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1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. september 2017 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 7. september 2017 er sendt til organisationsbe-

styrelsens medlemmer den 21. september 2017 med anmodning om eventuelle bemærknin-

ger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

Forretningsordenen for organisationsbestyrelsen vedtaget den 20. oktober 1998 er vedlagt. 

 

 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forretningsordenen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

3. Revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i den seneste bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges 

selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Alberg, Statsautorise-

ret revisionspartnerskab, seneste indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse til-

sendt medlemmerne som bilag. 

 

 2: Revisionsprotokol Bilag
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Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver den-

ne. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning og underskrevet. 

 

Bjarne Clausen stillede spørgsmål til forvaltningen af bestyrelsernes rådighedsbeløb, som revisor heref-

ter besvarede. Revisor præciserede, at der skal ske en afregning af rådighedsbeløb, hvor midlernes an-

vendelse fremgår. 

 

Bestyrelsen undrede sig over store indeståender i enkelte afdelinger på særlige konti, hvilket KAB vil 

redegøre for på et senere tidspunkt. 

 

For fordelingsnøgle blev det bemærket, at revisor ikke har set godkendte samarbejdsaftaler. KAB vil 

undersøge aftalegrundlaget. 

 

4. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand  Bjarne Clausen Krogsbæk 2019 

Næstformand Helle L. Nielsen Ørbyvang 2018 

Bestyrelsesmedlem Otto Oustrup Jensen Torbenhuse 2019 

Bestyrelsesmedlem Tage Nielsen Karlsvænge 2019 

Bestyrelsesmedlem Ida Petersen Schweizervænget 2018 

Bestyrelsesmedlem Marianne Kyhn Rødkløveren 2018 

Bestyrelsesmedlem Jørn Madsen Horsevænget  2019 

Bestyrelsesmedlem Jan Hylleborg Kommunen 2021 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Skriver Rasmussen Kommunen 2021 

 

Jan Hylleborg og Jørgen Skriver Rasmussen er udpeget af Rødovre Kommune til RKE’s orga-

nisationsbestyrelse frem til det ordinære kommunevalg i 2021. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

5. Meddelelser 

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Kundechef Claus Bjørton orienterede om tiltag i KAB; salg af domicil i Vester Voldgade, opførelse af 

nyt ved Enghave, ny digital platform mm. 

 

Kundedirektør Sanne Kjær orienterede om fokuspunkter i KAB; effektiv drift, pas på medarbejderne og 

boligorganisationernes selvstændige profiler. 

 

6. Fortroligt punkt 

På organisationsbestyrelsesmøderne kan der blive behandlet forhold, der er personfølsomme, 

eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggø-

res. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer om mødet indeholder drøftelser, der øn-

skes refereret fortroligt. 

 

Beslutning 

 

Intet til fortrolighed ud over de allerede markerede punkter. 
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SAGER TIL BESLUTNING 

7. Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2016-2017 

Alle regnskaber er enkeltvis opstillet ligesom tidligere, således at det er muligt at sammenlig-

ne med budgettallene for 2016/2017 og 2017/2018. Regnskabsafdelingens noter indgår i regn-

skabsmaterialet – både for organisationen og afdelingerne. 

 

Regnskaberne viser følgende: 

 

33000, RKE 

Resultatopgørelsen balancerer med 8.620.346 kr. og slutter med et overskud på 146.288 kr., 

der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 58.430.265 kr., og selskabets dispositionsfond udgør inkl. renter 

17.566.907 kr. Den disponible saldo udgør pr. 30. september 2017 3.724.480 kr. svarende til 

5.450 kr. pr. lejemålsenhed efter fradrag af den bundne del i Landsbyggefonden (egen træk-

ningsret) samt tilskud til hjemfald. 

 

Selskabet har en arbejdskapital på 4.600.308 kr., hvilket svarer til 6.531 kr. pr. lejemålsenhed. 

Den disponible saldo pr. 30. september 2017 er 4.559.808 kr. efter fradrag af den bundne del 

40.500 kr. (Garantikapital i KAB samt Bolind A/S). 

