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Organisationsbestyrelsesmøde  

mandag den 10. september 2018 kl. 17.00   

i beboerlokalet i Rødkløveren, Vamdrupvej 8, Rødovre 

 

 

Til stede: Formand Bjarne Clausen, næstformand Ida Petersen,  

Besnik Jasari, Jan Hylleborg, Jørgen Skriver Rasmussen,  

Jørn Madsen, Lene Terp Hansen, Otto Oustrup Jensen,  

Tage Nielsen 

Administration: 

 

Gæster: 

Kundechef Claus Bjørton, kundedirektør Sanne Kjær 

 

Driftschef Peter Leth-Nissen, administrativ medarbejder Helle Lindebjerg 

Nielsen, formand for afdelingsbestyrelsen i Torbenhuse Poul Berild Hansen 

Revisor: Statsautoriseret revisor Pia Søndergaard – Revisionsfirmaet Albjerg, 

Statsautoriseret Revisionspartnerskab – deltog ikke 
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1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

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

 

Bilag 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forretningsordenen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 7. marts 2018 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 7. marts 2018 er sendt til organisationsbesty-

relsens medlemmer den 20. marts 2018 med anmodning om eventuelle bemærkninger. 

 

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, som blev underskrevet af formanden. 

 

3. Revisionsprotokol 

Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 
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4. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Der er jævnfør vedtægternes § 6, stk. 2 tidligere truffet beslutning om, at formand og næst-

formand vælges af repræsentantskabet. 

 

Det fremgår af vedtægternes § 11, at RKE’s organisationsbestyrelse består af 9 medlemmer - 

hvoraf de 7 vælges af repræsentantskabet og 2 af Rødovre Kommune - og at alle afdelinger 

skal være repræsenteret i organisationsbestyrelsen. 

 

Af vedtægternes § 11, stk. 4 fremgår, at formanden afgår hvert andet år, og af organisations- 

bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. 

 

Organisationsbestyrelsens nuværende sammensætning: 

 

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand  Bjarne Clausen Krogsbæk 2019 

Næstformand Ida Petersen Schweizervænget 2020 

Bestyrelsesmedlem Otto Oustrup Jensen Torbenhuse 2019 

Bestyrelsesmedlem Tage Nielsen Karlsvænge 2019 

Bestyrelsesmedlem Besnik Jasari Ørbyvang 2020 

Bestyrelsesmedlem Lene Terp Hansen Rødkløveren 2020 

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. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

5. Meddelelser 
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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. 

 

SAGER TIL BESLUTNING 

7. Afdelingernes budgetter 2018-2019 

Driftsbudgetterne for tiden 1. oktober 2018 – 30. september 2019 udviser følgende: 

 

 

Afdelingens navn ny m² - leje  stigning i % 

33001 Horsevænget 903,12 kr. 1,97 

33002 Torbenhuse 671,68 kr. -6,92 

33003 Karlsvænge 857,43 kr. 0,00 

33004 Schweizervænget 803,32 kr. -2,59 

33005 Krogsbæk 875,42 kr. 0,00 

33007 Ørbyvang  

Almene familieboliger 

Ungdomsboliger 

 

1.080,21 kr. 

1.051,00 kr. 

 

 -0,37 

 0,56 

33008 Rødkløveren 1.177,15 kr. 1,61 

 

Lejen er eksklusiv hjemfald. 

 

Som bilag vedlægges et hæfte indeholdende afdelingernes driftsbudgetter for tiden den 1.  

oktober 2018 til den 30. september 2019. 

 

Afdelingernes driftsbudgetter er alle godkendt af de respektive afdelingsbestyrelser og deref-

ter af beboerne på de ordinære afdelingsmøder. 
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For Torbenhuses vedkommende er budgettet i første omgang godkendt af organisationsbe-

styrelsen og herefter godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. august 2018. 

 

Der er herefter varslet lejeforhøjelser i afdelingerne til ikrafttræden den 1. oktober 2018. 

