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Organisationsbestyrelsesmøde  

tirsdag den 11. juni 2019 kl. 17.00   

Schweizervængets bestyrelseslokale,  

Schweizerdalsvej 8, 2610 Rødovre 

 

 

Til stede: Formand Bjarne Clausen, næstformand Ida Petersen, Jan Hylleborg,  

Jørgen Skriver Rasmussen, Jørn Madsen, Lene Terp Hansen, Poul Berild 

Jensen. 

Gæst: 

 

Afbud: 

Helle Lindebjerg Nielsen 

 

Besnik Jasari og Tage Nielsen 

KAB: Kundechef Annette Birkov, driftschef Peter Leth-Nissen, konsulent  

Sofie la Cour Mosegaard, seniorkonsulent Finn Larsen (deltager under 

punkt 17), kommunikationskonsulent Maj Sørensen (deltager under  

punkt 7)  
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1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 13. marts 2019 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts 2019 er sendt til organisationsbesty-

relsens medlemmer den 21. marts 2019 med anmodning om eventuelle bemærkninger. 

 

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 

 

Formand Bjarne Clausen pointerede, at forretningsordenen, som sidst er revideret i 1998, trænger til et 

eftersyn. Poul, Jan og Ida meldte sig til at se forretningsordenen igennem.  

 

Forretningsordenen blev herefter taget til efterretning. 

 

3. Revisionsprotokol 

Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Titel   Navn    Afdeling  På valg 

Formand   Bjarne Clausen   Krogsbæk  2021 

Næstformand  Ida Petersen   Schweizervænget 2020 

Bestyrelsesmedlem  Jørn Madsen   Horsevænget  2021 

Bestyrelsesmedlem  Poul Berild Jensen  Torbenhuse  2021 

Bestyrelsesmedlem  Tage Nielsen   Karlsvænge  2021 

Bestyrelsesmedlem  Besnik Jasari   Ørbyvang  2020 

Bestyrelsesmedlem  Lene Terp Hansen  Rødkløveren  2020 

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 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Meddelelser 

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Kundechef Annette Birkov orienterede fra KAB: 

 

På KAB’s repræsentantskabsmøde den 23. maj 2019 blev formand John Olsen genvalgt uden modkan-

didater. Dertil blev to nye medlemmer fra 3B valgt, Steffen Morild blev valgt som ekstra næstformand 

og Iris Gausbo som medlem. 

 

På repræsentantskabsmødet præsenterede Task Force gruppen deres foreløbige arbejde med nye ret-

ningslinjer for, hvem der kan vælges til hvilke bestyrelser. Der lægges op til, at det er Forvaltningsud-

valget, der skal sikre, at retningslinjerne overholdes. Der afholdes et ekstraordinært repræsentant-

skabsmøde den 26. juni 2019, hvor de endelige retningslinjer skal godkendes. 

 

KAB har, for at styrke Center for Kundeservice, foretaget en rokering, så Solvejg von Barm den 15. maj 

2019 afløste Anders Tybjerg på posten som kundeservicechef. Solvejg har mange års erfaring som ud-

lejningschef i 3B. 

 

Afslutningsvis præsenterede Annette ny konsulent i Kundecenter C, Sofie la Cour Mosegaard, som var 

med til mødet. Sofie skal understøtte kundecheferne i kundecenteret med opgaver i relation til boligor-

ganisationerne. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

SAGER TIL BESLUTNING 

6. Godkendelse af afdelingernes budgetter 

Driftsbudgetterne for tiden 1. oktober 2019 – 30. september 2020 udviser følgende: 

 

Afdelingens navn ny m² - leje  stigning i % 

33001 Horsevænget 921,64 kr. 1,29 

33002 Torbenhuse 725,41 kr. 1,60 

33003 Karlsvænge 872,04 kr. 1,70 

33004 Schweizervænget 803,33 kr. 0,00 

33005 Krogsbæk 875,42 kr. 0,00 

33007 Ørbyvang  

Almene familieboliger 

Ungdomsboliger 

 

1.097,79 kr. 

951,57 kr. 

 

 1,63 

 -9,46 

33008 Rødkløveren 1.177,21 kr. 0,00 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 11. juni 2019 

Udsendt den 25. juni 2019 

 

 
 

6/22 

 

Lejen er eksklusiv hjemfald. 

 

Som bilag vedlægges afdelingernes driftsbudgetter for tiden den 1. oktober 2019 til den 30. 

september 2020. 

 

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

ter af beboerne på de ordinære afdelingsmøder. 

 

Der er herefter varslet lejeforhøjelser i afdelingerne til ikrafttræden den 1. oktober 2019. 