 

33001, Horsevænget 

Resultatopgørelsen balancerer med 12.265.592 kr. og slutter med et overskud på 1.054.683 kr., 

der anvendes til afvikling af underfinansiering med 131.538 kr. og resten overføres til resul-

tatkontoen med 923.145 kr.. 

 

Status balancerer med 42.007.996 kr. 

 

33002, Torbenhuse 

Resultatopgørelsen balancerer med 9.365.709 kr. og slutter med et overskud på 511.049 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 23.246.952 kr. 

 

33003, Karlsvænge 

Resultatopgørelsen balancerer med 6.774.921 kr. og slutter med et overskud på 383.838 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 25.886.268 kr. 
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33004, Schweizervænget 

Resultatopgørelsen balancerer med 5.696.900 kr. og slutter med et overskud på 278.571 kr., 

der anvendes til afvikling af underfinansiering. 

 

Status balancerer med 27.469.875 kr. 

 

33005, Krogsbæk 

Resultatopgørelsen balancerer med 3.967.908 kr. og slutter med et overskud på 313.921 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 15.022.158 kr. 

 

33007, Ørbyvang 

Resultatopgørelsen balancerer med 6.628.917 kr. og slutter med et overskud 260.147 kr., der 

overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 107.771.614 kr. 

 

33008, Rødkløveren 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.567.284 kr. og slutter med et overskud på 72.350 kr., der 

overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 24.036.035 kr. 

 

 3: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2016-17 Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne til forelæggelse på  

repræsentantskabets møde den 21. marts 2018. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 
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8. Boligorganisationens driftsbudget 2018-2019 

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for tiden den 1. oktober 2018 til den 30. september 

2019 for RKE. 

 

Driftsbudgettet er opstillet således, at sammenligning med tallene i de senest godkendte 

budgetter og senest forudgående regnskabsperiode er mulig. 

 

Specifikationer til budgettet fremgår af regnskabsafdelingens noter til budgettet. Driftsbud-

gettet balancerer med 9.025.000 kr. og slutter med balance efter en budgetteret reserve på 

93.000 kr. 

 

Bruttoadministrationsudgifterne på 4.196.000 kr. er afgørende for fastsættelse af administra-

tionsbidragene i de enkelte afdelinger. 

 

 4: Boligorganisationens driftsbudget 2018-19 Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet, således at det efterfølgende 

kan blive fremlagt på boligorganisationens repræsentantskabsmøde onsdag den 21. marts 

2018. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

9. Forvaltningsrevision 

De årlige nøgletal giver organisationsbestyrelsen et overblik over udviklingen i boligorgani-

sationen og afdelingerne. 

 

Tallene behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med regnskabet. 

 

Organisationsbestyrelsen har igen i år haft fokus på afdelingernes henlæggelser og tab ved 

fraflytning. 

 

Afdelingernes henlæggelser 

Det anbefales, at en afdelings samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 

skal være to-tre gange større end de årligt budgetterede henlæggelser. Det lever alle afdelin-

ger op til. 
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De største henlæggelser er i afdelingerne Krogsbæk og Rødkløveren og de mindste i Horse-

vænget og Schweizervænget. Over en treårig periode er henlæggelsesniveauet øget i alle bo-

ligafdelinger.  

 

Tab ved fraflytning 

Efter et par år med større, men svingende tab ved fraflytning har boligafdelingerne Horse-

vænget, Torbenhuse, Karlsvænge og Schweizervænget i år væsentligt lavere tab ved fraflyt-

ning. De øvrige afdelinger Krogsbæk, Ørbyvang og Rødkløveren har igen i 2016-17 ingen tab 

ved fraflytning. 

 

 5: Vejledning i at læse nøgletallene Bilag

 6: Nøgletal for forvaltningsrevision for RKE 2016-17 Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forvaltningsrevisionen til efterretning og be-

slutter, om der skal være særlige fokuspunkter til forvaltningsrevision 2017-18. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med fokusområderne - henlæggelser og tab ved fraflytning. 

 

10. Organisationsbestyrelsens beretning 2016-2017 

Udkast til organisationsbestyrelsens beretning er vedlagt som bilag.  