 

Bilag 2: Afdelingernes budgetter 2018-2019 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter for 2018/2019. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

8. Kompensation for manglende driftschef i 1. halvår 2018  

RKE har været uden fast driftschef i foråret 2018 – grundet sygemelding. 

 

Udspil til kompensation fra KAB er vedlagt som bilag. 

 

Bilag 3: Kompensation 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forslag til kompensation fra KAB for 

manglende driftschef i perioden som beskrevet i bilag. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

9. Mødeplan 2019 

Som bilag er vedlagt udkast til mødeplan 2019. 

 

Bilag 4: Mødeplan 2019 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forslag til mødeplan for 2019. 
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Beslutning 

 

Formand Bjarne Clausen fremlagde bestyrelsens forventningen om, at der fremover kan holdes tre eller 

fire årlige møder i RKE. 

 

Bjarne Clausen forklarede om baggrunden herfor. Baggrunden er, at der går meget længe mellem mø-

derne, og at dagsordenerne følgelig er meget omfattende. Med op til fire møder årligt bliver det muligt 

at finde plads til tematiske drøftelser og at gå i dybden med særlige emner. 

 

2019: Fire møder, det sidste er dog ikke fastlagt kalendermæssigt. 

 

Organisationsbestyrelsesmøde:  den 7. marts 2019 kl. 17.00 (Horsevænget) 

 

Repræsentantskabsmøde:   den 21. marts 2019 kl. 18.00 (Rødovrehallen) 

 

Organisationsbestyrelsesmøde:  den 13. juni 2019 kl. 17.00 (Schweizervænget) 

 

Organisationsbestyrelsesmøde:  den 12. september 2019 kl. 17.00 (Ørbyvang) 

 

Endnu et møde kan komme i spil. 

 

10. Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform 

KAB arbejder på at forbedre kvaliteten i byggeriet og samtidig sikre, at boligorganisationen 

oplever bygherrerollen positivt. KAB har derfor igangsat en ny udbuds- og samarbejdsform, 

der er målrettet større renoveringsopgaver og nybyggeri. Samarbejdsformen har fået navnet 

”Byggepartnerskabet”.  

 

Hvad er Byggepartnerskabet? 

På vegne af de KAB-administrerede boligorganisationer udbyder KAB en rammekontrakt på 

et Byggepartnerskab. Rammekontrakten er en 4-årig aftale med mulighed for forlængelse i 

yderligere 2 år. Udbudspligten for projekter der gennemføres i regi af Byggepartnerskabet vil 

herefter være afløftet.    

Byggepartnerskabet er baseret på, at entreprenør, rådgiver og bygherre danner et fælles pro-

jektteam. Projektteamet vil være gennemgående fra sag til sag i aftaleperioden, og dermed 

kan processer i renoveringsopgaver og nybyggeri løbende optimeres. 

 

Deltagelse og betaling 

KAB opfordrer alle boligorganisationer til at blive en del af Byggepartnerskabet. Ved at til-

slutte sig Byggepartnerskabet har man som boligorganisation mulighed for, men ikke pligt 

til, at gøre brug af den nye samarbejdsform på kommende projekter.  
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Byggepartnerskabet bliver finansieret gennem et projekthonorar på 100.000 kr. pr. projekt. 

Dette honorar erstatter de nuværende omkostninger ved et EU-udbud, der erfaringsmæssigt 

beløber sig til ca. 200.000 kr. pr. projekt. 

 

KAB forventer at kunne starte de første projekter i Byggepartnerskabet i 2. kvartal 2019. 

 

Bilag 5: Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationen tilslutter sig 

KAB’s Byggepartnerskab for en 4-årig periode, med mulighed for forlængelse i 2 år. 

 

Beslutning 

 

Otto Oustrup Jensen fremlagde følgende forslag til beslutning: 

 

”Styringen, projektledelsen, af Torbenhuses vandrørs- og faldstammeprojekt har vist sig katastrofalt 

dårlig. 