 

Bilag 2: Afdelingernes budgetter 2019-2020 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter for 2019/2020. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes budgetter for 2019/2020. 

 

7. Hjemmeside – præsentation af KAB’s koncept 

På organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts 2019 blev det besluttet, at bestyrelsen skal 

have en præsentation af KAB’s koncept for hjemmeside til organisationer og afdelinger. 

 

På mødet deltager kommunikationskonsulent Maj Sørensen og giver denne præsentation. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter konceptet for hjemmeside og tager stilling 

til et eventuelt køb af hjemmeside via KAB. 

 

Beslutning 

 

Kommunikationskonsulent Maj Sørensen fra KAB orienterede om KAB’s koncept for udarbejdelse af 

hjemmeside. Fremlæggelsen udsendes sammen med referatet.   

 

Det blev drøftet, om afdelingerne skal have egne hjemmesider eller alene være repræsenteret på selska-

bets hjemmeside. 
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Det blev besluttet, at der bruges op til 20.000 kr. fra arbejdskapitalen til en RKE-hjemmeside via 

KAB’s koncept. Efterfølgende kan afdelingerne tage stilling til, om de ønsker egne hjemmesider. 

 

Endvidere fremkom et ønske om på næste organisationsbestyrelsesmøde at få præsenteret muligheden 

for elektronisk opmåling af boligorganisationens lejemål, som bl.a. giver mulighed for at kunne uploade 

plantegninger for hver bolig på hjemmesiden samt udbyde istandsættelsesudgifter ved fraflyttede boli-

ger. 

 

8. Fornyelse af udlejningsaftale med Rødovre Kommune 

På møde mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af almene boligorganisatio-

ner i Rødovre den 21. maj 2019 blev godkendt et udkast til fornyelse af udlejningsaftalen for 

perioden 2020 til 2023. 

 

Der er ingen væsentlige ændringer i udkastet til ny udlejningsaftale, som er vedlagt som bi-

lag. 

 

Bilag 3: Udkast til ny udlejningsaftale 

 

 Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ny udlejningsaftale for perioden 2020 til 2023. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte ny udlejningsaftale for 2020-2023. 

 

9. Fornyelse af venteliste og anvisningsregler for Bofællesskabet Rødkløveren 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 7. september 2017 behandlet udkast til fornyet af-

tale om venteliste og anvisningsregler for Bofællesskabet Rødkløveren. 

 

Der er imidlertid vedtaget en ny lov i juni 2018, der omhandler forbud mod at diskriminere 

personer med handikap. Loven betyder, at det ikke er muligt at skrive i kriterierne, at du som 

boligsøgende og kommende lejer i Rødkløveren, skal være selvhjulpen. 

 

I stedet for kriteriet selvhjulpen kan beskrives et værdigrundlag, hvor det fremgår at boligsø-

gende og lejere skal være aktive og deltage i konkrete opgaver. 
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Der er nu foretaget en gennemskrivning af venteliste og anvisningsaftale for Bofællesskabet 

Rødkløveren. 

 

Aftalen har været forelagt Rødovre Kommune og er sendt til godkendelse i afdelingsbestyrel-

sen i Rødkløveren. 

 

Aftalen skal efter organisationsbestyrelsens behandling fremsendes til godkendelse i Fælles-

repræsentationen for almene boligorganisationer i Rødovre. 

 

Bilag 4: Venteliste og anvisningsaftale for Bofællesskabet Rødkløveren. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender fornyelse af venteliste og anvisningsaf-

talen for Bofællesskabet Rødkløveren, samt at den fremsendes til godkendelse i Fællesrepræ-

sentationen for almene boligorganisationer i Rødovre. 

 

Beslutning 

 

Godkendt med små ændringer efter Boudvalgets behandling samt tilføjelse af de nye regler, således at 

det også af Rødkløverens venteliste og anvisningsregler fremgår, at hver anden bolig går til ekstern 

venteliste. 

 

10. Effektivisering og god service – forslag til ny organisering af driften 

Organisationsbestyrelsen nedsatte i efteråret 2017 en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i 

ministeriets effektiviseringskrav, skulle se på muligheder for at etablere en mere effektiv 

drift. Arbejdsgruppen fik navnet Skeletgruppen. 

 

Skeletgruppen består af: Bjarne Clausen, Helle Lindeberg Nielsen, Ida Petersen, Lene Terp og 

Jan Hylleborg. 

 

Organisationsbestyrelsen er løbende blevet orienteret om fremdrift i Skeletgruppens arbejde, 

senest på organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts 2019.  

 

Den 11. maj 2019 blev afholdt en temadag for alle beboervalgte og ansatte, hvor Skeletgrup-

pen præsenterede deres arbejde og forslag til ændring af organiseringen af driften. 