 

Beretningen vil blive aflagt på repræsentantskabets møde onsdag den 21. marts 2018 og efter-

følgende sendt til Rødovre Kommune.  

 

 7: Organisationsbestyrelsens beretning 2016-2017.  Bilag

 

Indstilling 

  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender beretningen og indstiller denne til re-

præsentantskabets godkendelse. 

 

Beslutning 

 

Det ønskedes, at "Kære repræsentantskab" ændres til "Til repræsentantskabet". 
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Det ønskedes, at afsnittet om Schweizervængets renovering ændres på baggrund af unøjagtigheder i de 

faktisk udførte renoveringsarbejder. 

 

Godkendt med ovenstående ændringer. 

 

11. Gennemgang af udlejningsregler 

I vedlagte notat gennemgås hvordan udlejning af boligorganisationens boliger foregår, hvor 

boligorganisationen har beslutningskompetence, enten alene eller sammen med Rødovre 

Kommune. 

 

Det er organisationsbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at udlejningsreglerne 

overholdes. Udlejning af almene boliger er et særdeles lovreguleret område. Reglerne følger 

af lov om almene boliger, lov om leje af almene boliger samt udlejningsbekendtgørelsen. 

 

Udgangspunktet for notatet er ovenstående regler samt tidligere trufne beslutninger. 

 

Notatet bliver gennemgået på mødet. 

 

 8: Udlejningsregler i RKE  Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til vedlagte notat om udlej-

ningsregler for RKE. 

 

Beslutning 

 

Seniorkonsulent Finn Larsen redegjorde for RKE's udlejningsregler og organisationsbestyrelsens kom-

petencer i forbindelse hermed. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at fortsætte med de aktive valg, som er truffet, i relation til bolig-

bytte, karenstider mm. 

 

12. 360° analyser 

Efter KAB afleverede 360° analyserne til RKE i vinteren 2017, har bestyrelsen arbejdet videre 

med en køreplan for udvikling og implementering. 
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Arbejdets foreløbige resultat foreligger nu i form af et notat fra den såkaldte "Skeletgruppe". 

På mødet orienterer Skeletgruppen om status og processen fremefter. 

 

 9: Skeletgruppens notat Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen anerkender Skeletgruppens notat som grundlag for 

det videre forløb i RKE, og at organisationsbestyrelsen indstiller notatet til godkendelse i re-

præsentantskabet. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

Punktet behandles på repræsentantskabsmødet under indkomne forslag. 

 

13. Afdeling 33-8, Rødkløveren – oplæg til ændring af Rødkløverens opnotering 

I forlængelse af behandling af punkt på organisationsbestyrelsesmøde den 7. september 2017 

er der over efterår og vinter pågået et arbejde med at ajourføre og opdatere Rødkløverens 

regler for optagelse på ventelisten og tildeling af bolig. 

 

Rødovre Kommune har på forvaltningsniveau stillet sig skeptisk over for, om der reelt er tale 

om et bofællesskab, og om de af KAB fremlagte ventelistekriterier er gennemsigtige og ret-

færdige. Formanden for organisationsbestyrelsen har rejst spørgsmålet på Fællesrepræsenta-

tionens møde den 23. januar 2018, hvor de almene boligorganisationer i Rødovre gav opbak-

ning til, at punktet med RKE's synspunkter fremføres på Fællesrepræsentationens møde med 

borgmesteren den 14. marts 2018. 

 

Forventningen er, at kommunen accepterer, at der er tale om et bofællesskab, og dermed et 

interessefællesskab. Derfor kan optagelse på venteliste ikke bero på helt objektive faktorer, 

hvilket der i øvrigt er kutyme for blandt seniorbofællesskaber. 

 

Rødkløveren har godkendt ventelistereglerne på afdelingsmøde i februar 2018. 

 

 10: Endeligt udkast til ventelisteregler for Rødkløveren  Bilag

 11: Ændringer til betingelser Bilag
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender ventelistereglerne for Rødkløveren og 

bemyndiger formandsskab og KAB til at igangsætte godkendelsesproces i Rødovre Kommu-

ne. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

14. Valg til KAB’s repræsentantskab 

RKE har to medlemmer i KAB’s repræsentantskab.  

