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1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 2018 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 10. september 2018 er sendt til organisations-

bestyrelsens medlemmer den 18. september 2018 med anmodning om eventuelle bemærk-

ninger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, som efterfølgende blev underskrevet af formanden. 

 

2. 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 

 

KAB udarbejder udkast til opdateret forretningsorden, som præsenteres på næste organisationsbesty-

relsesmøde. 

 

3. Organisationsbestyrelsens 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 
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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 

 

Otto Oustrup Jensen meddelte, at han ikke genopstiller til organisationsbestyrelsen.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Meddelelser 

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Annette Birkov orienterede om følgende emner: 

 

- Flemming Strøms valg til bestyrelsen i Radius. 

- Københavns Kommune har godkendt lokalplanen, som er en forudsætning for opførelse af et nyt 

KAB-hus. Huset forventes indflytningsklar i sommeren 2021. 

- 3B er ny kunde i KAB-fællesskabet pr. den 1. januar 2019. 3B’s medarbejdere er blevet virksom-

hedsoverdraget. 

- KAB betragter 2019 som et overgangsår, hvor der skal gøres tanker om et målsætningsprogram, 

der skal gælde fra 2020. 

- Udlejningen har, efter en del kritik, gennemført en omorganisering – og der er igen tilknyttet faste 

kontaktpersoner til selskaberne. Orientering om dette udsendes til alle i organisationsbestyrelsen 

og afdelingsbestyrelsen. 

- Arbejdet som kundechef i RKE er kommet godt i gang – der har været møder i Skeletgruppen og 3 

afdelingsbestyrelser er besøgt. Både driftschef og kundechef har fokus på:  
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• Medarbejderne 

• Et stort oprydningsarbejde vedrørende råderet og tilladelser ude som inde 

• Afdelingernes renoveringsbehov 

• Effektiviseringspotentiale 

- Mulighed for lokale kurser – organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal gennemføres et kursus 

i Acubiz – tilstræbes gennemført forud for næste organisationsbestyrelsesmøde. 

- Beboerappen – der er nu 362 beboere der har aktiveret appen, og 201 beboere har sagt ja til at mod-

tage pushbeskeder. 

- Mail-listen blev gennemgået og tilrettet – så alle nu kun modtager én mail i korrespondancen med 

KAB. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

5. 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 

6. Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2017-2018 

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

ne med budgettallene for 2017/2018 og 2018/2019. Regnskabsafdelingens noter indgår i regn-

skabsmaterialet – både for organisationen og afdelingerne. 

 

33000, RKE 

Resultatopgørelsen balancerer med 9.454.096 kr. og slutter med et overskud på 447.043 kr., 

der overføres til arbejdskapitalen. 
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Status balancerer med 73.340.785 kr., og selskabets dispositionsfond udgør inkl. renter 

19.937.903 kr. Den disponible saldo udgør pr. 30. september 2018 4.307.843 kr. svarende til 

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

ningsret) samt tilskud til hjemfald. 

 

Selskabet har en arbejdskapital på 4.984.851 kr., hvilket svarer til 6.697 kr. pr. lejemålsenhed. 

Den disponible saldo pr. 30. september 2018 er 4.944.351 kr. efter fradrag af den bundne del 

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

 

33001, Horsevænget 

Resultatopgørelsen balancerer med 12.339.712 kr. og slutter med et overskud på 608.997 kr., 

der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 41.212.685 kr. 

 

33002, Torbenhuse 

Resultatopgørelsen balancerer med 9.631.165 kr. og slutter med et overskud på 342.418 kr., 

heraf anvendes 133.121 kr. til afvikling af underfinansiering mens 209.297 kr. overføres til re-

sultatkontoen. 

 

Status balancerer med 39.920.045 kr. 

 

33003, Karlsvænge 

Resultatopgørelsen balancerer med 7.158.958 kr. og slutter med et overskud på 337.331 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 31.423.973 kr. 

 

33004, Schweizervænget 

Resultatopgørelsen balancerer med 6.594.945 kr. og slutter med et overskud på 197.320 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 39.872.963 kr. 

 

33005, Krogsbæk 

Resultatopgørelsen balancerer med 4.039.473 kr. og slutter med et overskud på 201.261 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 14.575.907 kr. 
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33007, Ørbyvang 

Resultatopgørelsen balancerer med 6.684.203 kr. og slutter med et overskud 97.219 kr., der 

overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 109.098.822 kr. 