 

Deltagerne på temadagen arbejdede i grupper og drøftede fordele og ulemper ved Skelet-

gruppens forslag om etablering af ét fælles servicecenter. Grupperne kom med mange gode 
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input, som Skeletgruppen har forholdt sig til inden nedenstående forslag er endelig udarbej-

det. 

 

Skeletgruppen indstiller, at der etableres ét fælles servicecenter på en lokation i Schweizer-

vænget. 

 

 

Organisationsdiagram RKE.  

 

Bemandingen på servicecentret: 

1 serviceleder 

1 kontorassistent – 30 timer 

1 servicelederassistent 

4 servicemedarbejdere 

 

Servicelederen skal have ansvaret for den daglige drift af alle afdelinger, driften af service-

centret og ledelsen af medarbejderne. 

 

Kontorassistenten skal servicere beboere – det vil sige tage sig af personlige henvendelser, te-

lefoniske henvendelser, mails og BeboerApp. Derudover skal kontorassistenten aflaste ser-

viceleder og servicelederassistenten med en række administrative opgaver, som skal beskri-

ves nærmere. 

 

Servicelederassistenten skal stå for alle syn – servicelederen og en servicemedarbejder skal bi-

stå med syn ved servicelederassistentens fravær. Endvidere skal servicelederassistenten - og 

efter behov en servicemedarbejder - udføre beboerservice i alle afdelinger. 

 

De fire servicemedarbejdere skal varetage ren- og vedligeholdelse af grønne områder og øv-

rige fællesarealer svarende til de enkelte afdelingers ønske om serviceniveau. 

 

Schweizervænget

Centralt servicecenter

7 medarbejdere

1 el-ladcykel

Horsevænget

(Placering af 
større maskiner 
og redskaber)

Torbenhuse

(Maskiner pendler 
til afdelingen)

Krogsbæk

(Maskiner pendler 
til afdelingen)

Schweizervænget

(Placeringer af 
større maskiner 
og redskaber)

Karlsvænge

(Maskiner pendler 
til afdelingen)

Ørbyvang

(Maskiner pendler 
til afdelingen)

Rødkløveren

(Maskiner pendler 
til afdelingen)
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Maskinparken reduceres, og de store maskiner samles i henholdsvis Horsevænget og 

Schweizervænget. 

 

Til brug for transport mellem afdelingerne og udførelse af beboerservice indkøbes 1 el-

ladcykel og 2 almindelige el-cykler.  

 

Økonomi 

 

Besparelser pr. år.   

Lønudgift 170.000 kr. 

Drift af ejendomskontor 40.000 kr. 

Maskinpark 109.000 kr. 

Beboerservice 120.000 kr. 

Samlede besparelser 439.000 kr. 

 

Besparelserne på lønudgifter vil komme over tid, idet der ikke afskediges medarbejdere i for-

bindelse med den ændrede organisering. Øget fællesindkøb vil bidrage i en positiv retning 

for afdelingernes økonomi.  

 

Der arbejdes på, at servicecentret kan etableres i et eksisterende lokale i Schweizervænget. 

Udgiften forventes afholdt inden for en ramme på 250.000 kr. og vil blive afholdt af arbejds-

kapitalen. Udgiften skal ud over etableringen af servicecentret også dække muligheden for 

socialfaglige tiltag og kompetenceløft for medarbejderne.  

 

Medarbejderne 

Medarbejderne har tidligt i processen været inddraget i tankerne om en ny driftsorganise-

ring. De har blandt andet været med Skeletgruppen på besøg i Arresø Boligselskab, hvor flere 

afdelinger med stor afstand imellem har driftsfællesskab. 

 

De seneste måneder har medarbejderne sammen med driftschefen arbejdet med indhentning 

og registrering af data, men også kommet med deres input til en ny driftsstruktur. 

 

Medarbejderne synes at være parate til, at der skal ske en ændring af deres nuværende måde 

at løse opgaver på og servicering af beboerne. 

 

Beboerne 

En ændring af driftens organisering handler ikke kun om mulige økonomiske besparelser. 

Det handler i lige så høj grad om bedre og hurtigere service til beboerne og nutidige arbejds-

forhold for medarbejderne. Disse to mål går på mange måder hånd i hånd – en glad medar-

bejder yder bedre beboerservice og bedre beboerservice giver gladere beboere. En ændring af 

driften vil desuden betyde færre medarbejdere til administrative kontoropgaver, og flere til at 

udføre praktiske arbejdsopgaver som øget beboerservice og renholdelsesopgaver. 
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Ansættelse af en kontorassistent vil betyde, at ejendomskontorets åbningstider kan udvides. 

