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1. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 11. juni 2019 er sendt til organisationsbestyrel-

sens medlemmer den 25. juni 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. Revisionsprotokol  

Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

3. 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 Hansen 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 
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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. 

 

4. Meddelelser  

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Annette Birkov orienterede om: 

 

BL har oplyst, at Fagbladet Boligen og Beboeren ikke længere udkommer i fysisk form. Fagbladet Boli-

gen fortsætter digitalt som fagbladetboligen.dk. Nyhedsbrev udkommer to gange om ugen. 

 

Ny boligminister, Kaare Dybvad deltog i BL’s forvaltningskonference, hvor han blandt andet oplyste, 

at aftale om nyt boligforlig påbegyndes i efteråret 2019 og forventes på plads i foråret 2020. 

 

Kaare Dybvad deltager også på KAB’s årlige konference på Konventet i Helsingør i weekenden den 26. 

og 27. oktober 2019. Temaet er Fællesskab og Netværk – sammen kan vi mere. 

 

KAB’s studietur for bestyrelsesmedlemmer går til Rotterdam i dagene 25. til 28. september 2019.  

 

Udlejningen har fået nye medarbejdere og har tilpasset organiseringen – oversigt over kontaktpersoner 

for RKE udsendes sammen med referatet. 

 

Jan Hylleborg orienterede om, at han har deltaget i BL’s konference for bestyrelser, hvor boligministe-

ren også var på besøg. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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SAGER TIL BESLUTNING 

5. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen  

På organisationsbestyrelsesmødet den 11. juni 2019 blev nedsat en arbejdsgruppe bestående 

af Poul Berild Hansen, Jan Hylleborg og Ida Petersen, der i samarbejde med kundechefen vil 

udarbejde et forslag til en revideret forretningsorden. 

 

Den gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen vedtaget den 20. oktober 1998 er 

vedlagt og forslag til revideret forretningsorden er vedlagt. 

 

I den reviderede forretningsorden er der tekst, som er markeret med gult. Dette er punkter 

som arbejdsgruppen ønsker en særlig drøftelse af. 

 

Bilag 1: Gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

Bilag 2: Forslag til revideret forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og godkender den reviderede forretnings-

orden. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen med enkelte tilpasninger samt en ændring 

vedrørende hvornår suppleanter indkaldes. Efter afstemning blev det besluttet at suppleanter indkal-

des, når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller er fraværende i minimum 4 måneder. 

 

6. Vedtægter for RKE og forretningsorden for repræsentantskabsmøder 

På repræsentantskabsmødet den 21. marts 2019 gjorde administrationen opmærksom på, at 

der er en uoverensstemmelse mellem vedtægterne for RKE og forretningsordenen for repræ-

sentantskabsmøder.  

 

Uoverensstemmelsen består i, at der i forretningsordenen står, at formand og næstformand 

vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Af vedtægterne § 6, stk. 2 fremgår, at repræsentant-

skabet træffer beslutning om, hvorvidt bestyrelsen eller repræsentantskabet vælger formand 

og næstformand. Da repræsentantskabet har truffet beslutning om, at formand og næstfor-

mand vælges direkte på mødet, skal forretningsordenen tilrettes. 
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Efter juridisk gennemgang af vedtægterne skal endvidere gøres opmærksom på følgende 

tekst i § 11: 

 

Bestyrelsens medlemmer valgt af beboerne indstilles til valg af repræsentantskabet som følger: 

Horsevænget 1 medlem 

Torbenhuse  1 medlem 

Karlsvænge  1 medlem 

Schweizervænget 1 medlem 

Krogsbæk  1 medlem 

Ørbyvang  1 medlem 

Rødkløveren  1 medlem 

 

Teksten betyder, at repræsentantskabet opfordres til at vælge som beskrevet ovenfor, men 

det betyder ikke, at hver afdeling har krav på en plads i organisationsbestyrelsen. Det frem-

går lige nu i den gældende forretningsorden, hvorfor også dette skal tilrettes. 

 

Udkast til revideret forretningsorden er vedlagt. 