 

Det er KAB's ansvar og giver anledning til nøjere overvejelser før tilslutning til det ny tiltag KAB's 

Byggepartnerskab. Her og nu kan RKE altså ikke tilslutte sig.” 

 

Forslaget blev nedstemt med 1 stemme for, 6 imod, 2 undlod at stemme. 

 

Byggepartnerskabet blev godkendt, under forudsætning af at RKE ikke med denne godkendelse om til-

slutning forpligtes deltagelsesmæssigt eller økonomisk i nogen henseende. 

 

11. Rammeaftaler for teknisk rådgivning 

De sidste 12 år har KAB stillet såkaldte rammeaftaler for teknisk rådgivning til rådighed for 

de boligorganisationer, som ønsker at være med i ordningen. Aftalerne kan benyttes i alle re-

noverings- og nybyggerisager, hvor der skal benyttes arkitekt-/ingeniørbistand. Aftalerne har 

en varighed på 4 år, og de nuværende aftaler udløber med udgangen af 2018.  

 

Efter den gældende lovgivning skal langt de fleste rådgiveropgaver i udbud efter udbudslo-

ven og de særlige almene bestemmelser. Denne udbudsforpligtelse løses nemmest, hurtigst 

og billigst ved at benytte en rammeaftale som beskrevet i bilaget. 

 

Der gennemføres et rammeudbud i efteråret 2018, hvor der udvælges 5-6 rådgivere inden for 

hver af de beskrevne fem kategorier af rådgivningsopgaver (se bilag). Som en ny kategori er 

tilføjet ”byggeledelse, sikkerhedskoordinering og arbejdsmiljøledelse”. Udbuddet gennemfø-
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res én gang og dækker over den næste 4-årige periode. Udbudsudgifterne dækkes af, at hver 

deltagende boligorganisation betaler et éngangsbeløb på 25.000 kr. inkl. moms.  

 

Når den enkelte byggesag skal have tildelt en rådgiver via ovennævnte miniudbud, koster 

det byggesagen 12.750 kr. inkl. moms (2018-priser i prisblad). Et traditionelt gennemført ud-

bud af teknisk rådgivning koster 75-150.000 kr. og vil normalt tage 5-6 måneder. 

 

Det vil typisk være boligorganisationen, der afholder éngangsudgiften til rammeudbuddet, 

og den enkelte byggesag, der afholder udgiften til miniudbuddet. 

 

Forholdet til andre aftaler 

Som det er bestyrelsen bekendt, kører der også et udbud af det såkaldte byggepartnerskab. 

Der vil være en række sager, som vil blive løst inden for dette partnerskab, men der vil sam-

tidig være en række andre sager, som ikke egner sig til dette. Og disse sager skal stadigvæk 

have valgt rådgivere i udbud, hvorfor byggepartnerskabet og rammeaftalerne for teknisk 

rådgivning supplerer hinanden. 

 

KAB anbefaler derfor, at boligorganisationen tilslutter sig ordningen, som herefter kan benyt-

tes af alle afdelinger i boligorganisationen ved renoveringssager og af boligorganisationen 

ved nybyggeri. 

 

Rammeaftalerne vil kunne træde i kraft primo 2019. 

 

Bilag 6: Rammeaftaler for teknisk rådgivning 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter: 

- at tilmelde sig rammeaftaleordningen for den næste 4-årige periode 2019-2022 

- at der som konsekvens af ovennævnte beslutning bevilges et beløb på 25.000 kr. til at 

dække andel af udbudsomkostningerne. Beløbet tages af selskabets arbejdskapital. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

12. KAB’s sommerophold 2019 

De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i 2018 havde i alt 170 del-

tagere. Heraf deltog 123 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. KAB’s familieophold i 

Pindstrup Centeret (mellem Randers og Århus) fik en flot evaluering af deltagerne. Senior-

opholdet fik ligeledes en tilfredsstillende evaluering. 
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Også i 2019 forventer KAB at kunne tilbyde sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og 

søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil.  

