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Selskabet: 

1. Valg af dirigent 

 
 

Sussi Cohn blev valgt som dirigent. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden 

 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsorden for mødet. 

 

Bilag 

Bilag 2: Forretningsorden for mødet 

 

3. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste afholdt møde i organisationsbestyrelsen er tilsendt organisationsbe-

styrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte referetat og dette blev underskrevet af 

formanden. 

 

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

dens underskrift. 

 

4. Revisionsprotokol 

I henhold til vedtægterne fremlægges selskabets revisionsprotokol. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning og under-

skrev denne. 

 

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

fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Albjerg 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs seneste indførelse i protokollen er forud for or-

ganisationsbestyrelsesmødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer 

som bilag 4. 

 

Bilag 

Bilag 4: Revisionsprotokol 

 

Sager til beslutning: 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Organisationsbestyrelsens nuværende sammensætning fremlægges til orientering. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen havde ingen bemærkninger og ingen medlemmer 

meddelte på mødet at de ønskede at udtræde af organisationsbestyrelsen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokol-

len til efterretning og underskriver denne. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter valg til organisa-

tionsbestyrelsen. 
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Organisationsbestyrelsen består af følgende: 

 

Navn:   Afdeling:    På valg i år: 

Connie Poulsen   Mølleengen     2022 

Agnieszka Poniatowska Linderækkerne   2022 

Maj-Britt Jørgensen  Baunehøjparken    2023 

Dinna G. Rasmussen  Mølleengen     2023 

Christina Krohn  Baunehøjparken   2022 

Marion Hjort Rossing Sværdagergård   2022 

Jan Wauder  Tømmergården   2022 

Rikke Jensen  Tunet     2022 

Birgit Nørgaard   Mølleengen     2022 

 

Suppleanter:  

 

Navn:      Afdeling:     

Inge Poulsen    Baunehøjparken     

Ely Madsen  Sværdagergård    

Eric Strand  Mølleengen     

August Wilken  AB+ afdelingerne  

 

6. Repræsentantskabets sammensætning 

Repræsentantskabets nuværende sammensætning fremlægges til orientering. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen havde ingen bemærkninger til repræsentantskabets 

sammensætning. 

 

Repræsentantskabet består af følgende: 

 

Agnieszka Agata Visborg (Linderækkerne) 

Birgit Nørgaard (Mølleengen) 

Christina Krohn (Baunehøjparken) 

Connie Poulsen (Mølleengen) 

Dinna Gjessing Rasmussen (Mølleengen) 

Ely Madsen (Sværdagergård) 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter valg til repræ-

sentantskabet. 
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Erik Strand (Mølleengen) 

Henrik Oreskov (Tømmergården) 

Inge Poulsen (Baunehøjparken) 

Jan Wauder (Tømmergården) 

Katja Wienmann Bramm (Linderækkerne) 

Kristian Grøndahl (Den Røde Tråd) 

Linda Schäffer (Den Røde Tråd) 

Maj-Britt Jørgensen (Baunehøjparken) 

Malene Elmquist Remmer (Baunehøjparken) 

Marion Rossing (Sværdagergård) 

Pia Tofte (Mølleengen) 

Rikke Jensen (Tunet) 

 

7. Årsberetning 

Organisationsbestyrelsen aflægger årsberetning til repræsentantskabet. Som en del af 

årsberetningen fremlægges også status på målsætningsprogrammet. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen havde ingen bemærkninger til udkast til årsberet-

ning, som fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmøde den 30. 

november 2022. 

 

Sagsfremstilling 

Udkast til årsberetning vedlægges til organisationsbestyrelsens behandling med henblik 

på godkendelse af den endelige årsberetning (bilag 7). 

 

Bilag 

Bilag 7: Udkast til årsberetning 2021/2022 

 

8. Selskabets og afdelingernes regnskab 

Som bilag 8 vedlægges selskabets regnskab for perioden den 1. juli 2021 til den 30. juni 

2022 med status pr. sidstnævnte dato. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender udkast til 

årsberetning inklusiv eventuelle rettelser/tilføjelser til fremlæg-

gelse på det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. novem-

ber 2022. 
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Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for 

samme periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regnskabs-

periode. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes regnskaber. 

 

Regnskaberne udviser følgende: 

 

26000 Roskilde Nord Boligselskab 

Resultatopgørelsen balancerer med 11.604.097 kr. og slutter med et underskud på 

826.593 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 45.785.598 kr. 

 

Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 11.143.599 kr.  

 

26001 Baunehøjparken 

Resultatopgørelsen balancerer med 9.387.203 kr. og slutter med et underskud på 

485.479 kr., som overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 101.517.458 kr. 

 

26002 Mølleengen 

Resultatopgørelsen balancerer med 12.136.161 kr. og slutter med et underskud på 

1.395.594 kr., som overføres til opsamlet resultat. 

  

Status balancerer med 156.290.855 kr. 

 

26005 Sværdagergård 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.830.143 kr. og slutter med et underskud 102.469 

kr., som overføres til opsamlet resultat. 

          

Status balancerer med 23.261.377 kr. 

 

26006 Tømmergården 

Resultatopgørelsen balancerer med 6.194.447 kr. og slutter med et underskud på 

207.367 kr., som overføres til opsamlet resultat. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets 

og afdelingernes regnskaber med ovenstående bemærkninger. 
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Status balancerer med 84.643.967 kr. 

 

26007 Tunet 

Resultatopgørelsen balancerer med 3.028.244 kr. og slutter med et overskud på 262.880 

kr., som overføres til opsamlet resultat. 

          

Status balancerer med 67.771.119 kr. 

 

26009 Linderækkerne  

Resultatopgørelsen balancerer med 5.085.349 kr. og slutter med et underskud på 

746.737 kr., som overføres til opsamlet resultat 

          

Status balancerer med 110.481.789 kr. 

 

Afdelingernes regnskaber 

Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Alle 

regnskaber er revideret og revisionen har ingen bemærkninger. 