 

Bilag 3: Gældende forretningsorden for repræsentantskabsmøder 

Bilag 4: Udkast til revideret forretningsorden for repræsentantskabsmøder 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender 

udkast til forretningsorden for repræsentantskabsmøder og indstiller denne til godkendelse 

på først kommende repræsentantskabsmøde. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte udkast til forretningsorden 

for repræsentantskabsmøder og indstillede denne til godkendelse på først kommende repræsentant-

skabsmøde. 

 

7. 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. 
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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: 

• 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 5: Kundeprofil for RKE 

 

Indstilling 

 

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

des organisationsbestyrelsen: 

• Drøfte, om de beskrevne udfordringer/ønsker stadigvæk er aktuelle.  
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• Vurdere og beslutte, sammen med kundeansvarlig, hvilke initiativer, der ønskes at 

arbejde videre med. 

• Aftale med kundeansvarlig, hvem der gør hvad og hvornår. 

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

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

initiativerne. 

Organisationsbestyrelsens input og aftaler tages med tilbage til KAB til videre koordinering 

og behandling. KAB sørger for direkte invitation til de udnævnte beboervalgte.  

 

Beslutning 

 

Det blev besluttet at udskyde punktet til næste organisationsbestyrelsesmøde. 

 

8. Driftssituationen i RKE – ny plan og midler til kompetenceløft af medarbejdere 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 19. juni 2019 blev forslag om ét fælles 

servicecenter for selskabets syv afdelinger ikke vedtaget, da der var lige mange stemmer for 

som imod. 

 

Organisationsbestyrelsen skal nu drøfte og afklare, hvordan driften fremadrettet skal tilrette-

lægges under hensyntagen til synspunkter, der fremkom på repræsentantskabsmødet, samt 

opfyldelse af kravet om effektiviseringer inden udgangen af 2020. 

 

De seneste tal fra Landsbyggefonden vedrørende faktiske afholdte driftsudgifter viser at ud-

gifterne i RKE stiger, i klar modsætning til øvrige sammenlignelige almene boligorganisatio-

ner. En grafisk oversigt er vedlagt som bilag. 

 

Medarbejdersituationen har hen over sommeren ændret sig væsentligt. 

 

Driftslederen i Horsevænget og Krogsbæk fratrådte sin stilling umiddelbart før sommerferi-

en. Stillingen har været slået op og ansættelsesproces er i gang. Der stiles mod ansættelse af 

en driftsleder med servicelederpotentiale.  

 

Driftslederen i Schweizervænget, Karlsvænge, Ørbyvang og Rødkløveren har ønsket nye ud-

fordringer og havde sidste arbejdsdag den 31. august 2019. Denne stilling har ligeledes været 

slået op, og en egnet kandidat er fundet. Det drejer sig om en meget erfaren driftsleder, der 

kan starte den 16. september 2019.  
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Der har gennem længere tid været ansat en servicemedarbejdervikar, som beklageligvis er 

langtidssygemeldt. Ansættelsen ophører med udgangen af september 2019, hvorefter stillin-

gen vil blive slået op med henblik på fastansættelse af en servicemedarbejder. 

En stabil drift med tilpas udfordrende opgaver for medarbejderne er af afgørende betydning 

for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Ligeledes er gode arbejdsforhold – herunder 

kontor- og mandskabsfaciliteter. 

 

Det har derfor afgørende betydning for medarbejdertrivsel og stabil drift, at der træffes be-

slutning om den fremtidige organisering af driften. 

 

Forslag til ændret tilrettelæggelse af driften i RKE: 

Fra den 1. oktober 2019 til den 30. september 2020 arbejdes ud fra et ejendomskontor i 

Schweizervænget og et ejendomskontor i Horsevænget svarende til nedenstående: 

 

Ejendomskontoret i Horsevænget: 

Medarbejderne vil alle få base på det nuværende ejendomskontor i Horsevænget. Herved 

opnår man større synergi mellem medarbejderne, og driften vil kunne tilrettelægges mere ra-

tionelt.  

 

Ejendomskontoret i Torbenhuse nedlægges, og serviceringen af beboerne flyttes til Horse-

vænget.  