 

Familieopholdet vil som i 2018 gennemføres i Pindstrup Centeret. Der er større søgning på 

deltagelse i familieopholdet, end der er pladser. Derfor forsøger KAB at arrangere to ophold i 

2019. En forudsætning for at kunne gennemføre dette er dog, at KAB får tilstrækkelig med 

midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Senioropholdet afholdes i 2019 i september på seniorhøjskolen Rude Strand i Østjylland, og 

der forventes 50-60 deltagere. 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.150 kr. 

Tilskud fra organisatio-

nen 

Maksimalt 

1.050 kr. 

Egenbetaling 4.100 kr. 

 

Økonomi familieophold 

 Voksne Børn 

Pris i alt * 4.350 

kr. 

2.550 kr. 

Tilskud fra organisation 

maksimalt 

1.050 

kr. 

1.050 kr. 

Egenbetaling 3.300 

kr. 

1.500 kr. 

* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, får tilskud fra Ar-

bejdsmarkedets Feriefond. 

 

Prisen for senioropholdet dækker en plads i et dobbeltværelse med bad og toilet samt alle 

måltider mv. Eneværelse kan tilkøbes. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarke-

dets Feriefond til senioropholdet. 

 

Tilskud fra boligorganisationen  

Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til de to sommer-

ophold gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, 

udflugter og foredrag m.v.  

 

Boligorganisationens pris er maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2019, afhængig af de faktiske om-

kostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. 

 

Fordeling af pladser sikrer, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og som har an-

søgere, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser. 
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For familieopholdets vedkommende er Arbejdsmarkedets Feriefonds kriterier for udbetaling 

af tilskud, grundlaget for fordeling. For senioropholdet vil det være først-til mølle-princippet, 

der gælder, i tilfælde af overtegning. 

 

Det er KAB's administration, der endeligt fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er ind-

kommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en 

god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2018 deltog ingen beboere fra RKE med egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i RKE skal have beboerop-

holdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt anfører, hvor mange familie-

pladser og seniorpladser, de ønsker at kunne tilbyde. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at beboerne i RKE får tilbudt op til fem pladser. Organisationsbe-

styrelsen har ingen holdning til fordeling. 

 

SAGER TIL ORIENTERING 

13. Driftssituationen i RKE 

Ny driftschef i RKE er Peter Leth-Nissen, som præsenterer sig selv på mødet.  

 

Kundechef Claus Bjørton orienterer om den aktuelle driftssituation, herunder: 

 

- Personalesager 

- Personalesituationen generelt 

- Rekruttering af driftsledere til Torbenhuse og Horsevænget/Krogsbæk 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 
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14. Status på Skeletgruppen og effektiv drift 

Der orienteres om det løbende arbejde i skeletgruppen og effektiv drift i RKE. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Helle Lindebjerg Nielsen informerede om Skeletgruppens arbejde siden seneste organisationsbestyrel-

sesmøde. 

 

Fokus har været på driftskontorerne. Der har været afholdt en studietur til Arresø Boligselskab, hvor 

driftslederne deltog. Skeletgruppen har været repræsenteret til et erfamøde i KAB. Der har været af-

holdt møde med formanden for DAB. 

 

Målet er at inddrage personalet i processen og beslutningerne, og vi skal skabe interessante jobs i RKE. 

 

Særlig opmærksomhed har været viet til at undersøge serviceledermodellen, men der konkluderes ikke 

noget endnu. 

 

Forventningen er, at til repræsentantskabsmødet i marts kan organisationsbestyrelsens indstilling 

fremlægges for repræsentantskabet til godkendelse. 

 

Taget til efterretning. 

 

15. Organisationsbestyrelsens beføjelser i relation til udlejning af erhvervslejemål 

Der er indkommet vedlagte forslag fra Otto Oustrup Jensen – Torbenhuse. 

 

KAB Jura har haft forslaget til vurdering, og konkluderer at forslaget ikke indeholder en afvi-

gelse fra den allerede gældende praksis. 