 

I henhold til KAB’s vedtægter vælges medlemmerne til KAB’s repræsentantskab enten af den 

enkelte organisationsbestyrelse eller på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. På re-

præsentantskabsmødet i RKE den 21. april 1997 blev det besluttet, at medlemmer af KAB’s 

repræsentantskab vælges af organisationsbestyrelsen.  

 

På organisationsbestyrelsesmødet den 9. marts 2017 blev Bjarne Clausen og Helle Lindebjerg 

Nielsen genvalgt til KAB’s repræsentantskab med Jan Hylleborg som suppleant for Bjarne 

Clausen og Ida Petersen som suppleant for Helle Lindebjerg Nielsen.  

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger to medlemmer samt to suppleanter til 

KAB’s repræsentantskab. 

 

Beslutning 

 

Bjarne Clausen og Ida Petersen blev valgt, med Jan Hylleborg som suppleant for Bjarne Clausen og 

Tage Nielsen som suppleant for Ida Petersen. 

 

15. Evaluering af First Egenda 

RKE tog First Agenda i brug på seneste organisationsbestyrelsesmøde den 7. september 2017. 

 

First Agenda har siden ændret navn til Prepare. 
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En motivation for at tage First Agenda/Prepare i anvendelse var udsigten til at kunne oprette 

bestyrelsesudvalg eksklusivt for bestyrelsesmedlemmerne i RKE, der betjenes med mødema-

teriale i First Agenda/Prepare. Dette ville lette og smidiggøre f.eks. arbejdet med effektivise-

ring af afdelingerne og 360° analyserne. 

 

Det har siden vist sig vanskeligt at oprette bestyrelsesudvalg, da den nye persondataforord-

ning fastslår, at KAB til enhver tid er ansvarlig for data i systemet. 

Det vil være muligt at oprette bestyrelsesudvalg, som betjenes i First Agenda/Prepare, uden 

om KAB’s administration, men det forudsætter, at en ansat i RKE udpeges til at lægge mø-

demateriale op i udvalgene. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen evaluerer First Agenda/Prepare og tager stilling til, 

om bestyrelsen fortsat ønsker sig betjent digitalt af First Agenda/Prepare, eller om KAB skal 

gå tilbage til at udsende mødemateriale via KAB-mail. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at beholde First Agenda/Prepare. 

 

16. Genhusning Rødovre 

Fællesrepræsentationen har med Rødovre Kommunes opbakning sat et arbejde igang for at 

opstille nogle fælles genhusningsprincipper omfattende alle almene boligorganisationer i 

Rødovre. 

 

Hovedprincippet bliver, at ved større renoveringer reserveres 1:9 tomme boliger til genhus-

ningsformål. Hermed forventes det, at alle genhusede kan tilbydes en bolig inden for kom-

munen - på tværs af boligorganisationer. 

 

RKE har ikke bidraget direkte til princippernes udformning, men KAB har fra administrativ 

side kommenteret løbende på arbejdsgruppens udkast. 

 

 12: Principper for genhusning Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender genhusningsprincipperne. 
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Beslutning 

 

Godkendt. 

 

17. Bestyrelsesvederlag 2017-2018 

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at organisationsbestyrelsen 

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

oktober 2017. 

 

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

79,62 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 47,76 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2017.  

 

Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 9. marts 2017 besluttet, at bestyrelses-

honoraret fordeles således, at formandsskabet modtager dobbelt honorar, og resten af beløbet 

fordeles ligeligt mellem de øvrige medlemmer. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshono-

rar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

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

tales 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. 

 

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af vederlag. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at fortsætte den nuværende fordeling, hvor formandsskabet oppe-

bærer dobbelt vederlag begrundet i den ekstra mødeaktivitet, hvervet medfører. 
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18. EU’s persondataforordning og indgåelse af databehandleraftaler 

Den 25. maj 2018 træder EU’s forordning om persondata i kraft. Reglerne sætter fokus på 

håndtering af persondata og har til formål at yde en stærk databeskyttelsesramme i EU. 

 

Boligorganisationerne og KAB opbevarer og håndterer mange typer af persondata, f.eks. op-

lysninger om helbred og økonomiske forhold, men også cpr.- numre og adresseoplysninger. 