 

Ejendomskontoret i Torbenhuse vil fortsat bruges af medarbejderne til daglige fornødenhe-

der og frokoststue.  

 

Nuværende driftsleder og servicemedarbejder i Torbenhuse vil fortsat primært servicere Tor-

benhuse. 

Horsevænget

Ejedomskontor

4 medarbejdere

traktor

Krogsbæk Torbenhuse

Schweizervænget

Ejendomskontor

3 medarbejdere

traktor

Karlsvænge Ørbyvang Rødkløveren
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Ny driftsleder og nuværende driftslederassistent vil primært servicere Horsevænget og 

Krogsbæk. 

 

Der vil i højere grad end i dag arbejdes med at hjælpe hinanden og bedst mulig udnyttelse af 

ressourcer, eksempelvis i forhold til grønne områder, beboerservice og syn.   

 

Ejendomskontoret i Schweizervænget: 

Ny driftsleder skal sammen med nuværende driftslederassistent og ny servicemedarbejder 

servicerer de fire afdelinger: Schweizervænget, Karlsvænge, Ørbyvang og Rødkløveren. 

 

Her skal også fokus på bedste udnyttelse af ressourcerne, men det fastholdes at den nye ser-

vicemedarbejder primært servicerer Rødkløveren og Ørbyvang.  Servicemedarbejderen vil ud 

over betjeningen i Ørbyvang og Rødkløveren indgå i driften af Schweizervænget og Karls-

vænge, som kompensation for den administrative betjening af Ørbyvang og Rødkløveren.  

 

For begge områder gælder: 

Der skal, når driften er stabil, afdækkes muligheder for fællesindkøb og fælles udbud af 

håndværkerydelser. Endvidere skal der arbejdes med optimering af beboerservice. 

 

Maskinparken reduceres og de store maskiner samles i henholdsvis Horsevænget og Schwei-

zervænget. Reduktionen af maskinparken vil i første omgang foregå ved at overskydende 

maskiner stilles i garage til eventuelt brug i nødsituationer. 

 

Fordeling af udgifter: 

I perioden frem til den 1. oktober 2020 vil de nuværende fordelingsnøgler fortsætte.  

 

I de godkendte budgetter for 2019/2020 er der indarbejdet løn til medarbejdere med følgende 

fordeling: 

 

Torbenhuse afholder lønudgifter til en driftsleder og en servicemedarbejder. 

 

Horsevænget og Krogsbæk afholder lønudgifter til en driftsleder og en driftslederassistent. 

 

Schweizervænget og Karlsvænge afholder lønudgifter til en driftsleder og en driftslederassi-

stent. 

 

Ørbyvang og Rødkløveren afholder lønudgifter til en servicemedarbejder. 
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Pr. 1. oktober 2020 etableres ét fælles servicecenter for alle afdelinger:

 
 

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. 

 

Økonomi 

Der skal igangsættes en analyse af fremtidige fordelingsnøgler mellem de syv afdelinger i 

RKE. Fordelingen kan tage udgangspunkt i antal lejemål eller arealer. 

Arbejdet skal være færdigt så det senest kan godkendes af organisationsbestyrelsen sammen 

med budgetterne for 2020/2021. 

Schweizervænget

Centralt servicecenter

7 medarbejdere

Horsevænget Torbenhuse Krogsbæk Schweizervænget Karlsvænge Ørbyvang Rødkløveren
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Set i forhold til de samlede lønudgifter i dag, vil der komme besparelser over tid. Øget fælles-

indkøb og mere beboerservice vil bidrage i en positiv retning for afdelingernes økonomi.  

 

Der arbejdes på at servicecentret i første omgang kan etableres i en lejet pavillon, som place-

res i Schweizervænget. Udgiften til etablering og et års leje vil erfaringsmæssigt andrage 

maksimalt 50.000 kr., som kan dækkes af arbejdskapitalen. 

  

Parallelt med dette igangsættes en undersøgelse af muligheden for at bygge et nyt servicecen-

ter sammen med boliger i Schweizervænget jf. punkt 9. Til dette formål afsættes en ramme på 

100.000 kr. fra arbejdskapitalen. 