 

Juridisk set er det boligorganisationen, der udlejer erhvervslejemål, men KAB varetager op-

gaven på vegne af organisationsbestyrelsen via administrationsaftalen. Det vil sige, at organi-

sationsbestyrelsen, ikke afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet, har beføjelse til at tilbyde 

afståelse til en erhvervslejer. Traditionen har dog været, at kompetencen i praksis har været 

delegeret fra organisationsbestyrelsen til afdelingsbestyrelsen. 

 

Det er lovligt at tilbyde en eksisterende lejer afståelse som et tillæg til kontrakten. Denne af-

ståelse kan herefter ikke trækkes tilbage, og gælder for alle de fremtidige lejere, med mindre 

lejemålet opsiges. 
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Bilag 7: Forslag fra Otto Oustrup Jensen 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Orienteringen tages til efterretning og Otto Oustrup Jensens forslag godkendes. 

 

Der tildeles ikke afståelsesret til Papas Pub i Torbenhuse. 

 

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

Sagen har tidligere været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 7. marts 2018. Be-

styrelsen blev orienteret om, at byggesagen var under udførelse.  

 

Status 

Byggesagen er nu ved at være slut. Der er afholdt afleveringsforretning den 21. august 2018.  

 

Der har været en del udfordringer under udførelsen, da det desværre har vist sig, at rådgiver 

i udbudsmaterialet har undladt at medtage en række af de bestilte arbejder. 

 

Det er følgende større arbejder, som ikke har været indeholdt i projektet: 

 

• Rørføring i erhvervslokaler – er tilkøbt som ekstraarbejde 

• Forkert toiletvalg – er tilkøbt som ekstraarbejde 

• Den øverste del af faldstammerne (udluftningen) over de øverste boliger – er ikke udført. 

Da prisen på udførelsen af faldstammeudluftninger er bekostelig, har følgegruppen besluttet, 

at entreprenøren ikke skal udføre dette arbejde. 

 

Derimod påtænkes det, at arbejdet kan udføres løbende af driften med de midler, som for-

ventes at være i ”overskud” i renoveringsprojektet. 

 

Projektets økonomi holdes indenfor det godkendte. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. september 2018 

Udsendt den 18. september 2018 
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Beslutning 

 

Otto Oustrup Jensen fremlagde følgende til beslutning: 

 

”Orienteringen kan ikke blot tages til efterretning, Der er rejst rimelig tvivl om, hvorvidt de nævnte 

større arbejder er indeholdt i projektet. 

 

Det er hævdet, at udbudstekst og tegninger på flere punkter er i modstrid med hinanden, og i så fald 

må man kunne karakterisere det som projektfejl. Ansvar bør placeres, herunder projektledelsens ansvar 

for, at fornyelsen af faldstammerne til udluftningshætterne ikke er udført. 

 

Begrundelsen for beslutningen om at entreprenøren ikke skal færdiggøre faldstammeudskiftningen er 

misvisende. Den er truffet ikke af den enkle grund at det er bekosteligt, men pga. projektledelsens skrå-

sikre overbevisning om, at vi nødvendigvis ville komme til at betale ekstra for det, som vi mener skulle 

være indeholdt i projektet. 

 

Projektledelsen har på trods af fremsatte og endnu uafklarede spørgsmål - og før et påtænkt følgegrup-

pemøde - holdt afleveringsforretning på et arbejde, som sandsynligvis, i hvert fald muligvis, ikke er 

færdigt.  

 

Beboerne har ikke fået hvad de forventede og har stemt om.”    

 

Claus Bjørton orienterede om sagens seneste udvikling. Otto Oustrup Jensens synspunkter blev aner-

kendt af organisationsbestyrelsen. 

 

Der indkaldes til evalueringsmøde til at vurdere mulighederne for voldgift. 

 

Taget til efterretning. 