Kontorassistenten kan løbende tage sig af beboerhenvendelser både personlige, telefoniske, 

via mail og BeboerApp, hvilket vil betyde, at beboerne oplever hurtigere respons og løsning 

af deres henvendelse.   

Kontorassistenten kan endvidere løse en lang række administrative opgaver som både ser-

vicerer beboerne og samtidig aflaster servicelederen og servicelederassistenten, så de får bed-

re tid til ledelse, syn, fælles indkøb og beboerservice. 

 

Deltagerne på temadagen har fremhævet fordele og ulemper ved ét fælles servicecenter. 

Medarbejderne har desuden i deres arbejde fremhævet deres synspunkter omkring fordele og 

ulemper. Synspunkterne er samlet i et fælles skema.  

 

Fordele 

Mere effektiv ledelse, da alle arbejdsopgaver tilrettelægges fra et kontor 

Bedre muligheder for samarbejde mellem medarbejderne om at løse opgaverne 

Bedre koordinering af arbejdsopgaver, da de er samlet på samme kontor 

Mulighed for fælles medarbejdermøder for udveksling af erfaringer og lignende 

Arbejdsmæssige kompetencer øges og flere forskellige arbejdsopgaver kan løses af med-

arbejderne 

Bedre mulighed for ensartethed i forretningsgangen i forbindelse med fraflytningssyn 

Styrkelse af beboerbetjeningen ved ansættelse af en HK medarbejder ved 

- længere åbningstid på kontoret 

- løbende tage sig af beboerhenvendelser både personlige, telefoniske, via mail og Be-

boerApp  

- beboerne vil opleve hurtigere respons og løsning af deres henvendelse.   

- løse en lang række administrative opgaver som både servicerer beboerne og samtidig 

aflaster servicelederen og servicelederassistenten, så de får bedre tid til ledelse, syn og 

beboerservice 

Bedre koordinering af indkøb til alle afdelinger 

Bedre mulighed for at opnå gode priser ved fælles indkøb til afdelingerne 

Bedre udnyttelsesgrad af maskiner og mandskab. Besparelse på maskinudgifter for afde-

lingerne 

Færre udgifter til IT-pakker til ejendomskontorer 

Færre udgifter til kontorhold, såsom ”leje”, telefon, varme og lignende 

Ejendomskontoret i Torbenhuse og Horsevænget kan genudlejes til erhverv. 

Synergi mellem medarbejderne og mindre sårbare ved sygdom og fravær  

Bedre fastholdelse af medarbejdere grundet variation i arbejdsindhold 

Ordentlige arbejdsforhold i forhold til omklædning og velfærdsfaciliteter 

Ulemper 

Længere transport mellem afdelingerne for medarbejderne 

Større logistik for tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og deres udførelse 
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Længere afstand for beboerne for besøg på Servicecentret 

Fare for at miste ”lokal viden” hvis flere forskellige ansatte betjener afdelingerne 

Afdelingsbestyrelsernes og beboernes manglende forståelse og accept af de daglige prio-

riteringer af opgaverne i afdelingerne 

Snerydning – senere opstart nogle steder 

 

Tidsplan 

Såfremt organisationsbestyrelsen godkender Skeletgruppens forslag om ét fællesservicecen-

ter, indstilles dette til godkendelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 19. juni 

2019.  

 

Godkender repræsentantskabsmødet at der etableres ét fælles servicecenter i Schweizervæn-

get, vil dette kunne implementeres fra nyt budgetår 1. oktober 2019.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender Skeletgruppens forslag om etablering af 

ét fælles servicecenter og indstiller denne til godkendelse på det ekstraordinære repræsen-

tantskabsmøde den 19. juni 2019. Endvidere, at der bevilliges en ramme på 250.000 kr. fra ar-

bejdskapitalen til etablering af et servicecenter i Schweizervænget, socialfaglige tiltag og 

kompetenceløft af medarbejdere. 

 

Beslutning 

 

Kundechef Annette Birkov indledte med at uddybe, at der aktuelt er en vakant stilling og seks ansatte, 

hvorfor ny bemanding i samdriften svarer til det nuværende. 

 

Dertil uddybede Annette, at fordelingsnøgler i et nyt driftsfællesskab skal endeligt på plads, såfremt 

forslaget vedtages. Et forslag kan være, at der arbejdes med to fordelingsnøgler, en fordelingsnøgle ved-

rørende drift og ejendomskontor og en fordelingsnøgle vedrørende udearealer. 

 

Driftschef Peter Leth-Nissen supplerede, at han umiddelbart efter dagens møde skal arbejde videre med 

at definere, hvad der udføres af arbejde i de enkelte afdelinger til brug for udviklingen og implemente-

ringen af driftsfællesskabet, sammen den samlede ejendomsfunktion. 