 

Bilag 

Bilag 8: Selskabernes og afdelingernes regnskaber 2021/2022 

 

9. Selskabets driftsbudget 

Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2023 (bilag 9) balancerer med 8.858.000 kr. efter hen-

sættelse af en budgetreserve på 82.000 kr. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets driftsbudget for 2023/2024. 

 

Bilag 

Bilag 9: Selskabets driftsbudget 2023/2024 

 

10. Styringsdialog 

Roskilde Nord Boligselskab plejer at blive indkaldt til Styringsdialogmøde med Roskilde 

Kommune i slutningen af året. KAB har endnu ikke modtaget en indkaldelse. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det frem-

lagte budget for 2023/2024. 
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Når indkaldelsen modtages, vil organisationsbestyrelsen blive orienteret pr. mail. 

 

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

gende skal dette indberettes til kommunen. 

 

 
 

Styringsdialogmaterialet blev drøftet og der skulle blandt andet tilføjes føl-

gende: 

 

Tunet 

Særlig fokus på genudlejning af flygtningeboliger, at det sikres, at kommune 

overholder kriterier jf. bilag til udlejningsaftalen. 

 

Den Røde Tråd 

Særlig fokus på udlejning af deleboliger herunder konceptet. 

 

Sortebrødre Plads og Sankt Hans Hospital 

Hvordan fordeler Roskilde Kommune sine byggemuligheder og grundkapital, 

og hvorfor udviklingen af Sankt Hans ikke er kommet i konkurrence. 

 

Herefter godkendte organisationsbestyrelsen godkendte materialet som sen-

des til kommunen til den kommende styringsdialog. 

 

Bilag 

Bilag 10: Styringsdialogmateriale for selskabet  

Bilag 10.1: Styringsdialogmateriale for afdelingerne 

 

11. Tunet - Ny aftale om fleksibel udlejning 

Aftalen om fleksibel udlejning af Tunet skal fornyes, jf. punkt 4 i vedlagte bilag 11 med 

udkast til aftale mellem Roskilde Nord Boligselskab og Roskilde Kommune om udlejning 

og anvisning af afdelingen 26-7 Tunet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter materialet og 

godkender skemaoplysningerne. 
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Organisationsbestyrelsen drøftede udlejningsaftalen og der var alene en en-

kelt bemærkning om, at der ikke er 7 familieboliger men 4. 

 

Herefter godkendte organisationsbestyrelsen udlejningsaftalen som sendes til 

Roskilde Kommune. 

 

Bilag 

Bilag 11: Tunet - aftale om udlejning og anvisning 

 

12. Mailhøring - Tunet - opstart af byggeskadefond - skadesag 

Punkt vedrørende ”Tunet - opstart af byggeskadefond - skadesag” er blevet behandlet af 

organisationsbestyrelsen via udsendt mailhøring af den 20. oktober 2022. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte at sagen kan fremsendes til byggeska-

defonden jf. mailhøring af den 20. oktober 2022. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede den 20. oktober 2022 at, selskabet godkendte frem-

sendelse af skadeanmeldelse til Byggeskadefonden af forholdet vedrørende forkert ud-

ført isolering og afledte skader på facadebeklædning i Tunet. 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om-

kring aftale om fleksibel udlejning mellem Roskilde Kommune og 

Roskilde Nord Boligselskab. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter mailindstillin-

gen/godkendelsen af den 20. oktober 2022, om fremsendelse af 

skadeanmeldelse til Byggeskadefonden af forholdet vedrørende 

forkert udført isolering og afledte skader på facadebeklædning i 

Tunet. 
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13. Råderetskatalog - udvendig (alle afdelinger) 

Organisationsbestyrelsen den 15. juni 2022 ønskede bestyrelsen at udsætte beslutnin-
gen omkring at få gennemarbejdet afdelingernes udvendige råderetskataloger, herunder 
eventuel finansiering af projektet. 

 
Projektet går, som nævnt på organisationsbestyrelsesmødet den 15. juni 2022, på at få 
udarbejdet et råderetskatalog for alle afdelinger og efterfølgende får det godkendt af Ros-
kilde Kommune. 
 
KAB har tilbage i juni 2022 foreløbig indhentet et tilbud fra en rådgiver, som også tidligere 
har gennemført et lignede projekt i en anden boligorganisation i KAB-Fællesskabet. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen drøftede forslaget på ny og besluttede, at rådgiver 

skulle besøge alle afdelingsbestyrelsen i Roskilde Nord Boligselskab sammen 

med henholdsvis Kundekonsulent og Kundechef, og her træffe beslutning om, 

hvorledes rådgiver ville kunne imødekomme den enkelte afdelings behov for 

at komme i mål med en retvisende udvendig råderetskatalog. 

 

Rådgiver skal blandt andet kunne benyttes til at undersøge udvidelsesmulig-

heder for den enkelte afdeling, hvor stor en bebyggelsesprocent er ledig og 

hvorledes dette ville kunne fordeles på det enkelte lejemål samt registrering af 

alle eksisterende tilbygninger. 

 

Organisationsbestyrelsen er fortsat indstillet på at finansiere projektet, men 

dette skal nu tilpasses de enkelte afdelingsbestyrelses behov. 

 

Når det samlede overblik foreligger, skal organisationsbestyrelsen godkende 

det samlede projekt, herunder den finansielle del. 

 

14. Bestyrelseshonorar 2022-2023 

Indledning 

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

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

2021. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter tilbuddet fra råd-

giver og træffer beslutning om, hvorvidt selskabet ønsker at finan-

serne et sådant projekt. 
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På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. juni 2019 blev retningslinjer og 

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

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

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

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

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

kan bl.a. ske ved, at selskaber med egen hjemmeside offentliggør oplysninger om besty-

relsens honorarer der. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen fra det nye regnskabsårs 

begyndelse og fastholder at det bliver offentliggjort på selskabets hjemme-

side. 