 

Kompetenceafklaring og udvikling af medarbejderne 

Set i lyset af de ændrede vilkår for medarbejderne både i overgangsordningen og i den per-

manente løsning samt aktuelle nyansættelser er det nødvendigt at afsætte midler til socialfag-

lige tiltag og kompetenceløft for medarbejderne.  

 

Bilag 6: Udvikling i afgrænsede driftsudgifter 2014-2018  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en ændring af driftstilrettelæggelsen 

som følger: 

- To ejendomskontorer fra den 1. oktober 2019 til den 30. september 2020, hvorefter der 

etableres ét servicecenter for alle syv afdelinger fra den 1. oktober 2020.  Til etablering 

og leje af pavillon i et år bevilliges 50.000 kr. fra arbejdskapitalen. Der bevilliges 

100.000 kr. fra arbejdskapitalen til undersøgelse af muligheden for at bygge et ser-

vicecenter sammen med nye boliger i Schweizervænget.  

Endvidere bevilliges 50.000 kr. fra arbejdskapitalen til socialfaglige tiltag og kompe-

tenceløft af medarbejderne. 

 

Beslutning 

 

Ved afstemning stemte seks for, én stemte imod, og to undlod at stemme. Organisationsbestyrelsen 

godkendte hermed den ændrede tilrettelæggelse af driften som følger: 

 

Der etableres to ejendomskontorer fra den 1. oktober 2019 til den 30. september 2020, hvorefter der 

etableres ét servicecenter for alle syv afdelinger fra den 1. oktober 2020.  Til etablering og leje af pavil-

lon i et år bevilliges 50.000 kr. fra arbejdskapitalen. Der bevilliges 100.000 kr. fra arbejdskapitalen til 

undersøgelse af muligheden for at bygge et servicecenter sammen med nye boliger i Schweizervænget.  

Endvidere bevilliges 50.000 kr. fra arbejdskapitalen til socialfaglige tiltag og kompetenceløft af medar-

bejderne. 
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Jørn Madsen meddelte efter afstemningen, at han trådte ud af organisationsbestyrelsen med øjeblikkelig 

virkning, hvorefter han forlod mødet. 

 

9. 33-4 Schweizervænget - midler til undersøgelse af projekt med fortætningsbyggeri 

Der har gennem længere tid været overvejet muligheder for nybyggeri i Schweizervænget. 

 

På mødet vil formandskabet orientere om de foreløbige tanker. 

 

For at konkretisere disse idéer ønskes afsat et rammebeløb på 150.000 kr. til undersøgelser og 

skitseprojekt. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender et rammebeløb på 150.000 kr. til under-

søgelser og skitseprojekt med henblik på fortætningsbyggeri i afdelingen. 

Beløbet bevilges som et udlæg fra dispositionsfonden. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte et rammebeløb på 150.000 kr. til undersøgelser og skitseprojekt 

med henblik på fortætningsbyggeri i afdelingen. 

 

10. Afdeling 33-4 Schweizervænget – individuelle moderniseringer af køkkener og badevæ-

relser 

Schweizervænget har på afdelingsmødet den 15. maj 2018 besluttet at påbegynde en ny runde 

med individuel modernisering, hvor beboerne mod en særskilt huslejeberegning får udskiftet 

køkken og badeværelse. 

 

Rammebeløbet er besluttet at være 3 mio. 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, ad-

ministration 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 3 mio. kr., samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garanti for re-

alkreditlånet. 

 

Beslutning 

 

Det blev drøftet om beløbenes størrelse var for høje – afdelingsmødet har godkendt principperne, ikke 

beløbsstørrelser. 

 

Forslaget blev godkendt, og driftschefen blev bemyndiget til i samarbejde med formanden for afdelings-

bestyrelsen at afklare beløbsstørrelserne.  

 

11. Omlægning af lån 

KAB holder løbende øje med muligheden for besparelser ved omlægning af afdelingernes 

lån. 

 

Den meget lave rente især på 30-årige lån med fast rente har sat gang i en stor konverterings-

bølge. 

 

Aktuelt er omlagt et lån i Horsevænget med en årlig besparelse på ydelsen på 26.800 kr. 