 

Herefter var der en længere debat for og imod overgangen til fælles drift. Dels blev de forventede bespa-

relser vendt, hvor der var tvivl om, at disse reelt vil kunne opnås. Til det svarede driftschefen, at de 

fremlagte besparelser er baseret på konservative beregninger, hvorfor de forventes at kunne holde. 

 

Videre blev transport mellem afdelingerne, medarbejdernes mulighed for at gøre ophold i afdelinger 

uden kontorer samt medarbejdernes synlighed i de enkelte afdelinger fremadrettet debatteret. Også øget 
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medarbejdertilfredshed og ledelse i samdriften blev drøftet og muligheden for frigivelse af tid til andre 

opgaver i fordeling af de administrative og håndværksmæssige opgaver. 

 

Afslutningsvis blev indstillingen afgjort ved håndsoprækning: 1 stemte imod samdriften, 5 stemte for 

og 1 undlod at stemme. 

 

Indstillingen blev dermed godkendt. 

 

Jørn Madsen fra Horsevænget ønskede en urafstemning af forslaget blandt samtlige af boligorganisati-

onens beboere. Dette blev nedstemt med følgende stemmer: 1 stemte for urafstemning, 5 stemte imod og 

1 undlod at stemme. 

 

Efter mødet er det undersøgt, om forslaget til driftsfællesskab kan afgøres ved urafstemning. 

 

I Driftsbekendtgørelsen og selskabets vedtægter er beskrevet følgende: 

 

§ 12 Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afde-

linger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at den organiseres og tilrettelægges effektivt 

samt for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administra-

tion sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. 

 

Ansvaret som beskrives i § 12 kan ikke uddelegeres til afdelingens beboere, hverken via organisations-

bestyrelsen eller repræsentantskabet. Med andre ord, der kan ikke stemmes om, at forslaget om drifts-

fællesskab skal afgøres ved urafstemning. 

 

Skeletgruppens forslag til etablering af et fælles servicecenter, hvor alle afdelinger driftes fra, indstilles 

til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 19. juni 2019. 

 

11. Afdeling 33-1, Horsevænget - individuelle moderniseringer af køkkener, badeværelser, 

udestuer og overdækkede terrasser 

Horsevænget har på afdelingsmødet 21. maj 2019 besluttet at påbegynde en ny runde med 

individuel modernisering, hvor beboerne mod en særskilt huslejeberegning får udskiftet 

køkken, badeværelse, opført en udestue eller en overdækket terrasse.   

 

Rammebeløbet er besluttet at være 2.500.000 kr.  

 

Beløbsrammerne er for et køkken maksimalt 130.000 kr., et badeværelse maksimalt 150.000 

kr., opført en udestue for maksimalt 130.000 kr. og opført en overdækket terrasse for maksi-

malt 80.000 kr.  
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Beløbene skal indeholde alle omkostninger til låneoptagelse, stempeludgifter, administration 

m.v. Der kan maksimalt søges om individuelle forbedringer for et månedligt huslejetillæg på 

i alt 1.500 kr.  

 

Da moderniseringerne finansieres ved optagelse af et nyt 20-årigt realkreditlån i afdelingen, 

skal RKE og Rødovre Kommune godkende projektet. Rødovre Kommune skal endvidere stil-

le garanti for lånet.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en ny pulje til kollektive individuelle 

moderniseringer på 2.500.000 mio. kr., samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garan-

ti for realkreditlånet. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte en ny pulje til kollektive individuelle moderniseringer på 2,5 mio. 

kr., samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garanti for realkreditlånet. 

 

12. Afdeling 33-2, Torbenhuse - individuelle moderniseringer af køkkener, badeværelser, 

udestuer og overdækkede terrasser 

Torbenhuse har på afdelingsmødet 22. maj 2019 besluttet at påbegynde en ny runde med in-

dividuel modernisering, hvor beboerne mod en særskilt huslejeberegning får udskiftet køk-

ken eller badeværelse.  

 

Rammebeløbet er besluttet at være 2.500.000 kr.  

 

Beløbsrammerne er for et køkken maksimalt 130.000 kr. og et badeværelse maksimalt 150.000 

kr. 

 

Beløbene skal indeholde alle omkostninger til låneoptagelse, stempeludgifter, administration 

m.v. Der kan maksimalt søges om individuelle forbedringer for et månedligt huslejetillæg på 

i alt 1.500 kr.  