 

Sagsfremstilling 

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

les 88,57 kr. pr. lejemålsenhed og for de efterfølgende 53,14 kr. pr. lejemålsenhed. Re-

guleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2022. 

Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 25.057 kr. til ca. 

26.871 kr. 

 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 21. november 2018 besluttet, at bestyrelsesho-

noraret fordeles ligeligt mellem alle medlemmerne, således, at formanden i 2022 har 

modtaget 2.678 kr., næstformanden 2.678 kr. og de øvrige medlemmer 2.678 kr. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbin-

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

bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

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

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

bestyrelsen betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen 

fra det nye regnskabsårs begyndelse. 

 

Endvidere indstilles det, at organisationsbestyrelsen godkender at 

offentliggøre bestyrelsens honorarer på selskabets hjemmeside, 

hvis denne har en sådan. 
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15. Trivsels- og sundhedsydelser tiltag 

 
 

Organisationsbestyrelsen bekræftede mailhøringen af den 4. oktober 2022 om 

tilbud til medarbejderne af influenzavaccination. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede de øvrige tiltag og besluttede at kundeche-

fen skulle forespørge medarbejderne om de ønsker at gøre brug af den ergo-

nomiske screening og forebyggelse (30 min). Kundechefen vil efter drøftelse 

med medarbejderne vende tilbage til organisationsbestyrelsen pr. mail og få 

tilsagn. Den samlede udgift, hvis alle medarbejder ønsker at gøre brug af til-

buddet er 2.875 kr. + kørsel (500 kr.) Udgiften skal finansieres af dispositions-

fonden. 

 

Sagsfremstilling 

For KAB er det vigtigt at skabe gode rammer for et bæredygtigt arbejdsliv - helt i tråd 

med KAB´s strategiske ramme: Lad det GRO.  

 

En del af dette er at sætte trivsel og sundhed på dagsordenen, så det er en naturlig del af 

KAB-Fællesskabets hverdag og dermed også for medarbejderne. En trivsels- og sund-

hedsindsats er et vigtigt led i at: 

 

• Nedsætte sygefraværet – Både kortids- og langtidssygefravær. 

• Fastholde medarbejdere – Fordi vi er en attraktiv arbejdsplads, der passer på vores 

medarbejdere. 

• Rekruttere medarbejdere – Fordi vi tydeligt viser, at vi prioriterer sundhed og trivsel 

på arbejdspladsen. 

• Understøtte image – Fordi vi er en moderne arbejdsplads, der følger tidens tenden-

ser og de krav, der stilles til arbejdslivet 

 

Alt i alt spiller en trivsels- og sundhedsindsats en væsentlig rolle i at gøre Roskilde Nord 

Boligselskab til en social bæredygtig arbejdsplads, hvor medarbejderne kan træffe sunde 

valg, trives og ønsker at være ansat. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager beslutning om og 

giver accept til, at boligorganisationen får tilbudt et eller flere af 

fremlagte trivsels- og sundhedsydelser samt beslutter den økono-

miske ramme til afholdelse af udgifterne. 
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I 2021 har KAB og KAB-Fællesskabet afprøvet en række trivsels- og sundhedstiltag, der 

tilsammen har givet viden og erfaring i, hvordan trivsels- og sundhedsarbejdet gribes an i 

2022. Dette har resulteret i et årshjul for KAB-Fællesskabet, der samler alle aktiviteter re-

lateret til trivsels- og sundhedsområdet, hvor en del af aktiviteterne finansieres af KAB.  

 

Som supplement til årshjulet, ønsker KAB at gøre det muligt for den enkelte boligorgani-

sation at købe ekstra trivsels- og sundhedsydelser. Priserne for ydelserne afspejler KAB-

Fællesskabets størrelse og er derfor forhandlet til en pris, der tager udgangspunkt i KAB-

Fællesskabets volumen.  

 

Ydelserne, der tilbydes, er udelukkende tilbud, som den enkelte boligorganisation får mu-

lighed for at vurdere, om de vil tilbyde deres ansatte eller ej. Det er med andre ord ydel-

ser, der ligger udenfor trivselsordningen, der er en obligatorisk ydelse jvf. ydelseskatalo-

get for 2022. 

 

Økonomi 

Nedenfor fremgår økonomien for ydelserne som enhedspriser.  

 

Planlægning og koordinering sker i direkte relation med leverandøren og ved brug af le-

verandørens bookingsystem.   

 

      Aktiviteter Pris pr.  

medarbejder 

Leverandør 

      Vælg mellem:       

- Sundhedstjek (basis, 30 min.) 

- Sundhedstjek (udvidet, 50 min.) 

 

 460 kr. 

 710 kr. 

Carelink 

      Ergonomisk screening og forebyggelse (30 min.)  

 460 kr. 

Carelink 

Undervisning af grupper i forebyggelse og ergo-

nomi (hold på 15) 

Pr. time 1.650 kr. Carelink 

Influenzavaccination  165 kr. Carelink 

Individuelt diætistforløb (medarbejdere med BMI 

på 30 og derover): 

- En konsultation á 60 min 

- En kostplan 

- 5 opfølgninger á 25 min.  

 

 3.385 kr. Carelink  

heunder  

DiætistHuset 

Gruppesessioner (8-10 personer)  250 kr. Carelink  

herunder  

DiætistHuset 

Kontorcykler  2.706 kr.  Ergopartner 
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Oplæg for organisationsbestyrelser eller medarbej-

dere (information og kick off) 

0-50 medarbejdere 

Over 50 medarbejdere 

 

 

 

 7.000 kr. 

10.000 kr. 

  

Carelink 

 
- Priserne er ekskl. moms. 
- Kørsel afregnes med et kørselstillæg på 500 kr. pr. udkørsel. 

- Eventuelle yderligere tilbud og forløb, planlægges i samarbejde med leverandøren  
 

16. Samdrift i Roskilde Nord Boligselskab - godkendelse af fordelingsnøgler 

Der har i perioden været afholdt 1 møde i samarbejdsudvalget, mødet blev afholdt den 3. 
november 2022. 