 

33008, Rødkløveren 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.612.428 kr. og slutter med et overskud på 67.262 kr., der 

overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 24.792.573 kr. 

 

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2017-2018 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne til forelæggelse på  

repræsentantskabsmødet den 21. marts 2019. 

 

Beslutning 

 

Kompensation på 408.000 kr. for manglende driftschef er indtægtsført i selskabet.  

 

Der skal ske gennemgang af alle fordelingsnøgler og faktiske bogførte udgifter. Eventuelle differencer 

bogføres i regnskab 2018-2019.   

 

Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne. 

 

7. Revisionsprotokol 

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

selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautori-

seret revisionspartnerskab, seneste indførelse i protokollen er vedlagt som bilag. 

 

Bilag 3: Revisionsprotokol 

 

Indstilling 

 

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

ne. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 

 

8. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor 

På repræsentantskabsmødet den 21. marts 2019 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, Statsautoriseret 

Revisionspartnerskab til repræsentantskabet. 

 

9. Boligorganisationens driftsbudget 2019-2020 

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for tiden den 1. oktober 2019 til den 30. september 

2020 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 8.824.000 kr. og slutter med balance efter en budgetteret reserve på 

86.000 kr. 

 

Bruttoadministrationsudgifterne på 4.258.000 kr. er afgørende for fastsættelse af administra-

tionsbidragene i de enkelte afdelinger. 

 

Bilag 4: Boligorganisationens driftsbudget 2019-2020 

 

Indstilling 

 

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

kan blive fremlagt på boligorganisationens repræsentantskabsmøde torsdag den 21. marts 

2019. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet med følgende bemærkninger: 

 

Efter mødet er det afklaret, at tilkøb af 25 % driftschef er ophørt med udgangen af regnskabsåret 2017-

2018. Budgettet for 2019-2020 er tilrettet. 

 

10. Organisationsbestyrelsens beretning 2017-2018 

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formandskab i 

samarbejde med KAB. Beretningen er udarbejdet efter en ny standard som følge af lovæn-

dringer, hvilket indebærer, at årsberetningen også indeholder en økonomisk styringsrapport 

(den tidligere forvaltningsrevisionsrapport). 

 

Beretningen vil blive aflagt på repræsentantskabets møde torsdag den 21. marts 2019 og efter-

følgende sendt til Rødovre Kommune i forbindelse med styringsdialogen. 

 

Bilag 5: Organisationsbestyrelsens beretning 2017-2018  

 

Indstilling 

  

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

præsentantskabets godkendelse. 

 

Beslutning 

 

Der blev tilføjet en rettelse til beretningen vedrørende Otto Oustrup Jensen i Torbenhuse, der har væ-

ret aktiv i 43 år. Herefter godkendte organisationsbestyrelsen beretningen.  

 

Beretningen lægges på KAB’s hjemmeside og beboerapp. 

 

11. 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.  
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På organisationsbestyrelsesmødet den 7. marts 2018 blev Bjarne Clausen genvalgt og Ida Pe-

tersen blev valgt til KAB’s repræsentantskab, med Jan Hylleborg som suppleant for Bjarne 

Clausen og Tage Nielsen som suppleant for Ida Petersen.  

 

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 

Lene Terp Hansen som suppleant for Ida Petersen. 

 

12. Bestyrelsesvederlag 2018-2019 

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at organisationsbestyrelsen 

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

oktober 2018. 

 

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

81,42 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 48,85 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2018.  

 

Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 7. marts 2018 besluttet, at bestyrelses-

honoraret fordeles således, at formandskabet 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. 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 13. marts 2019 

Udsendt den 21. marts 2019 

 

 
 

11/22 

 

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

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen. 

 

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

bærer dobbelt vederlag begrundet i den ekstra mødeaktivitet, hvervet medfører. 

 

13. RKE – hjemmeside 

RKE har en hjemmeside, der blev opstartet i 2018, som fortsat er under udvikling. 

 

Tidligere driftsleder spillede en aktiv rolle i forbindelse med opbygning af hjemmesiden.  

 

Formanden ønsker en drøftelse af, hvordan færdiggøres hjemmesiden og hvem skal fremad-

rettet facilitere hjemmesiden for RKE og de enkelte afdelinger. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter hjemmesidens fremtid og træffer beslutning 

om, hvem der skal facilitere den. 