 

Da moderniseringerne finansieres ved optagelse af et nyt 20 årigt realkreditlån i afdelingen, 

skal RKE og Rødovre Kommune godkende projektet. Rødovre Kommune skal endvidere stil-

le garanti for lånet.  
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en ny pulje til kollektive individuelle 

moderniseringer på 2.500.000 mio. kr., samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garan-

ti for realkreditlånet. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte en ny pulje til kollektive individuelle moderniseringer på 2,5 mio. 

kr., samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garanti for realkreditlånet. 

 

13. Afdeling 33-5, Krogsbæk - individuelle moderniseringer af køkkener, badeværelser, ude-

stuer og overdækkede terrasser 

Krogsbæk har på afdelingsmødet 20. maj 2019 besluttet at påbegynde en ny runde med indi-

viduel modernisering, hvor beboerne mod en særskilt huslejeberegning får udskiftet køkken, 

badeværelse, opført en udestue eller overdækket terrasse. 

 

Rammebeløbet er besluttet at være 2.500.000 kr.  

 

Beløbsrammerne er for et køkken maksimalt 130.000 kr., et badeværelse maksimalt 150.000 

kr., opført en udestue for maksimalt 120.000 kr. og opført en overdækket terrasse for maksi-

malt 65.000 kr.  

 

Beløbene skal indeholde alle omkostninger til låneoptagelse, stempeludgifter, administration 

m.v. Der kan maksimalt søges om individuelle forbedringer for et månedligt huslejetillæg på 

i alt 1.500 kr.  

 

Da moderniseringerne finansieres ved optagelse af et nyt 20-årigt realkreditlån i afdelingen, 

skal RKE og Rødovre Kommune godkende projektet. Rødovre Kommune skal endvidere stil-

le garanti for lånet.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en ny pulje til kollektive individuelle 

moderniseringer på 2.500.000 mio. kr., samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garan-

ti for realkreditlånet. 
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Beslutning 

 

Indstillingen til organisationsbestyrelsen kunne ikke behandles, da punktet ikke havde været behandlet 

på afdelingsmødet. 

 

14. Afdeling 33-3, Karlsvænge – godkendelse af lån til etablering af nye vindfang 

Afdelingsmødet den 27. maj 2019 besluttede at godkende, at der optages et 30-årigt realkre-

ditlån på op til 2.700.000 kr. til nye vindfang ved alle hoveddørene til boligerne. Beløbet skal 

dække alle omkostninger i sagen, såsom projekt-og rådgiverydelse, låneoptagelse og admini-

stration af lånet.  

 

Formålet er dels at forskønne boligerne, men i højere grad at beskytte hoveddørene for der-

ved at spare på vedligeholdelsesomkostningerne for boligafdelingen.  

 

En forudsætning for projektets gennemførelse er en godkendelse i organisationsbestyrelsen i 

RKE og Rødovre Kommune, inden man kan igangsætte projektet.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at afdelingen finansierer nye vindfang 

ved et 30-årigt realkreditlån, samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garanti for real-

kreditlånet. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at afdelingen finansierer nye vindfang ved et 30-årigt realkredit-

lån, samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garanti for realkreditlånet. 

 

15. Indkøbspolitik for RKE 

For at systematisere boligorganisationers og boligafdelingers indkøb har KAB udarbejdet et 

forslag til en indkøbspolitik. Indkøbspolitikken skal være med til at sikre, at boligorganisati-

oner og afdelinger opnår det bedste forhold mellem pris, kvalitet og leverandørbetingelser. 

 

Indkøb udgør en stor andel af afdelingers driftsudgifter, og indkøbspolitikken skal være med 

til at skabe rammerne for effektivt indkøb til gavn for beboerne. Indkøbspolitikken vil kunne 

spare medarbejderressourcer, der i stedet kan bruges på at udføre andre opgaver.  
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Indkøbsportalen er et vigtigt værktøj til at opnå besparelser i driften. For at opnå de skarpeste 

priser, skal driften benytte Indkøbsportalen og være med til at udvikle den i forhold til f. eks. 

produktudvalget. 

Derudover giver Indkøbsportalen KAB mulighed for at få et overblik over de samlede indkøb 

for både den enkelte organisation og for hele KAB Fællesskabet.  

 

Indkøbspolitikken læner sig op ad ”Indkøbspolitik for KAB”, som KAB’s bestyrelse har god-

kendt. 

 

Bilag 5: Forslag til Indkøbspolitik for RKE 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og beslutter en indkøbspolitik med 

udgangspunkt i vedlagte forslag.  

 

Beslutning 

 

Det blev besluttet, at punktet behandles på næste møde i organisationsbestyrelsen. 