 

Der er ofte kort tid til at træffe beslutning om omlægning, hvorfor organisationsbestyrelsen 

bedes bemyndige administrationen til at træffe beslutning om omlægning af lån, der medfø-

rer en besparelse på min. 10.000 kr. årligt. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at administrationen kan træffe beslut-

ning om omlægning af lån, der medfører en besparelse på min. 10.000 kr. årligt. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at administrationen kan træffe beslutning om omlægning af lån, 

der medfører en besparelse på min. 10.000 kr. årligt. 
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12. Hjertestarter i afdelingerne 

Jørgen Skriver Rasmussen ønsker et forslag om indkøb af hjertestartere til alle afdelinger be-

handlet i organisationsbestyrelsen. 

 

Jørgen vil på mødet motivere sit forslag. 

 

Jørgen har indhentet et tilbud på køb af hjertestarter: 

 

Én hjertestarter placeret i et udendørsskab, indkøb og 

montering 

ca. 21.500 kr. 

 

Forsikring mod hærværk, tyveri m.v. i 5 år ca. 1.700 kr. 

Elektroder og batteri skal skiftes hvert 4. år ca. 2.500 kr. 

Strømforbrug til udendørsskabet pr. år ca. 500 kr. 

 

Fire timers kursus i førstehjælp ved hjertestop for op til 12 personer koster 7.500 kr. 

 

Bilag 7: Hjertestarter – tilbud fra SafetyGroup 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt der skal 

indkøbes hjertestartere til afdelingerne i RKE. 

 

Beslutning 

 

Der kan tegnes serviceabonnement på 2.000 kr., så får man gratis udskiftning af elektroder og batteri, 

samt klargøring af hjertestarteren, når den har været i brug. 

 

To afdelinger har leaset én hjertestarter – driftschefen undersøger om aftalen kan opsiges. Der kan sø-

ges midler til kursus i Tryg-fonden, Jørgen Skriver Rasmussen undersøger mulighed for dette. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at der indkøbes op til syv hjertestartere (vurderes af Physio Cont-

rol sammen med driftschef). Organisationsbestyrelsen betaler indkøb og serviceaftale, afdelingerne be-

taler strømforbruget. 

 

13. KAB’s sommerophold 2019 og 2020  

De to afholdte sommerophold for familier i 2019 havde i alt 241 deltagere fordelt på 77 fami-

lier. Alle med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2020 forventer KAB at kunne 
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tilbyde to sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Ferie-

fond om midler hertil.  

 

KAB’s familieophold i Pindstrup Centret fik en flot evaluering af deltagerne og gennemføres 

igen i 2020 i Pindstrup Centret, som ligger mellem Randers og Århus.  

 

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

der er 65 deltagere.  

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.150 kr. 

Tilskud fra boligorganisationen 

maksimalt 

1.050 kr. 

Egenbetaling fra deltagerne 4.100 kr. 

 

Økonomi familieophold 

 Voksne Børn 

Pris i alt 4.350 kr. 2.550 kr. 

Tilskud fra boligorganisation 

maksimalt 

1.050 kr. 1.050 kr. 

Egenbetaling/restbetaling 

(AFF) 

3.300 kr. 1.500 kr. 

 

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

bejdsmarkedets Feriefond. Det gælder langt de fleste.  

 

Senioropholdet er en uges ophold på en handicapvenlig højskole. Prisen 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 Arbejdsmarkedets 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 vil være maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2020, afhængig af de fakti-

ske omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. 

Fordeling af pladser vil tage højde for, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og 

som har ansøgere, 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 2019 deltog tre 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.  

 

14. Opmåling af alle boligtyper 

Formandskabet i RKE ønsker en drøftelse af, om der skal gennemføres opmåling af alle bolig-

typer i selskabets syv afdelinger. 

 

Baggrunden er, at der er gennemført forsøg i to boligorganisationer i KAB fællesskabet, hvor 

alle boligtyper er blevet opmålt, og på baggrund af disse opmålinger er arbejdet med istand-

sættelse af boliger ved fraflytning blevet sendt i udbud.  