 

Beslutning 

 

På næste organisationsbestyrelsesmøde den 13. juni 2019 vil der være en præsentation af KAB’s kon-

cept for hjemmeside incl. priser. 

 

14. Afdeling 33-2, Torbenhuse -  ny kontrakt på tv-signaler og bredbånd  

På baggrund af beslutning på ekstraordinært afdelingsmøde i afdelingen den 27. november 

2018 har administrationen bistået afdelingsbestyrelsen i forhandlingerne med YouSee om en 

ny kontrakt.  

 

Den nye aftale indeholder følgende tiltag: 

 

• YouSee betaler ombygningen af afdelingens sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg. En ud-

gift der ville have andraget 165.407 kr. for afdelingen.  

• TV pakkepriser er fremover 165 kr., 345 kr. og 470 kr. inklusiv månedlig leje af tv-boks.  
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• Der er valgfrihed for pakkerne og ingen tvang om at tilmelde sig. 

• Bindingsperioden til YouSee for afdelingen er 5 år og 1 års opsigelse såfremt man ikke be-

taler etableringsomkostningen. 

• Bredbånd leveres af Parknet til en pris af 93 kr. pr. måned for beboerne. 

• Der er ingen tilmeldingstvang til Parknet. 

Der var 28 lejemål repræsenteret på mødet. Én undlod at stemme, alle øvrige stemte for.  

 

Dansk Kabel TV begynder i april 2019 på vegne af YouSee konverteringen af signalerne i af-

delingen. Teknikerne skal ikke ind hos beboerne, da de nye stik er sat op tidligere. 

  

For at kunne overholde tidsfristerne for kontraktunderskrivelsen blev det aftalt med for-

mandskabet i RKE, at administrationen på vegne af RKE underskrev aftalen.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender formandskabets beslutning om indgåel-

sen af tv- og bredbåndsaftalerne med YouSee og Parknet.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte formandskabets beslutning om indgåelse af tv- og bredbåndsafta-

lerne med YouSee og Parknet. 

 

15. Afdeling 33-4, Schweizervænget – godkendelse af byggeregnskab 

Status 

Der har været afholdt 1 års gennemgang den 12. december 2018. Efterfølgende er de få fejl og 

mangler udbedret. Dermed er sagen formelt overgået til driften. 

 

Byggeregnskabet er af flere omgange tilrettet efter, at der skulle medtages udgifter i forbin-

delse med skimmelsanering af boliger, som lå uden for renoveringsprojektet. Siden bygge-

regnskabet blev præsenteret for følgegruppen, er der tilkommet yderligere skimmeludgifter 

som er medtaget i byggeregnskabet.  

 

Dette betyder, at disse saneringsarbejder på 1.3 mio. kr. medfinansieres i låneoptagelsen. Alt i 

alt har der været udgifter til skimmelsanering på 3.154.964 kr.  

 

Byggeregnskabet er nu fremsendt til revisors endelige godkendelse. 
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Såfremt organisationsbestyrelsen kan godkende byggeregnskabet, vil dette efterfølgende bli-

ve sendt til Rødovre Kommune til godkendelse. 

 

Byggeregnskab af den 31. januar 2019 er vedlagt som bilag.  

 

Hovedtal af byggeregnskabet af den 31. januar 2019 kan læses nedenfor under økonomi. 

 

Økonomi 

  

 Regnskab  

 

 Budget  

 

Afvigelse  

       Håndværkerudgifter 

 

17.878.062 

 

17.471.286 

 

 406.776 

Omkostninger og gebyrer 

 

  3.617.575 

 

  3.984.205 

 

-366.630 

Samlet anskaffelsessum 

 

21.495.637 

 

21.455.491 

 

   40.146 

 

Derudover verserer der en sag omkring varmeledning og vandledning i jord, da disse er lagt 

med en ringere isoleringsklasse 5, hvor kravet til jordledninger er isoleringsklasse 6. 

 

Der pågår lige nu dialog med følgegruppen samt kundecenteret i forhold til hvilken strategi 

der skal anvendes. Der er tidligere fremsendt reklamationsskrivelse til rådgiver (Orbicon) og 

vvs-entreprenør Christoffersen og Knudsen. Disse har dog afslået deres ansvar, så derfor på-

går der en ny reklamationsskrivelse i håb om, at disse parter kan vedkende et ansvar. Alter-

nativt skal der overvejes en voldgift. Denne er dog omkostningstung og dækker i tilfælde af 

medhold sandsynligvis kun for differencen mellem klasse 5 og 6, men ikke selve arbejderne 

forbundet med nedgravningen. Derfor forsøges der at indgå dialog med parterne, hvor målet 

er, at der kan indgås et økonomisk forlig. 