 

 
 

Sussi Cohn oplyste, at Mølleengen på SU-mødet havde tilkendegivet at de 

ønskede fordelingen fremadrettet skulle forgå med en fordeling pr. antal m2, 

at Baunehøjparken pr. mail har indmeldt, at de ønskede at fordelingen frem-

adrettet skulle forgå med en fordeling pr. antal lejemål, Den Røde Tråd har pr. 

mail indmeldt at de ønskede at fordelingen fremadrettet skulle forgå med en 

fordeling pr. antal m2. Sværdagergård meddelte på mødet, at de ønskede at 

fordelingen fremadrettet skal forgå med en fordeling pr. antal m2. 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede den nye fordelingsnøgle herunder afdelin-

gernes indmeldinger og godkende den nye fordelingsnøgle for konto 114.105, 

114.106, 114.108, 114. 121, 114.122, 114.801, 114.802, 114.803, 114.843 og 

114.899 samt indtægter for synsforretninger i AB+-afdelinger og konto 

116.620 for så vidt angår indkøb af arbejdstøj skulle fordeles i de fremtidige 

budgetter pr. 1. juli 2023 på baggrund af antal m2 (bolig m2). 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager beslutning om 

hvorvidt selskabet vil godkende den nye fordelingsnøgle for  

konto 114.105, 114.106, 114.108, 114. 121, 114.122, 114.801, 

114.802, 114.803, 114.843 og 114.899 samt indtægter for syns-

forretninger i AB+-afdelinger, og konto 116.620 for så vidt angår 

indkøb af arbejdstøj skulle fordeles i de fremtidige budgetter pr. 1. 

juli 2023. 
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Organisationsbestyrelsen havde ingen bemærkninger til referatet af den 3. no-

vember 2022. 

 

Pr. den 3. november 2022 er der indtrådt repræsentanter fra Den Røde Tråd. Samar-

bejdsudvalget er derfor øget fra 5 repræsentanter til 7 repræsentanter, og består af føl-

gende: 

 

Dinna Gjessing Rasmussen, Mølleengen 

Birgit Nørgaard, Mølleengen 

Christina Krohn, Baunehøjparken 

Maj-Britt Jørgensen, Baunehøjparken 

Linda Schäffer, Den Røde Tråd 

Gert Petersen, Den Røde Tråd 

Marion Hjort Rossing, Sværdagergård 

 

Efter indtrædelse af Den Røde Tråd i driftsfælleskabet, er det indstillet at fordelingen af 

udgifterne for enkelte konti fordeles anderledes pr. den 1. juli 2023 jf. nedenfor. 

 

Konto 114.100. Alle medarbejder er ansat 37 timer ugentligt. Medarbejdernes timeantal 

er p.t. fordelt således, at der er afsat 155 timer i afdelingerne Sværdagergård, Mølleen-

gen og Baunehøjparken, mens der er 30 timer i Den Røde Tråd pr. uge. 

 

Konto 114100 Funktionærlønninger 

 

Lønningerne for de 155 timer fordeles således efter fordelingsnøgle mellem Sværdager-

gård, Mølleengen og Baunehøjparken, jf. den gamle fordelingsnøgle vedtaget 15. marts 

2021, mens Den Røde Tråd afholder de 30 timer 100 % i deres afdelingsbudgetter. 

 

Samarbejdsudvalget skulle således træffe beslutning om, hvorledes de øvrige personale-

udgifter til servicecentret på konto 114.105, 114.106, 114.108, 114. 121, 114.122, 

114.801, 114.802, 114.803, 114.843 og 114.899 samt indtægter for synsforretninger i 

AB+-afdelinger og konto 116.620 for så vidt angår indkøb af arbejdstøj skulle fordeles i 

de fremtidige budgetter pr. 1. juli 2023. 
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Konto 114105 Arbejdsskadeforsikring 

Konto 114106 Trivselsordning – fællestillidsmand 

Konto 114108 Barselsfond m.v. 

Konto 114121 Togkort 

Konto  114122 Behandlerforsikring 

Konto 114801 Telefon, ejendomskontoret 

Konto 114802 Kontorhold, ejendomskontoret 

Konto 114803 IT, ejendomskontoret 

Konto 114843 Kantineudgifter/fortæring EK 

Konto 114899 Diverse 

Konto  
 

Indtægter for synsforretning 

Konto  116620 Indkøb af arbejdstøj og sikkerhedssko 

 

Der blev på mødet foreslået to forskellige fordelingstal: En fordeling opgjort pr. antal m2 

eller pr. antal lejemål. 

 

Fordeling pr. antal m2 

Sværdagergård 4,88 % 

Mølleengen 36,52 % 

Baunehøjparken 33,09 % 

Den Røde Tråd 25,51 % 

 

Fordeling pr. antal lejemål 

Sværdagergård 5,83 % 

Mølleengen 41,11 % 

Baunehøjparken 30.90 % 

Den Røde Tråd 22,16 % 

 

De to forskellig fordelingstal blev drøftet, og der kunne ikke opnås enighed om fordelings-

tallene.  

 

Det blev derfor aftalt, at medlemmerne skulle drøfte fordelingstallene med afdelingsbesty-

relserne og fremsende deres forslag til Sussi Cohn senest den 16. november 2022. Her-

efter vil den endelige fordelingsnøgle blive skrevet til referat og være gældende i de kom-

mende budgetter fra 1. juli 2023. 
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Fordelingsnøgle efter tilbagemeldinger fra afdelingsbestyrelserne pr. 16. november 2022: 

 

Fordeling pr.  

Sværdagergård Fordeling pr. antal m2 

Mølleengen Fordeling pr. antal m2 

Baunehøjparken Fordeling pr. antal lejemål 

Den Røde Tråd Fordeling pr. antal m2 

 

Ovenstående nye fordelingsnøgle vil blive oplyst på mødet, efter indmeldingerne fra afde-

lingerne. 