 

KAB overholder alle regler for håndtering af persondata og hverken deler, sælger eller vide-

reformidler data om beboerne. Formelt set skal der, for at leve op til persondataforordningen, 

underskrives en databehandleraftale mellem boligorganisationen og KAB inden den 28. maj 

2018 (se bilag). 

 

Persondataforordningen kræver: 

- At personoplysninger behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i for-

hold til de registrerede personer.   

- At den registrerede beboer eller medarbejder oplyses om, hvilke oplysninger vi ind-

samler om vedkommende og hvorfor.  

- At vi oplyser, hvor længe vi agter at gemme oplysningerne i vores system, og hvem 

vi deler dem med. 

- At vi kan dokumentere hvilke personoplysninger vi gemmer hvor, og hvordan disse 

beskyttes. 

- At arbejdsrutinerne for behandlingen af persondata er beskrevet, og at medarbejder-

ne kender retningslinjerne. 

 

Generelt betyder forordningen, at kun personer der har brug for de enkelte oplysninger må 

se dem, og oplysningerne må kun bruges til det, vi har oplyst. 

 

Datatilsynet vil fra den 25. maj 2018 kunne udstede administrative bøder på op til 4 % af en 

virksomheds årlige omsætning. Forventningen er, at Datatilsynet kun vil gøre brug af de hø-

jeste bøder i de groveste tilfælde, hvor der helt tydeligt er udvist grov uagtsomhed med per-

sondata, implementering og kontrol. 

 

KAB har vedvarende fokus på beboernes datasikkerhed, og vi vil fremover løbende præcisere 

og beskrive beboernes datasikkerhed i forbindelse med konkrete dataindsamlinger. Forord-

ningen betyder blandt andet, at der i KAB bliver en mere restriktiv adgang til beboernes in-

formationer, datastrømmene i KAB bliver gennemgået og medarbejderne bliver undervist i, 

hvordan de skal forholde sig til persondataforordningen. 

 

 13: Databehandleraftale - KAB Bilag
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender databehandleraftalen mellem boligor-

ganisationen og KAB. 

 

Beslutning 

 

Betinget godkendt. 

 

Godkendelsen sker under forudsætning af, at lande under pkt. 7.5 uddybes. Enkelte bestyrelsesmed-

lemmer erklærede sig kritiske over for, om personfølsom data skal gennem lande med ry for ringe data- 

eller retssikkerhed. 

 

19. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor 

På repræsentantskabsmødet den 21. marts 2018 skal der tages stilling til valg af revisor.   

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter indstilling til repræsentantskabet om gen-

valg af Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at indstille genvalg af Revisionsfirmaet Albjerg til repræsentant-

skabet. 

 

SAGER TIL ORIENTERING 

20. Nyt om afdelingerne 

Individuelle moderniseringer 

 

Afdelingerne har i vid udstrækning lagt sig fast på rammebeløb for individuelle forbedrings-

arbejder, som der optages finansiering til. 

 

Denne arbejdsgang – hvor man har arbejdet med at udfylde et rammebeløb – er ikke hen-

sigtsmæssig. Det skal derfor præciseres, at det skal godkendes på beboermødet fra år til år, 

hvis der startes nye forbedringsarbejder. Herefter kommunal godkendelse og lånoptag. 
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Præciseringen er nødvendig for kommunens godkendelse af den øgede kommunegaranti. 

 

Schweizervænget - parkeringskontrol på Mariehøj 

 

I Schweizervænget er der et problem med parkering på vejen Mariehøj, der går langs med af-

delingen og fungerer som adgangsvej til omtrent halvdelen af afdelingens boliger. 

 

Mariehøj deles med naboafdelingen i Rødovre Almene Boligselskab (DAB). 

 

Afdelingsbestyrelsen er enig med Rødovre Almene Boligselskab om at igangsætte en proces, 

der indebærer, at der indføres parkeringskontrol på Mariehøj. Endvidere opmærkes p-

pladser så parkeringskapaciteten begrænses, og det sikres at kun beboere i afdelingerne kan 

parkere på Mariehøj. 

 

Parkeringskontrollen varetages af et privat firma. 