 

Bilag 6: Underskrevet byggeregnskab  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender 

byggeregnskabet. 

 

Beslutning 

 

KAB har sendt en ny reklamationsskrivelse til entreprenøren. Skrivelsen omhandler krav om økono-

misk kompensation for ringere isolering af jordledninger end foreskrevet. Orbicon har opgjort den tabte 

besparelse over 30 år til 96.450 kr. Entreprenøren har svarfrist den 18. marts 2019. Følgegruppen ind-

kaldes derefter til møde. 
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16. Afdeling 33-8, Rødkløveren – elevatorer 

Renovering af to udendørs elevatorer er afsluttet i efteråret 2018. På organisationsbestyrel-

sesmødet den 7. september 2017 blev formandskabet bemyndiget til at aftale endelig finansie-

ring af projektet sammen med KAB. 

 

Økonomien ser ud som følger: 

 

Regnskab 

 

Entreprise udgifter 635.620 kr. 

Rådgiverhonorar 54.738 kr. 

 

I alt 

 

690.358 kr. 

 

Finansiering 

 

Tidligere bevilliget (9. marts 2017) 50.000 kr. 

Tilskud fra dispositionsfonden 350.000 kr. 

Henlæggelser 290.358 kr. 

 

I alt 

 

690.358 kr. 

 

Dispositionsfonden har en disponibel saldo pr. 30. september 2018 på 4,29 mio. kr. 

 

Afdelingens henlæggelser til planlagt- og periodisk vedligeholdelse udgør pr. 30. september 

2018 1,36 mio. kr. – det er KAB’s vurdering at afdelingens likviditet er tilstrækkelig til at af-

holde 290.358 kr.   

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender finansieringen af renovering af elevato-

rer i Rødkløveren. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte finansieringen. 
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SAGER TIL ORIENTERING 

17. Effektivisering og god service – status på arbejdet i Skeletgruppen 

Siden organisationsbestyrelsesmødet i september 2018 har der været afholdt to møder i Ske-

letgruppen. 

 

På seneste møde blev Skeletgruppen præsenteret for første udkast til et samlet notat, hvor der 

redegøres for driften i dag organisatorisk og økonomisk, og hvor der gives bud på mulige 

fremtidige senarier.  

 

Målet er at effektivisere driften og videreudvikle god service til beboerne og samtidig sikre, at 

medarbejderne kan se sig selv i spændende jobs med nye udfordringer. 

 

Medarbejderne har været dybt involveret i processen, og de udviser stort engagement og 

fremsynethed. 

 

Der stiles mod afholdelse af en workshop lørdag den 27. april 2019 for alle beboervalgte. 

 

På baggrund af workshoppen vil Skeletgruppen udarbejde en indstilling vedrørende effekti-

viseringer og fremtidig drift og service i RKE’s afdelinger. Indstillingen skal godkendes af or-

ganisationsbestyrelsen på deres møde forventelig den 13. juni 2019 og på et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde, som endnu ikke er fastlagt. 

 

De tiltag som indstilles til godkendelse vil tidligst kunne træde i kraft sammen med nyt bud-

getår 1. oktober 2019. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede følgende datoer: 

 

Workshop for alle beboervalgte den 11. maj 2019 

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. juni 2019 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. juni 2019. 
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18. Nyt om afdelingerne 

Nyt fra alle afdelingerne  

Sagsbehandlingen af ældre råderetssager i RKE har vist, at administrationen var nødt til at 

sætte gang i et udredningsarbejde for flere boligafdelinger. Der arbejdes målrettet på at skabe 

klarhed i sagerne. Der er flere forhold, der indgår i arbejdet såsom formalia fra afdelingsmø-

der, kommunale godkendelser og tilsagn, finansiering af sagerne og opgørelser til beboerne. 

Nye ansøgere til råderetssager orienteres om, at de må afvente til efter tidligst 1. april 2019 for 

svar, inden deres sag kan realitetsbehandles. 