 

Udbudspriserne i de to forsøg viser, at der kan opnås besparelser på mellem 20 og 30 %. 

 

Opmåling af boligtyper er en væsentlig engangsudgift, hvorfor KAB planlægger at gennem-

føre udbud af denne ydelse – forventeligt i foråret 2020. 

 

Erfaringsmæssige priser fra opmålinger, der er foretaget uden udbud af prisen, ligger på 

knap 8.000 kr. pr. boligtype. En foreløbig optælling af boligtyper i de syv afdelinger viser, at 

der er 50 boligtyper. Oversigten er vedlagt som bilag. 

 

Bilag 8: Oversigt over boligtyper i RKE 
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Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt RKE 

skal have opmålt alle boligtyper. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at afvente at KAB har gennemført udbud, inden der tages endelig 

stilling til opmåling. 

 

SAGER TIL ORIENTERING 

15. Nyt fra afdelingerne 

Personalesituationen - alle afdelinger 

Driftslederen på ejendomskontoret i Horsevænget er den 27. juni 2019 fratrådt sin stilling i 

Horsevænget og Krogsbæk. Driftslederen møder ikke på ejendomskontoret i opsigelsesperi-

oden. 

 

Driftslederen på ejendomskontoret på Schweizerdalsvej har valgt at opsige sin stilling for at 

søge nye udfordringer tættere på hjemmet. Driftslederen stopper med udgangen af august 

2019.  

 

Situationen har medført, at den tilbageværende medarbejder i afdelingerne Horsevænget og 

Krogsbæk indtil videre får assistance om eftermiddagen fra Torbenhuse i det omfang, der af-

tales internt mellem medarbejderne.  

 

Den tidsbegrænsede stilling som servicemedarbejder i RKE i afdelingerne Ørbyvang og Rød-

kløveren slutter med udgangen af september 2019. Der arbejdes på en permanent ansættelse 

af en servicemedarbejder. 

 

Der er en god stemning i medarbejdergruppen på tværs af alle afdelinger. Denne skabes 

blandt andet via fælles personalemøder og samlinger, hvor der drøftes aktuelle emner som 

indkøb og fællesaftaler. Indkøb og beboerservice har stor fokus og opmærksomhed.  

 

Horsevænget  

Afdelingsmødet i maj 2019 godkendte at bevilge midler til en forundersøgelse af bygningerne 

i Horsevænget. Der er den 26. juni 2019 afholdt møde med en rådgiver og foretaget en visuel 

besigtigelse i afdelingen. Efter den 1. oktober 2019 begynder man at arbejde med sagen ved 

aktiv inddragelse af afdelingsbestyrelsen og medarbejderne.  
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Der er sendt ansøgning til Rødovre Kommune om godkendelse af låneoptagelse og garanti i 

forbindelse med kollektive individuelle råderetssager i afdelingen. Vi afventer pt. svar fra 

Rødovre Kommune.  

 

Torbenhuse 

Afdelingsmødet i maj 2019 godkendte at bevilge midler til en forundersøgelse af bygningerne 

i Torbenhuse. Der er den 26. juni 2019 afholdt møde med en rådgiver og foretaget en visuel 

besigtigelse i afdelingen. Efter den 1. oktober 2019 begynder man at arbejde med sagen ved 

aktiv inddragelse af afdelingsbestyrelsen og medarbejderne. 

 

Der er sendt ansøgning til Rødovre Kommune om godkendelse af låneoptagelse og garanti i 

forbindelse med kollektive individuelle råderetssager i afdelingen. Vi afventer pt. svar fra 

Rødovre Kommune.  

 

Rødovre Kommune har godkendt ”Udviklingsplan for solitære træer” i Torbenhuse, så der 

kan arbejdes med at rette op på beplantningen. Generelt begynder afdelingen at tage sig pæ-

nere ud i det grønne.  

 

Rødovre Kommunes påbud om at udbedre skader på kloakkerne omkring blokkene blev på-

begyndt den 5. august 2019 og forventedes afsluttet den 23. august 2019.  