 

17. Afdeling 33-8, Rødkløveren – elevatorer 

Der orienteres om sagens stade. Elevatorerne er sat i drift i uge 35. Der er stadig enkelte 

mangler, der skal udbedres, men elevatorerne er funktionelle. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. september 2018 

Udsendt den 18. september 2018 
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18. Afdeling 33-4, Schweizervænget – parkering 

Det er besluttet at indføre p-kontrol på Mariehøj i samarbejde med City Parkeringsservice. 

Der er orienteret om processen på mødet den 7. marts 2018, og beslutningen blev taget i april. 

Rødovre Kommune har behandlet den samlede ansøgning fra DAB/KAB, og tilladelsen er 

vedlagt som bilag. 

 

Bilag 8: Ansøgning om godkendelse af aftale 

Bilag 9: Tilladelse til indføring af privat parkering 

Bilag 10: Oversigtskort 

Bilag 11: Parkeringsaftale 

Bilag 12: Referat afdelingsmøde 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

19. Udlejningstal 2017  

KAB udarbejder årligt en udlejningsstatistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for 

RKE, og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet. 

 

Udlejninger 2017 for RKE 

Tabellen viser hvor mange udlejninger, boligorganisationen har haft i 2017 fordelt på typer af 

boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der har i 2017 i alt været 5.220 

kontrakter i KAB-fællesskabet. I RKE har der i 2017 være 67 kontrakter. 

 

 

Familiebo-

liger (%) 

Ældreboliger 

(%) 

Ungdom/ 

Kollegier (%) 

Erhverv (%) Bilejemål (%) 

7,4 8,9  0,0 15,5 33,3 38,2  17,6 10,5  11,6 9,8  

 

Anvisninger 2015-2017 

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

2015-2017 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

 

 

 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. september 2018 

Udsendt den 18. september 2018 
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År I alt Venteliste – 

almindelig 

(%) 

Venteliste – 

oprykning 

(%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte (%) Kommu-

nal anvis-

ning (%) 

2015 43 3855 18,6 20,4  37,2 29,2 0,0 18,1 0,0 7,3 14,0 4,1 30,2 21 

2016 48 3197 12,5 11,9  52,1 35,6 0,0 17,9 0,0 6 8,3 4,8 27,1 23,7 

2017 46 3506 13,0 9,3 47,8 34,3 0,0 11,9 0,0 16,9 21,7 6,1 17,4 21,6 

*(Andet + byfornyelse + særboliger + kombineret) 

 

 

Fleksibel udlejning af almene familieboliger 2011-2017  

Fleksibel udlejning anvendes, hvor der er indgået aftaler mellem boligorganisationen og 

kommunen. Udlejningen efter de fleksible regler sker efter, at den pågældende bolig har væ-

ret tilbudt til opnoterede på oprykningsventelisten.  

 

Der er ikke indgået aftale om fleksibel udlejning med RKE. 

 

Udsættelser 2014-2017 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser, der har været i RKE og samlet i KAB-

fællesskabet (det lyseblå felt).  

 

  Antal boliger* Udsættelser 

restance i alt 

Heraf udsættelser 

fastholdt 

2014 633 43.941 0 252 0 45 

2015 633 44.205 2 166 0 32 

2016 633 44.288 1 126 0 34 

2017 634 44.570 1 153 0 34 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

20. Forsikringsstatistik fra Willis 2014-2017 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har 

kontakten til forsikringsselskabet. 

 

I kan i den 4-årige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens for-

sikringsskader i relation til bygningsforsikringen.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. september 2018 

Udsendt den 18. september 2018 
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Statistikken kan bruges både til at give jer et overblik og som et redskab til at forebygge nye 

skader. Statistikken er vedlagt som bilag. 

 

Bilag 13: Forsikringsstatistik for RKE 2014-2017 

Bilag 14: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2014-2017 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Taget til efterretning. 

 

21. Eventuelt 

Der blev fremlagt forskellige dilemmaer ude fra afdelingerne, som blev drøftet igennem.  