 

KAB har haft dialog med afdelingsbestyrelsen om spørgsmålet, og der er enighed om, at par-

keringskontrollen skal hvile på en beboermødebeslutning. Der indkaldes derfor til ekstraor-

dinært beboermøde om parkeringskontrol på Mariehøj. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

21. Styringsdialog 2017 

Det årlige dialogmøde mellem RKE og Rødovre Kommune fandt sted den 19. december 2017. 

Fra organisationsbestyrelsen deltog næstformand Helle Lindebjerg Nielsen og formand Bjar-

ne Clausen, fra KAB kundechef Claus Bjørton. 

 

Rødovre Kommune bemærkede, at både drift og beboerdemokrati er godt og velfungerende i 

RKE – og at afdelingerne i høj grad er socialt velfungerende.  

 

Kommunen udtalte opbakning og opmuntring til RKE i forhold til at modernisere driften, jf. 

360° analyserne som også blev behandlet på mødet. 
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RKE og kommunen drøftede en række aktuelle opmærksomhedspunkter i afdelinger, herun-

der: 

 

Horsevænget 

En attraktiv afdeling – men utidssvarende boliger og med et vedligeholdelsesefterslæb. 

 

Torbenhuse 

Også en attraktiv afdeling, hvor vi nu udskifter nedslidte installationer. Afdelingen vil, i lig-

hed med Horsevænget, have behov for større moderniserings- og fornyelsesarbejder inden 

for en årrække. 

 

Schweizervænget 

Karnapprojektet er gennemført, men afdelingen har stadig et større behov for modernisering. 

 

Rødkløveren 

Ajourføring af ventelisteregler. 

 

 14: Redegørelse for dialogmøde mellem Rødovre Kommune og RKE  Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

22. Kommunens godkendelse af regnskab 2015-2016 

Den 21. december 2017 godkendte Rødovre Kommune regnskabet 2015-2016: 

 

 15: Gennemgang af årsregnskab 2015-2016 Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 
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23. Status på beboer-app 

RKE er sammen med en anden boligorganisation udvalgt til at teste KAB-fællesskabets nye 

beboer-app. 

 

Driftssupport-afdelingen i KAB forventer, at beboer-app'en kan implementeres i RKE primo 

maj. 

 

Årsagen til den mindre forsinkelse i forhold til det forventede er, at opgavesystemet iOpga-

ver, som er en grundlæggende forudsætning for app’en, har haft en længere implemente-

ringstid end forudsat. 

 

I øjeblikket arbejder Driftssupport på at definere forskellige kategorier af opgavetyper, der 

skal bruges, når beboerne skal melde opgaver ind til driften. Driftsleder Vilhelm Klem Ern-

sted deltager i dette arbejde. 

 

Inden den 1. maj skal der laves en markedsføringsplan for implementeringen af beboer-

app'en i RKE, så vi sikrer, at alle afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser kan støtte 

op om udrulningen og hjælpe beboere der stiller spørgsmål til beboer-app'en. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

24. Afdeling 33-1, Horsevænget og 33-5, Krogsbæk – fremlæggelse af første udkast til hel-

hedsplan   

På seneste møde i organisationsbestyrelse den 7. september 2017 blev der givet grønt lys til at 

KAB udarbejder et idékatalog til en eventuel kommende helhedsplan for Horsevænget og 

Krogsbæk. 

 

Baggrunden er, at især Horsevænget står over for at skulle forholde sig til en række fornyel-

sesarbejder, som vanskeligt lader sig finansiere uden drastiske huslejekonsekvenser. Det dre-

jer sig f.eks. om tagudskiftning, facade mm. 

 

En mulighed er at arbejde i retning af at få Landsbyggefondens støtte til afdelingerne. En for-

udsætning for at få Landsbyggefondens støtte er at der arbejdes med en såkaldt helhedsplan. 
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En helhedsplan laves dog ikke på kun seks måneder – det er en længere modningsproces, 

hvor bestyrelser, beboere, KAB og en arkitekt i samarbejde udarbejder oplæg på afdelinger-

nes fremtid. Det giver derfor god mening på dette tidlige stade at betragte afdelingerne i et 

helhedsperspektiv, som det hele kvarter området udgør. Det er derfor ikke et problem, at der 

er tale om to forskellige afdelinger. 