 

16. Opfølgning på kundeprofiler 

Sommer/efterår 2018 har KAB været i dialog med samtlige organisationsbestyrelser om, 

hvordan det er at være bestyrelse og drive boligselskab som en del af KAB-fælleskabet. KAB 

tog initiativ til dialogen, da forskellige kundeinput har indikeret, at vi kan blive endnu bedre til 

at tilgodese lokale behov og give plads til forskellighed. Den tætte dialog under integrationen 

af 3B som ny kunde har også været med til at skærpe KAB’s bevidsthed om behovet for til-

pasning. 

 

Alle boligselskaber har taget godt imod initiativet og har været meget åbne, ærlige og kon-

struktive. Tusinde tak for det. Uden jeres åbne og ærlige tilgang, havde vi ikke opnået de 

værdifulde indsigter, som projektet har afstedkommet. Og uden indsigter ingen læring. KAB 

har opnået god læring, som vi arbejder videre med. I 2019 har vi skudt en række udviklings-

initiativer i gang der, i tæt dialog med det enkelte boligselskab, skal være med til at gøre bo-

ligselskabernes virke nemmere og ikke mindst bedre. 

 

Flere boligselskaber arbejder allerede med mange af de emner, som initiativerne behandler, 

og de skal naturligvis fortsætte det arbejde, der passer ind i det enkelte selskabs retning.  

 

Udviklingsinitiativer  

Udviklingsinitiativerne tilsigter: 
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• Styrket understøttelse og fokus på beboerdemokrati og beboerengagement  

• Dialog, gennemsigtighed og klar kommunikation via: 

Tydeligere formidling og kommunikation omkring KAB’s ydelseskatalog  

Tæt og personlig opfølgning og forventningsafstemning KAB og selskaberne 

imellem  

Optimering og tilpasning af dagsordener med fokus på bestyrelsens beslut-

ningskraft  

Styrket understøttelse af boligselskabers identitet ved fremhævet logo, hvor det 

ønskes 

Styrket fokus på inddragelse og den gode kundeoplevelse med særligt udgangs-

punkt i udlejnings- og byggesager  

Styrket understøttelse i at drive boligselskab samt videndeling i KAB-

fællesskabet  

 

Tæt opfølgning  

Bestyrelsen inviteres til, sammen med deres kundechef/kundeansvarlige, at fortsætte dialo-

gen. Da et væsentligt behov fra boligselskaberne handler om tydelig forventningsafstemning, 

bedes bestyrelsen aftale tilfredsstillende format for forventningsafstemning og opfølgning. 

 

Bilag 6: Projektbeskrivelse 2019 

Bilag 7: Kundeprofil for RKE 

 

Indstilling 

 

Med udgangspunkt i jeres udfordringer/ønsker, som fremgår af vedlagte selskabsprofil, be-

des bestyrelsen: 

• Drøfte, om de beskrevne udfordringer/ønsker stadigvæk er aktuelle  

• Vurdere og beslutte, sammen med kundeansvarlig, hvilke initiativer, der ønskes at 

arbejde videre med 

• Aftale med kundeansvarlig, hvem der gør hvad og hvornår 

• Udnævne 1 beboervalgt fra organisationsbestyrelse/afdelingsbestyrelse, som – på 

vegne af boligselskabet – vil bidrage til testning af nye løsninger indenfor udviklings-

initiativerne 

Bestyrelsens input og aftaler tages med tilbage til KAB til videre koordinering og behandling. 

KAB sørger for direkte invitation til de udnævnte beboervalgte.  
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Beslutning 

 

Formand Bjarne Clausen foreslog, at punktet udskydes til næste møde, men at bestyrelsen på nuvæ-

rende møde udpeger en testperson. 

 

Helle Lindebjerg Nielsen blev udpeget som testperson, og punktet blev udskudt. 

 

SAGER TIL ORIENTERING  

17. Ændring af ventelistesystemet – udlejning af familieboliger 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 30. april 2019 offentliggjort ændring af udlejnings-

bekendtgørelsen med følgende tekst: 

 

”I § 7 indsættes efter 1. pkt.: 

 

”Fortrinsretten efter 1. pkt. anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorga-

nisationen.” 

 

”Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2019.” 

 

De familieboliger i KAB-fællesskabet der opsiges fra 1. juli 2019 og frem, udlejes efter den nye 

bekendtgørelse.  

 

I vedlagte notat er ændringen og de afledte konsekvenser beskrevet nærmere. 

 

Bilag 8: Notat ændring af oprykningsretten 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

18. Nyt om afdelingerne 

Personalesituationen 
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Der er en fin stemning i personalegruppen, hvor man aktivt forsøger at løse de daglige opga-

ver. Det vurderes at samarbejdet på tværs af afdelingerne er øget, og der erfaringsudveksles 

en del mellem driftslederne. Der er planlagt socialfaglig dag den 14. juni 2019, hvor man efter 

et personalemøde spiser en fælles frokost i byen.  