 

Horsevænget 

Der arbejdes med en beboerklagenævnssag, hvor en beboer klager over, at fundamentet på en 

nedrevet garage ikke er fjernet i forbindelse med nedrivningen. Juristerne i KAB har vurde-

ret, at vi bør finde en løsning med beboerne. Der er afholdt møde med beboerne og sagen af-

venter nu en løsning med afdelingsbestyrelsen og eventuelt beslutninger på afdelingsmødet. 

Der er flere lignende sager. Alle er forbundet med en del udgifter for afdelingen.  

 

Torbenhuse 

Der er et større renoveringsefterslæb i afdelingen. Der arbejdes sammen med afdelingsbesty-

relsen på muligheden for at gennemføre en tilstandsrapport af afdelingen, der beskriver be-

hov og prioriteringer. Rapporten bør danne grundlag for vurderingen af en renoverings-

plan/helhedsplan for afdelingen. Pt. udføres nødvendig vedligeholdelse, mens større arbejder 

indtil videre afventer tilstandsrapporten.  

 

På det store grønne areal skal fældes en del piletræer og resten skal beskæres. Rødovre 

Kommune har anmodet om en planteplan og generel plan for brug af området. Der er opsat 

en ny legeplads i det grønne område til en værdi af 400.000 kr.  

 

Karlsvænge 

Afdelingsmødet besluttede sidste år, at seks carporte skal indgå i den fælles vedligeholdel-

sesordning og udlejning. Beboerne er varslet og betaler nu 150 kr. pr. måned for leje af en 

carport. Afdelingen vedligeholder fremover carportene.  

 

Afdelingen har arbejdet med en generel gennemgang af opførte udestuer i afdelingen. På 

baggrund af gennemgangen af de opførte udestuer er der udarbejdet en liste, hvor nogle 

udestuer kan godkendes uden bemærkninger, mens andre skal udføre nogle rettelser, inden 

de kan godkendes. Formålet er at lade udestuerne indgå i en vedligeholdelsesordning, mod 

en merleje for udestuen. Hvis en udestue ikke kan godkendes eller beboerne ikke ønsker at 

indgå i ordningen betragtes det som misligholdelse ved fraflytning, hvor fraflytteren dækker 

omkostningerne til nedrivningen.  
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Schweizervænget 

Intet at bemærke. 

 

Ørbyvang 

Intet at bemærke. 

 

Rødkløveren 

Intet at bemærke. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Krogsbæk 

Intet at bemærke. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

19. Styringsdialog 2018 

Det årlige dialogmøde mellem RKE og Rødovre Kommune fandt sted den 28. november 2018. 

Fra organisationsbestyrelsen deltog formand Bjarne Clausen og næstformand Ida Petersen. 

Fra KAB deltog kundechef Claus Bjørton og kundechef Annette Birkov. 

 

Rødovre Kommune bemærkede i lighed med tidligere år, at både drift og beboerdemokrati er 

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

 

Kommunen blev orienteret om Skeletgruppens arbejde og udtrykte interesse for at høre om 

resultaterne ved næste styringsdialogmøde. 

 

RKE og kommunen drøftede en række aktuelle opmærksomhedspunkter i afdelingerne, her-

under: 

 

Horsevænget 

Der skal arbejdes videre med en foreløbig skitse til en helhedsplan. 

 

Torbenhuse 

Har afsluttet renovering af varme- og brugsvandsinstallationer. 

Der skal ligeledes arbejdes med en helhedsplan for renovering af Torbenhuse. 
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Schweizervænget 

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

 

Rødkløveren 

Ajourføring af ventelisteregler – udkast er godkendt af organisationsbestyrelsen - vil blive 

fremsendt til kommunens godkendelse. 

 

Bilag 7: Redegørelse for dialogmøde mellem Rødovre Kommune og RKE  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Anvisningsaftale for Rødkløveren skal tilrettes mht. værdigrundlag, så kriteriet ”selvhjulpen” kan 

skrives ud af teksten.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

20. Kommunens godkendelse af regnskab 2016-2017 

Den 7. december 2018 tog Rødovre Kommune regnskaberne for 2016-2017 til efterretning. 

 

Bilag 8: Gennemgang af årsregnskab 2016-2017 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Punktet udgår fremadrettet af dagsordenen, da kommunen godkender regnskaberne i forbindelse med 

styringsdialogen. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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21. Afdeling 33-2, Torbenhuse – udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer - status  

Sagen har tidligere været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. september 

2018.  