 

Bilag 

Bilag 16: Udkast til referat af møde om samdrift fra den 3. november 2022 

 

17. Indkøb af projektor til Roskilde Nord Boligselskab 

Afdeling Baunehøjparken og Mølleengen har indkøbt en projektor til anvendelse på 

blandt andet bestyrelsesmøder og ekstraordinære afdelingsmøder. 

 

 
 

Organisationsbestyrelsen godkendte indstilling om finansiering af projektoren 

(4.818 kr.) fra dispositionsfonden.  

 

Afdelingerne indstiller, at selskabet betaler for projektoren, således ville alle afdelinger i 

Roskilde Nord Boligselskab kunne gøre brug af denne, og den ville kunne hentes på Ser-

vicecenteret. 

 

18. Teambuilding for medarbejderne på Servicecenteret 

I forbindelse med bl.a. ansættelse af ny driftsleder i Roskilde Nord Boligselskab, indstiller 

vi at selskabet finanserne et teambuilding-kursus for medarbejderne i Servicecenter. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager beslutning om 

hvorvidt selskabet vil betale for projektoren (pris 4.818 kr.). 
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Organisationsbestyrelsen godkendte indstilling om finansiering af dagen 

(20.000 kr.) fra dispositionsfonden. Bevillingen er givet under forudsætning af 

at alle medarbejder deltager. 

 

Teambuilding er eminent til at styrke arbejdsfællesskabet og dermed opbygge samarbej-

det på Servicecenteret. 

 

Vi ved fra forskning, at stærke arbejdsfællesskaber med de rette kompetencer er med til 

at sikre, at medarbejderne bruger der ressourcer optimalt til gavn for kerneopgaven sam-

tidig med, at de trives som individer og som fællesskab. Når arbejdsfællesskabet blandt 

kolleger styrkes, styrkes samarbejdet og trivslen derfor også, hvilket skaber de bedste 

forudsætninger for at levere et godt stykke arbejde. 

 

19. Sager til orientering 

 
 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

Effektivitet i Roskilde Nord Boligselskab 

Effektiviseringsaftalen mellem den almene sektor, regeringen og KL påbegyndte i 2014 

og løb i første omgang til 2020. 

 

Det var aftalen at de afgrænsede driftsudgifter, som udgør ca. halvdelen af de samlede 

driftsudgifter, skulle falde med 8,5 % i 2014-priser, det vil sige eksempelvis inflation. Fal-

det på godt 8 % skulle være i forhold til en såkaldt baseline, som tager hensyn til beboer-

sammensætningen og udviklingen i denne. 

 

I figur 1 er vist udviklingen i de faktisk afgrænsede driftsudgifter for Roskilde Boligsel-

skab.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager beslutning om 

hvorvidt selskabet vil betale for teambuilding kursus for medarbej-

derne på Servicecenteret (pris 20.000 kr.). 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 
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Som det fremgår, har de faktiske afgrænsede driftsudgifter i alle årene ligget under base-

line/forventede udgifter. Det fremgår også, at det er lykkedes at fastholde de afgrænsede 

driftsudgifter uændrede igennem perioden i årets priser. 

 

Det betyder, at forskellen til de forventede udgifter/baseline er blevet markant større, sva-

rende til en forbedring på ca. 100 kr. pr m2, eller ca. 7.500 kr. pr. lejemål pr år, hvilket er 

flot. (I bilag 1 er vist de afgrænsede driftsudgifter for boligafdelingerne i Roskilde Boligsel-

skab for 2020 og 2021). 

 

Figur 1. Afgrænsede driftsudgifter 2014-21 i Roskilde Boligselskab  

(kr./m2 årets priser) 

 
 

Ser man på udviklingen i driftsomkostninger, henlæggelser og husleje for perioden 2014-

21, er de afgrænsede driftsudgifter i Roskilde Boligselskab steget med 12 % pr. lejemål i 

årets priser, hvilket er noget højere end for KAB-fællesskabet som helhed. 

 

Huslejen er fra 2014-21 steget nogenlunde det samme som for hele KAB-fællesskabet, 

nemlig 7 pct. i årets priser, hvilket er ganske pænt. En del af forklaringen er, at henlæg-

gelserne er steget noget mindre end for KAB-fællesskabet som helhed. 

 

Tabel 1. Procent stigning pr. lejemål (2014-21). årets priser 

 Afgrænsede  

Driftsudgifter 

Henlæggelser Husleje 

Roskilde Boligselskab 12 pct. 20 pct.     7 pct. 

KAB i alt   4 pct. 36 pct.     8 pct. 
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Effektivitet i perioden 2020-26 

Effektiviseringsaftalen er blevet fornyet og forlænget til og med 2026. Det samlede be-

sparelseskrav for den almene sektor som helhed er ca. 7 % i 2020-priser, det vil sige ek-

sempelvis inflation. Man kan dog modregne overopfyldelse for perioden 2014-20 og en 

tungere beboersammensætning. 

 

For KAB-fællesskabet udgjorde overopfyldelse og en tungere beboersammensætning ca. 

7 % i forrige periode, hvorfor KAB-fællesskabet vil opfylde effektiviseringsmålet for perio-

den 2020-26, såfremt man holder driftsudgifter i ro i 2020-priser, det vil sige eksempelvis 

inflation. 

 

Som en del af effektiviseringsaftalen for 2020-26 blev det besluttet at sætte fokus på de 

såkaldte ”røde afdelinger”. 

 

Det er afdelinger, som ifølge Styringsdialogens benchmark model har relativt høje om-

kostninger på de 6 udgiftsposter, og som er mest relevante i forhold til effektivisering. 

 

Tabel 2. De 6 udgiftsposter i KAB´s effektivitetsmål og deres vægt for Roskilde Boligsel-

skab 

 Konto 

109 

(renova-

tion) 

Konto 

110 

(forsik-

ring) 

Konto 

111 

(energi) 

Konto 

112.1 

(adm.) 