 

Idékataloget præsenteres for organisations- og afdelingsbestyrelser, hvorefter det færdiggø-

res fra KAB/rådgivers side. Herefter vil det være op til organisationsbestyrelsen at være 

igangsætter i forhold til afdelingsbestyrelserne. 

 

I fald konklusionen på idékataloget er at der skal arbejdes yderligere i retning af helhedsplan, 

vil næste skridt være, at KAB og rådgiver udarbejder en hovedtidsplan som grundlag for for-

ventningsafstemning i bestyrelserne. 

 

Udkastet til idékatalog fremlægges på mødet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

25. Afdeling 33-2, Torbenhuse – udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer - status 

Sagen har tidligere været behandlet på bestyrelsesmødet den 7. september 2017. Bestyrelsen 

blev orienteret om at der er afholdt licitation og at det er entreprenørfirmaet Andersen og 

Heegaard som skal udføre opgaven. 

 

Byggesagen er nu under udførelse og følger tidsplanen. Byggesagen forventes afsluttet ulti-

mo juni 2018. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 
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26. Afdeling 33-4, Schweizervænget – renovering - status 

Der har været afholdt afleveringsforretning på tømrerarbejderne den 18. december 2017. 

 

Der foretages afleveringsforretning på VVS-arbejderne den 21. februar 2018. Udskydelsen af 

denne aflevering beror på at der har været uklarheder omkring, hvorvidt man skulle lade ud-

skiftning af hovedvandstik på Mariehøj samt 4 stk. vandstik udføre. Dette udføres ikke i den-

ne omgang grundet tilstanden. Derfor har driften modtaget tilbud på senere udførelse på dis-

se arbejder. 

 

Økonomi: 

Byggeregnskab er under udarbejdelse. Der forsøges medtaget yderligere udgifter til sanering 

af skimmelsvamp, såfremt Rødovre Kommunen accepterer dette. Det betyder, at disse arbej-

der på ca. 1,3 mio. kr. medfinansieres i låneoptagelsen. Alt i alt har der været udgifter til 

skimmelsanering på 3,1 mio. kr. Dette skulle dog ikke have betydning for fremtidig husleje-

konsekvens udover stigningen på de 23,5 %, som tidligere er godkendt, da byggeregnskabet 

forventer et tilsvarende overskud til at dække de 1,3 mio. kr. 

 

Tidsplan: 

Alle arbejder er færdiggjort og projektet overgår til driften. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

27. Afdeling 33-8, Rødkløveren - elevatorer 

Der vil på mødet blive orienteret om status på renovering af elevatorer i Rødkløveren. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Den 8. december 2017 var der møde med afdelingsbestyrelsen og KAB, hvor rådgiver Balslev deltog. 
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Ved mødet gennemgik rådgiver, Balslev, indstillingen af 20. november 2017. Det blev besluttet at om-

fanget for renovering, anført i indstillingen skulle følges. 

 

Det blev aftalt, at KAB skulle kontakte Balslev i 2018, når sagen kunne begyndes og kontrakten til 

Thyssen (den valgte entreprenør) kunne skrives og sendes. 

 

Der indgås nu kontrakt med entreprenør, hvorefter arbejdet kan starte. 

 

28. Status på ansættelse af elev 

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet i september 2017, at RKE fortsat skal have en 

elev ansat. 

 

Lønudgiften ligger i boligorganisationen. 

 

På mødet gives der en status på ansættelsesprocessen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

29. Oversigt over egen trækningsret 

Vedlagt er en oversigt over de enkelte afdelingers trækningsret i Landsbyggefonden. 

 

 16: Oversigt over egen trækningsret i Landsbyggefonden Bilag

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 
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30. Næste møde 

Der blev på seneste organisationsbestyrelsesmøde aftalt, at næste møde afholdes:  

 

mandag den 10. september 2018 kl. 17.00.  

 

Mødet afholdes i beboerlokalet i Rødkløveren, Vamdrupvej 8, Rødovre.  

 

31. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 