 

Status 

Byggesagen er nu ved at være helt afsluttet. Som tidligere nævnt blev der afholdt afleverings-

forretning tirsdag den 21. august 2018. Arbejdet kunne ikke godkendes ved denne aflevering, 

da en række arbejder ikke var udført korrekt, blandt andet var rørdimensionerne på rørene i 

varmecentralen og kældergangene udført i en for lille dimension, således at der ikke kunne 

leveres tilstrækkeligt varmt vand til de fjerneste blokke. 

 

Hermed en kort status på opretningsarbejderne i Torbenhuse: 

 

• Alle arbejder er udført jf. opretningsplanen. Det vil sige, at underdimensionerede rør nu 

er udskiftet til nye i den rigtige dimension. 

• CTS-systemet er sat i drift og virker efter hensigten – dog holdes CTS-systemet lige under 

observation her i starten for at sikre, at det performer korrekt. 

• Hele anlægget er indreguleret, således der sikres korrekt varmt vand til alle beboere i af-

delingen. 

• Individuel afregning af vandforbruget vil blive varslet nu og træde i kraft om ca. 6 uger. 

• Det forventes, at der i første kvartal af 2019 vil blive udarbejdet et teknisk byggeregnskab, 

som vil blive forelagt organisationsbestyrelsen. På sammen møde vil der blive afholdt en 

evaluering af byggesagen. 

 

Udgiften til gennemførelse af opretningsarbejderne afholdes af Gaihedes forsikring. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Otto Oustrup Jensen oplyste, at der er problemer med utæthed ved udluftning. Driftschefen bringer 

beskeden videre til projektlederen. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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22. Status på ansættelse af elev 

Ansættelsen af en ny ejendomsserviceteknikerelev har været sat i bero. Vi forventer at kunne 

arbejde videre med ansættelsen, når der er opnået stabilitet og ro på ejendomskontorerne. Det 

er driftslederen på ejendomskontoret i Schweizervænget sammen med driftschefen, der har 

opgaven med at finde en egnet kandidat til stillingen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Afventer en evt. ny organisering af driften. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

23. Oversigt over egen trækningsret 

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

 

Bilag 9: Oversigt over egen trækningsret i Landsbyggefonden 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

24. Investeringsforeninger 

Året startede med kraftige rentestigninger som følge af optimistiske toner omkring den glo-

bale vækst. Optimismen blev dog hurtigt afløst af frygten for både Brexit, usikkerheden om-

kring det italienske budget samt effekterne af en eskalerende handelskrig mellem USA og Ki-

na.  

 

Året endte således med et særdeles uroligt fjerde kvartal. Beregninger fra Deutsche Bank vi-

ste, at 93 % af globale aktiver er faldet i værdi i løbet af året. En af de få aktivklasser som har 
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oplevet en positiv udvikling, er dansk realkredit. Dette har medvirket til endnu et år med po-

sitive afkast, på trods af det lave renteniveau, for de tre afdelinger under Kapitalforeningen. 

 

Årets hovedtemaer, som ligeledes vil præge 2019, har først og fremmest været: Handelskri-

gen mellem USA og Kina, amerikansk pengepolitik, Brexit, italiensk budgetunderskud, social 

uro i Frankrig og sidst men ikke mindst Trumps lederskab. 

 

Kursværdier  

 

 

Nominel 

behold-

ning 

(kurs 100) 

Indre 

værdi 

(Kurs) 

31. dec. 

2017 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2018 

Værdi-

udvikling 

hele 2018 

Værdi-

udvikling 

hele 2017 

Danske 

Capital 
15.051.599 116,53 117,28 0,65 %-point +1,79 %-point 

SEB Invest 20.940.318 118,35 120,08 1,46 %-point +3,05 %-point 

Nykredit 

Port. 
13.597.200 121,08 122,23 0,96 %-point +2,63 %-point 

 

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursud-

vikling og afkast. Indskud i investeringsforeningerne skal betragtes som en langsigtet inve-

stering. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

25. Næste møde 

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

 

torsdag den 13. juni 2019 kl. 17.00.  

 

Mødet afholdes i bestyrelseslokalet i Schweizervænget, Schweizerdalsvej 8, Rødovre.  
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Beslutning 

 

Der er desuden aftalt workshop den 11. maj 2019 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. 

juni 2019. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

26. Eventuelt 

Tidsbegrænset ansat skulle ophøre den 31. marts 2019. Aftalen forlænges i seks måneder. 

 

 