Konto 

114 

(ren-

hold) 

Konto 

117h 

(fraflyt-

ning) 

I alt 

Vægt 15% 14% 3% 22% 34% 11% 100% 

ANM: 117h=117,121,122 

 

En nærmere gennemgang af benchmark modellen, har imidlertid afsløret, at der er meget 

stor usikkerhed ved modellens identifikation af, hvilke afdelinger som er meget, og hvilke 

afdelinger som er mindre effektive, hvorfor modellens resultater ikke kan stå alene. 

 

Derfor har KAB-fællesskabet besluttet, at alle boligafdelinger bør fokusere på at holde 

udgifterne på de 6 konti samlet set i ro i perioden 2020-26, målt i 2020 priser, det vil sige 

eksempelvis inflation. Disse udgiftsposter udgør ca. 25 % af de samlede driftsomkostnin-

ger, svarende til ca. halvdelen af de afgrænsede driftsudgifter. 

 

I tabel 3 er vist ændringen for hver af de 6 udgiftsposter fra 2020 til 2021 i 2020-priser, 

det vil sige eksempelvis inflation for boligafdelinger kun med familieboliger. 

 

Som det fremgår, har Roskilde Boligselskab samlet haft stigende udgifter på 2 % i 2020-

priser fra 2020-21, hvilket er lidt over KAB-målet. 
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Tabel 3. Ændring i 6 udgiftsposter for afdelingerne i Roskilde Boligselskab 2020-21 (pro-

cent. 2020-priser.) 

 Konto 

109 

(renova-

tion) 

Konto 

110 

(forsik-

ring) 

Konto 

111 

(energi) 

Konto 

112.1 

(adm.) 

Konto 

114 

(ren-

hold) 

Konto 

117h 

(fraflyt-

ning) 

I alt 

Baunehøjparken   8  -1  -12   -2    1    -3  0 pct. 

Mølleengen   6   4  -15   -2    8    -3  3 pct. 

Sværdagergård   5   1    17   -3    1  -24 -2 pct. 

Tømmergården  -1   5   -3    1  39  -36  6 pct. 

Roskilde i alt         2 pct. 

 

En del af forklaringen kan meget vel være, at prisudviklingen på renovation har været hø-

jere i Roskilde Kommune end i Danmark som helhed, hvor priserne fra 2020-21 steg med 

3,4 % idet tre ud af fire boligafdelinger i Roskilde Nord Boligselskab har haft relativt høje 

stigninger til renovation i 2020 priser. 

 

Bilag 1 

 

Afgrænsede driftsudgifter (kr./m2) for boligafdelinger i Roskilde Boligselskab (Årets pri-

ser) 

 2020 2021 

Baunehøjparken 329 366 

Mølleengen 358 387 

Sværdagergård 415 425 

Tømmergården 131 134 

Roskilde Boligselskab i alt 312 318 

 

Nyt fra Administrationen 

 

• Status for investerede midler, herunder kursregulering af afdelingens henlæggelser 

• Energikrisen 

• Inflation og renteforhøjelser 

• Udsættelse af betaling til forsyningsselskaber 

 

KAB vil orientere nærmere om de forskellige emner på mødet. 
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Tømmergården II - status 

Tømmergården har gennem det sidste år været igennem en del økonomiske forhandlin-

ger, med den delegeret part (private aktør) grundet stigende priser på entreprisen. Scan-

dicByg som var den valgte entreprenør, har ønsket at ophæve kontrakten med 2E Group 

for hele området, da der er et punkt som 2E Group ikke har kunne leve op til - nemlig 

tidsplanen. Men Scandibyg har ligeledes ikke ønsket den aftalte entreprise kontrakt da 

der ikke er taget højde for prisstigninger i entrepriseaftalen, og har derfor har de set en 

måde at komme ud af denne aftale. Derfor undersøger administrationen, om der er andre 

måder at realisere byggeriet på. 

 

Der arbejdes på, at opfører byggeriet som en Totalentreprise med Scandibyg og med 

KAB byggeafdeling som Forretningsfører (FF). 

 

▪ den er et resultat af en opsplitning af vores delegerede bygherreaftale med 2E. På 

den ene side forhandler vi en grundkøbsaftale direkte med dem, og på den anden 

side skal vi have entreprisedelen på plads med Scandibyg 

 

▪ hele tildelingen af denne aftale direkte til ScandiByg sker via Partnerskabsaftalen 

med E&P. Den konstellation har advokat Kurt Bardeleben godkendt juridisk på en be-

tingelse af at priseftervisningen følger modellen i Partnerskabet (Molio-eftervisnin-

gen). Det retfærdiggør direkte tildeling udenom et udbud 

 

▪ aftalen har til formål at lade ScandiByg arbejde direkte for bygherren, og beskrive 

hvordan mangelkrav, garantikrav m.v. håndteres udenom E&P og i en direkte aftale 

med ScandiByg 

 

Der afholdes møde med Scandibyg  den 11. november 2022, hvor vi gerne skal være 

enige om rammerne for at føre sagen videre. Derefter tages der kontakt til Roskilde kom-

mune om ændringerne. 

 

Sank Hans Hospital - status 

Roskilde Kommune har truffet en beslutning om direkte tildeling af den almene andel til 

Boligselskabet Sjælland. Der er ikke kommet en begrundelse for, hvorfor denne del ikke 

er en del af konkurrencen og udviklingen af Sank Hans området. 

 

Administrationen anbefaler der spørges ind til denne beslutning ved Styringsdialogen el-

ler andet møde. Hvordan fordeler Roskilde kommune sine byggemuligheder og grundka-

pital? 
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Ny byggemulighed ved Jyllingecenter - status 

En privat udvikler ønsker at opføre op til 50 senioregnede lejligheder øst for Jyllingecen-

tret. Samtidig ønsker Jyllingecentret mulighed for at gennemføre et facadeløft af facaden 

mod nord ud mod parkeringspladsen. Gennemførelse af projektet kræver lokalplan og 

kommuneplantillæg. 