 

Afdelingsmøder RKE 

Der er afholdt afdelingsmøder i alle afdelinger i RKE. Det er administrationens opfattelse, at 

alle møder er forløbet godt i overvejende god positiv stemning. 

 

Horsevænget 

Renoveringsbehov 

Horsevænget har den 21. maj 2019 på afdelingsmødet godkendt, at bevilge en økonomisk 

ramme op til 250.000 kr. fra afdelingens henlæggelser til en forundersøgelse af eksempelvis 

kloakker, tage, murværker, energi, badeværelser og andet. Undersøgelsen skal danne bag-

grund for, om der skal arbejdes videre med et samlet renoveringsprojekt og helhedsplan for 

Horsevænget.  

 

Torbenhuse 

Renoveringsbehov 

Torbenhuse har den 22. maj 2019 på afdelingsmødet godkendt, at bevilge en økonomisk 

ramme op til 250.000 kr. fra afdelingens henlæggelser til en forundersøgelse af eksempelvis 

kloakker, tage, murværker, energi, badeværelser og andet. Undersøgelsen skal danne bag-

grund for, om der skal arbejdes videre med et samlet renoveringsprojekt og helhedsplan for 

Torbenhuse.  

 

Påbud Rødovre Kommune 

Kommunen har påbudt, at en del kloakker skal renoveres på grund af rotter. Tilbud fra en-

treprenørerne indkommer senest den 7. juni 2019, hvorefter der tages stilling til, hvem der 

skal renovere, og hvad der skal renoveres.  

 

Fældning af træer i parken 

Rødovre Kommune har ønsket en pleje- og fornyelsesplan for parken tilsendt, så de kan tage 

stilling til om der må fældes en del piletræer. Landskabsarkitekten har lavet en rapport, som 

er sendt til Rødovre Kommune, hvorfra vi afventer svar.  

 

Papas Pub 

Der er den 3. juni 2019 afholdt fraflytningssyn på pubben. Ny erhvervslejekontrakt er leveret 

til den nye lejer. Pubben er overdraget istandsat til den nye lejer.  

 

Renovering af rør- og faldstammer 
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Der er i maj 2019 holdt 1-års gennemgang i sagen af en ekstern rådgiver. Man har gennemgå-

et 17 lejemål for fejl og mangler. Vi afventer resultatet. Selve renoveringssagen pågår stadig 

med enkelte udfordringer med lugt- og temperaturgener for nogle beboere.  

 

Karlsvænge 

Arbejdet med at registrere og lovliggøre udestuer og lignende pågår stadig. Næste skridt er 

at sende brev til berørte lejere.  

Schweizervænget 

Renoveringen af brugsvandsinstallationer m.v 

Reklamationen vedrørende jordledninger der er etableret i en lavere isoleringsklasse end ud-

budt, er nu afsluttet. 

Der er indgået et kompromis, hvor afdelingen får kompensation for forventet energibesparel-

ser på 80.375 kr. 

 

Krogsbæk 

Afdelingsmøde 

Afdelingen fik ny formand, Jan Tetzlaff-Petersen. Tidligere formand Bjarne Klausen er nu 

suppleant for afdelingsbestyrelsen.  

 

Renoveringsbehov 

Krogsbæk har den 20. maj 2019 på afdelingsmødet godkendt, at bevilge en økonomisk ramme 

op til 250.000 kr. fra afdelingens henlæggelser til en forundersøgelse af eksempelvis kloakker, 

tage, murværker, energi, badeværelser og andet. Undersøgelsen skal danne baggrund for, om 

der skal arbejdes videre med et samlet renoveringsprojekt og helhedsplan for Krogsbæk.  

 

Ørbyvang 

Intet at bemærke.  

 

Rødkløveren 

Intet at bemærke.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Det blev bemærket, at det afsatte rammebeløb i Krogsbæk kun er til tage. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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19. Kommende møder 

Der blev på organisationsbestyrelsesmøde i september 2018 aftalt, at næste møde afholdes:  

 

torsdag den 12. september 2019 kl. 17.00.  

 

Mødet afholdes i beboerlokalet i Ørbyvang, Rødovre.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Mødet den 12. september 2019 blev fremrykket til at starte kl. 16.00. 

20. Eventuelt 

Jørgen Skriver Rasmussen fremførte, at punkt om interesse for hjertestarter i de enkelte afdelinger 

manglede at blive behandlet. Det blev aftalt, at punktet tages med på det næste møde. 

 

21. Referat fra mødet - fortrolighed 

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 fortroligt. 

 


