget energipriser 

på særlig olie og gas. Det skyldes bl.a. de hårde sanktioner, som EU har indført overfor 

Rusland. Krigen i Ukraine samt eftervirkningerne fra COVID-19 krisen, gør at mange virk-

somheder stadig oplever, forsinkelser på levering af råvarer. Kina er blevet ramt af en ny 

bølge af COVID-19, hvilket har medført yderligere forsinkelser i forsyningerne til virksom-

hederne rundt om i verden. Det har også været med til at presse priserne yderligere op.  

 

Selvom investeringerne i KAB-fællesskabet har haft en rigtig hård start på 2022, så skal 

det bemærkes, at C25-indekset for danske aktier i 2022 har haft et negativt afkast på ca. 

15%, og at der igennem årene er leveret stabile positive afkast. Det gennemsnitlige af-

kast for investeringerne i KAB-Fællesskabet har siden 2009 været 2 % om året. 

 

I nedenstående ses afkastudviklingen for de enkelte portefølje-managere. 

 

Kursværdier  

 

 

Kursværdi 

Indre 

værdi 

(Kurs) 

31. 

dec. 

2021 

Indre 

værdi 

(Kurs) 

3. juni 

2022 

Udvikling i 

hele 2021 

Udvikling 

i hele 2022 

Danske 

Capital 
12.482.881,09 118,58 109,97 -2,38 %-point -7,25 %-point 

SEB In-

vest 
12.194.232,70 119,07 110,42 -3,34 %-point -7,26 %-point 

Nykredit 

Port. 
12.584.553,67 124,33 114,43 -1,20 %-point -7,96 %-point 

 

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Indskud i Kapital-

foreningen skal betragtes som en langsigtet investering. 
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Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

24. Fibernet 

Som aftalt på seneste organisationsbestyrelsesmøde, har KAB undersøgt nærmere på 

baggrund af Norlys Tele henvendelse og at lægge gratis fiber ind til beboerne i Roskilde 

Nord Boligselskab. 

 

KAB har undersøgt, hvorvidt Norlys Tele var interesseret i at lægge gratis fiber ind også i 

Tre Kroner og Roskilde Midtby. Dette har Norlys Tele bekræftet. 

 

Efter dialog med formandskabet i Roskilde Nord Boligselskab har formandskabet i sam-

arbejde med KAB besluttet, at beslutning om at tiltræde en aftale med Norlys Tele læg-

ges ud til afdelingsbestyrelserne. 

 

Norlys Tele ønsker en snarlig beslutning om afdelingernes tiltræden. Der er aftalt infor-

mationsmøde den 13. juni 2022 kl. 17.00, hvor en projektleder fra Norlys Tele deltager, 

og bestyrelsen har mulighed for at spørge ind til løsningen. 

 

Antenneforeningen 4040.dk har også fremsendt en række informationsmateriale til besty-

relserne, KAB har fremsendt denne materiale i takt med det er blevet modtaget. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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25. Etablering af Servicecenter - status 

Som oplyst på seneste organisationsbestyrelsens møde var det forventeligt, at de sam-

lede etableringsomkostninger holdt sig indenfor rammen fast af bestyrelsen tilbage i juni 

2021. 

 

De samlede etableringsomkostninger udgør 838.200 kr. Den samlede ramme var på 

842.00 kr. Der er således et mindre overskud på i alt 3.800 kr. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

26. Udfasning af Naturgas - politiske udmelding 

Formandskabet har bedt KAB undersøge hvorledes regeringens udmelding om udfasning 

af naturgas påvirker boligafdelingerne i Roskilde Nord som forsat opvarmes med natur-

gas. 

 

KAB har ikke nogen nyere udmeldingen end dem som findes i dagspressen. Ifølge Inge-

niøren (Ing.dk) så skal der ligge en plan inden udgangen af 2023 hvorledes man vil ud-

fase naturgas. 

 

Artikel fra 19. april 2022: 

 

”I den nye rapport 'Danmark kan mere II', fremlægger regeringen planer for at udfase na-

turgas, blandt andet fra Rusland, inden 2030. 