 

Roskilde Kommune indstiller, at der udarbejdes forslag til lokalplan 717 for boliger ved og 

facadeløft af Jyllingecentret på baggrund af vedlagte 11-punktsprogram og der reserve-

res kommunalt grundkapitalindskud på foreløbigt 4,5 mio. kr. til alment byggeri på ejen-

dommen. 

 

På den baggrund er Roskilde Kommunes forvaltning i dialog med udvikler og Jyllingecen-

tret arbejder videre med projektet og fremlægger nu vedlagte 11-punktsprogram, med 

henblik på at muliggøre opførelse af op til 50 senioregnede lejligheder på mellem 66 og 

98 m2 på et areal øst for Jyllingecentret samt en fornyelse af Jyllingecentrets facade mod 

nord. 

 

Lejlighederne opføres som etagebyggeri i en til to etager med udvendig trappeadgang, 

som også delvist kan anvendes til ophold til boligerne på 1. sal. Boligerne placeres i 

grupper omkring et fælles gårdrum og har forskudte facader med terrasser, altaner og ni-

cher, som giver gode rammer omkring det fælles gårdrum, hvor der også placeres et fæl-

leshus. Fra gårdrummet er der gode forbindelser til Cirkuspladsen øst for bebyggelsen 

samt til parkeringsarealer og Jyllingecentret. I alt opføres højst 4.000 m2 byggeri. 

 

Parkering sker på tilstødende arealer. Delvist på eksisterende p-pladser ved Jyllingecen-

tret og delvist på nyanlagte. Mod vest ligger en dagligvarebutik med varegård. Der er i 

bebyggelsesplanen taget hensyn til denne, idet varegården omdisponeres og der ind 

mod bebyggelsen opføres en støjskærm som delvist beplantes. Lokalplanen vil fast-

lægge, at mindst 25 % af boligerne skal opføres som almene boliger. 

 

Projektet omfatter endvidere et koncept, for at give Jyllingecentrets facade mod nord et 

nyt ensartet udtryk, som samtidig vil blive tilpasset de mange forskelligartede facader og 

funktioner, der i dag er i Jyllingecentret. 

 

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1.55, der ikke giver mulighed for boliger og 

som heller ikke giver mulighed for det ønskede løft af Jyllingecentrets facade. Derfor skal 

der udarbejdes en ny lokalplan. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 

8.CB.1 - Jyllinge Bymidte, som giver mulighed for tæt-lav boliger, men ikke etageboliger. 

Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Plan- og Teknikudvalgets behandling 

af sagen er derfor betinget af, at Økonomiudvalget på mødet den 2. november 2022 be-

slutter at igangsætte Kommuneplantillæg 23. 
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Roskilde Kommune foreslår, at selve lokalplanen behandles i byrådet sammen med kom-

muneplantillægget grundet sagens almene interesse jf. delegationen. Det foreslås, at der 

afholdes borgermøde i høringsperioden. 

 

Der reserveres kommunalt grundkapitalindskud på op til 25 % almene boliger. Der afsæt-

tes grundkapital på foreløbigt 2,2 mio. kr. til alment byggeri på ejendommen, beregnet 

som 8 % af en anslået anskaffelsessum på 28 mio. kr. ved et forventet alment byggeri på 

cirka 1.000 etagemeter. Beløbet reserveres af puljen til indskud i Landsbyggefonden. By-

rådet vil få forelagt en selvstændig sag om godkendelse. 

 

Den private aktør ønsker det skal udføres på et delegeret aftalegrundlag. 

 

KAB-Fællesskabet - status for investerede midler 

Vedhæftet som bilag 19 samt bilag 19.1 ses markedskommentar til den seneste udvik-

ling, hvor vi har set yderligere rentestigninger i kampen mod den stigende inflation. 

 

Bilag 

Bilag 19: KAB-Fællesskabet - status for investerede midler 

Bilag 19.1: Vejledning kursregulering afdelingshenlæggelser 

 

LBF - ekstern granskning - nyt koncept 

Landsbyggefonden (LBF) har som bekendt iværksat ekstern granskning af den almene 

sektor i år 2020/2021 og igen i 2025/2026. Det betyder, at LBF’s eksterne granskere 

(rådgivere) gennemgår boligafdelingerne to gange i disse perioder vedrørende vedlige-

holdelsesstanden for de 20 væsentligste bygningsdele. 

 

Det er besluttet politisk, hvorfor den almene sektor må tage denne opgave til efterretning. 

 

Indførelsen af granskning betyder, at der i den periode ikke skal udarbejdes periodiske 

bygningseftersyn efter driftsbekendtgørelsens § 64, da den eksterne granskning fra LBF 

træder i stedet for. Dette er meddelt fra LBF. 

 

KAB har på baggrund heraf udarbejdet et koncept for, hvorledes vi kan hjælpe den lokale 

drift med at analysere de eksterne granskninger. Konceptet indebærer også en hjælp til, 

hvordan der skal indføres bemærkninger i materialet. 

 

Bemærkninger forklarer eventuelle afvigelser mellem granskernes vurderinger sammen-

holdt med tallene fra planlagt og periodisk vedligeholdelse (PPV). Granskningsrappor-

terne vil i øvrigt være en del af styringsdialogmaterialet. 
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I konceptet, som KAB har udarbejdet, er der en række informationer, som skal vurderes 

og noteres. Det skal sikre, at driften kan give en god tilbagemelding til systemet og der-

med også i forhold til en eventuel kommende styringsdialog i kommunerne. 

 

For at sikre at alle øvrige bygningsdele, som ikke er med i den eksterne granskning, bli-

ver gennemgået, er skabelonen for den årlige markvandring tilpasset. Skabelonen skal 

anvendes for at komme alle forhold igennem. 