 

Det skal ske via en blanding af fjernvarme, varmepumper på grøn el og biogas. 

Rapporten varsler også en stor øgning af produktionen af solenergi, hav- og landvind, 

samt en øget CO2-afgift, som dokumentet dog ikke specificerer. 

Ifølge klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) vil udfasningen af naturgas spare Dan-

mark cirka 1 mio. ton CO2. For at nå klimamålet for 2030 skal der spares 9,4 mio. ton. 

 

400.000 husstande skal droppe naturgasfyret 

Omkring 400.000 hjem i Danmark opvarmes med naturgas, og deres beboere vil i 2022 

modtage brev fra regeringen, der skal vejlede dem gennem overgangen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

https://kefm.dk/Media/637859442788953982/Danmark%20kan%20mere%20II_final.pdf
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Brevet vil indeholde information om beboernes muligheder for fjernvarme eller etablering 

af varmepumper. 

 

Hvor ingen af de dele er en mulighed, skal der satses på biogas. 

 

Regeringen vil også fritage lån til at udskifte gas- og oliefyr for tinglysningsafgift fra 2023 

til 2028 og udarbejde en tilskudspakke, målrettet overgang i husstande med lav ind-

komst. 

 

Det er planen at udarbejde en strategi for overgangen i de enkelte kommuner, der senest 

i 2023 skal rapportere, hvordan de vil udfase naturgassen.” 

 

Der er således endnu ikke en udmelding for boliger i den almene sektor, KAB vil naturlig-

vis følge sagen, og melde tilbage så snart der er noget nyt her. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

27. Nyt fra afdelingerne 

Baunehøjparken 

Vi er ved at få undersøgt alternativer til gasopvarmning af boligerne. 

 

Der er ansøgt Roskilde Kommune om udvidelse med 4 nye parkeringspladser. 

 

Mølleengen 

Ingen større opgaver. 

 

Sværdagergård 

Petanque bane og terrasse til havemøbler er ansøgt i Roskilde Kommune. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 
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Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

28. Beboerklagenævnssager 

Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges som bilag 28 oversigt over beboer-

klagenævnssager i Roskilde Nord Boligselskab for perioden 2018-2022. 

 

 
 

Bilag 

 28: Statistik for beboerklagenævnssager 2018-2022 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretningen. 

 

29. Kommende møder 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2022: 

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

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 - xx. marts 2023, kl. 19.00 

Mølleengen - 14. marts 2023, kl. 19.30 

Sværdagergård - xx. marts 2023, kl. 13.00 

Tømmergården - xx. marts 2023, kl. 19.00 

Tunet - xx. marts, kl. 17.00 

Linderækkerne - xx. 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 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til 

efterretning. 



 

Referat 
 

Roskilde Nord Boligselskab 

 

Møde den 15. juni 2022 

Udsendt den 28. juni 2022 
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Forslag til repræsentantskabsmøder i 2023: 

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

 

30. Eventuelt 

Connie Poulsen nævnte, at tidligere formand Leif Thingvad var afgået ved dø-

den og bisat. Selskabet har sendt blomster. 

 

Connie Poulsen og Christina Krohn orienterede fra turen til Stockholm, at det 

havde været en rigtig god tur, men også tæt program. Kunne anbefales. 

 

Sussi Cohn orienterede fra Lokalrådet i Roskilde Kommune, herunder at Lo-

kalrådet arbejdet på et informationsmøde, hvorledes borgerne undgår at blive 

ofre for bl.a. IT-kriminalitet. 

 

Sussi Cohn orienterede også om, at der efter aftale med formandskabet på 

næste organisationsbestyrelsesmøde vil komme et punkt på omkring strate-

gisk samarbejde i Roskilde Nord Boligselskab, herunder hvorledes selskab vil 

tydeliggøre fremtiden for selskabet. 

 

Christina Krohn gjorde opmærksom på, at Baunehøjparken havde åbnet op 

for, at andre beboere kan deltage i afdelingens fællesarrangementer. 

 

Christina Krohn og Rikke Jensen ville arbejde på et socialt arrangement for 

alle bestyrelser. 