 

Oplysningerne fra materialet bliver ført direkte ind i LBF’s DCAB-system og bliver synligt i 

forbindelse med styringsdialogmateriale. 

 

Økonomi 

For boligafdelinger med stor pakke eller udvidet driftsmodul er det ikke forbundet med ud-

gifter, da den eksterne granskning og KAB´s assistance til driften i forbindelse med det 

nye koncept, vil stå i stedet for udførslen af det periodiske eftersyn. 

 

Det videre forløb 

KAB vil i den kommende tid, når rapporterne lander i LBF´s system (DCAB), assistere 

driften med møder, drøftelser og eventuel indberetning til DCAB-systemet. Driften vil 

skulle gennemgå konceptet og indtaste oplysninger for afdelingen mv. Der vil også blive 

udsendt et revideret markvandringsskema til driften. 

 

Kommunikation 

KAB´s Forvaltningsudvalg har godkendt konceptet, som anvendes i KAB-Fællesskabet, i 

forbindelse med granskningsrapporterne. 

 

Vi er bekendt med, at LBF vil udarbejde en evaluering af 1. rundes eksterne granskning i 

2024 / 2025. 

 

KAB vil holde boligorganisationerne orienteret, hvis der foreligger nyt. 

 

Bilag 

Bilag 19.2: Oversigt og koncept 

Bilag 19.3: Udvidet markvandringsskema 

 

Nyt fra servicecenteret og afdelingerne 

Servicecenteret 

Servicecenteret har desværre være igennem en lidt turbulent periode siden Den Røde 

Tråd kom i drift i juni 2022. 
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Afdelingen har trukket store veksler på ressourcerne, hertil kom at driftsleder Bettina 

Panek blev sygemeldt i sommerferieperioden, hvor flere medarbejdere holdt ferie. 

 

Servicecenteret har siden sommerferien være ramt af flere sygemeldinger og afvikling af 

ferie. Medarbejderne har stadig mange feriedage som skal afholdes inden årets udgang, 

hvilket gør at der forsat i nogle perioder er lav bemanding. 

 

Servicecenteret har netop taget afsked med driftsleder Bettina Panek som har fratrådt sin 

stilling ved udgangen af oktober 2022. Vi kan dog glæde os over, at vi allerede pr. den 1. 

december 2022 har rekrutteret ny leder til Servicecenteret. 

 

Baunehøjparken 

Baunehøjparken arbejder på at etablere flere parkeringspladser til opsætning af el-lade-

standere. 

 

Baunehøjparken afholdte ekstraordinært afdelingsmøde i juni 2022, hvor afdelingsmødet 

vedtog at få etableret fibernet af Norlys. 

 

Mølleengen 

Mølleengen afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i september 2022, hvor afdelingsmø-

det vedtog at få etableret fibernet af Norlys. 

 

Sværdagergård 

Afdelingen arbejder med at etablere petanquebane. 

 

Tømmergården 

Ingen større sager. 

 

Tunet 

Opstart af byggeskadefond (skadesag). Behandlet under punkt 12. 

 

Den Røde Tråd 

Den Røde Tråd, afholdte stiftende afdelingsmøde den 4. oktober 2022, hvor der var flot 

fremmøde på i alt 45 husstande. Der blev valgt 11 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

 

Afdelingsbestyrelsen har afholdt stiftende afdelingsbestyrelsesmøde den 25. oktober 

2022, hvor afdelingsbestyrelsen blandt andet konstituerede sig. 

 

Linderækkerne 

Ingen større sager. 
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Linderækkerne - status på garantisag 

Vores økonomiske krav hos garantistiller ligger fortsat til behandling hos ga-

rantiselskabet, og de rykkes jævnligt for en afklaring. 

 

Vi kan muligvis opnå hurtigere afklaring og udbetaling til afdelingen, hvis vi 

går ad rettens vej, men vi forventer at der i så fald - dels vil være nogle admi-

nistrative ekstraudgifter til afdelingen/selskabet forbundet med det og dels vil 

være væsentlig risiko for, at store dele af vores krav bliver skudt ned og udbe-

talingen dermed bliver mere begrænset.  

  

Vi har en god dialog med garantistiller og til trods for at det går langsomt og 

der stadig er risiko for at dele af vores krav vil ”skride” i svinget, tror vi på, at 

denne mindelige måde at opnå afklaring med garantistiller på, er den som, på 

den lange bane, økonomisk lønner sig bedst for afdelingen/selskabet. 

 

Kommende møder 

Repræsentantskabsmøder i 2022: 

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

 

Ordinære afdelingsmøder 2023: 

Baunehøjparken - 16. marts 2023, kl. 19.00 

Mølleengen - 14. marts 2023, kl. 19.00 

Sværdagergård - 15. marts 2023, kl. 13.00  

Tømmergården - 8. marts 2023, kl. 19.00 

Tunet - 12. marts 2023, kl. 14.00 

Linderækkerne - 9. marts 2023, kl. 19.00 

 

Organisationsbestyrelsesmøder i 2023: 

22. marts 2023, kl. 18.00, i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

7. juni 2023, kl. 18.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge 

30. august 2023, kl. 18.00, i Mølleengens fælleshus, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge 

29. november 2023, kl. 18.00, i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge 

 

Repræsentantskabsmøder i 2023: 

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

 

20. Eventuelt 

Mini-kursus udlejningsregler 

Der var blandet tilbagemeldinger omkring mini-kursus i udlejningsregler 
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Ny elaftale med EnergiDanmark for fællesstrøm 

Den nye elaftale med EnergiDanmark blev drøftet jf. mailhøring af den 15. no-

vember 2022.  

 

Det blev aftalt, at kundechef Sussi Cohn arbejder videre med at tilmelde Ros-

kilde Nord Boligselskab fællesstrøm den nye KAB’s fællesaftale. Punktet vil 

blive ført til endelig protokol ved næste organisationsbestyrelsesmøde den 22. 

marts 2023. 