 

Rødovre Kommune er ansøgt om at tandlægen kan opsætte et skilt på gavlen mod Slotsher-

rensvej. Vi afventer svar fra kommunen.  

 

Overdragelse af erhvervslejemålet Papas Pub fandt sted den 1. juli 2019. Inden da var pubben 

istandsat af fraflytter, og der var gennemført fraflytningssyn. Den nye lejer har overtaget drif-

ten af pubben på samme vilkår som fraflytter.  

 

Karlsvænge 

Der er sendt ansøgning til Rødovre Kommune for godkendelse af låneoptagelse på 2,7 mio. 

kr. til brug for nye vindfang ved alle hoveddøre til boligerne. Vi afventer pt. tilladelsen fra 

Rødovre Kommune.  

 

Arbejdsopgaven med at lovliggøre udestuer og terrasseoverdækninger forventes færdiggjort 

i løbet af efteråret 2019. 

 

Schweizervænget 

Der er sendt ansøgning til Rødovre Kommune om godkendelse af låneoptagelse og garanti i 

forbindelse med kollektive individuelle råderetssager i afdelingen. Afdelingsmødet den 15. 

maj 2018 godkendte ordningen med en pulje på 3 mio. kr. Vi afventer pt. svar fra Rødovre 

Kommune.  
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Krogsbæk 

Afdelingsmødet i maj 2019 godkendte at bevilge midler til en forundersøgelse af tagene i af-

delingen. Der er den 26. juni 2019 afholdt møde med en rådgiver og foretaget en visuel besig-

tigelse i afdelingen. Efter den 1. oktober 2019 begynder man at arbejde med sagen ved aktiv 

inddragelse af afdelingsbestyrelsen og medarbejderne. 

 

Ørbyvang 

Ingen aktuelle projekter. 

 

Rødkløveren 

Ingen aktuelle projekter.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Der er modtaget 28 ansøgninger til stillingen som driftsleder i Horsevænget og Krogsbæk. Der starter 

en driftsleder i Schweizervænget og Karlsvænge den 16. september 2019. Det forventes at en ny ser-

vicemedarbejder til Ørbyvang og Rødkløveren kan starte den 1. november 2019. Græs- og hækklipning 

er aktuelt udliciteret til et eksternt firma. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

16. Driftsudgifter – korrektioner for tidligere år 

Administrationen har som aftalt gennemgået alle bogførte udgifter i henhold til gældende 

fordelingsnøgler. Gennemgangen er foretaget for regnskabsårene 2015/2016, 2016/2017 og 

2017/2018. 

 

Der er konstateret følgende behov for korrektion: 

 

Horsevænget har betalt for meget 33.047,75 kr. bogføres på konto 206 

Krogsbæk har betalt for lidt 33.047,75 kr. bogføres på konto 134 

  

Schweizervænget har betalt for meget 81.919,82 kr. bogføres på konto 206 

Krogsbæk har betalt for lidt 81.919,72 kr. bogføres på konto 134 

  

Rødkløveren har betalt for meget 800,84 kr. bogføres på konto 206 

Ørbyvang har betalt for lidt 800,84 kr. bogføres på konto 134 
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Korrektionerne vedrører primært manglende fordeling af udgifter til kørende materiel. 

Endvidere enkelte udgifter vedrørende drift af ejendomskontoret og løndele. 

 

Bilag 9: Fordelingsnøgler 

Bilag 10: Korrektioner af driftsudgifter 2016-2018 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Fordelingsnøglen mellem Schweizervænget og Karlsvænge skal afklares/genforhandles. 

 

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

Sagen har tidligere været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 7. marts 2019.  

 

Det har desværre vist sig, at der i forbindelse med udførelsen af opretningsarbejderne ikke er 

udført den korrekte gennemskylning at rørene efter skæring af disse. Dette har medført, at 

der i filtrene ved blandingsbatterierne har samlet sig skærespåner, hvilket har betydet, at der 

har været problemer med at levere og regulere det varme vand. 

 

Derfor er der foretaget en gennemgang af boligerne, hvor blandingsbatterierne er afmonteret, 

renset og genmonteret. Dette blev udført i juli-august 2019. Der er endnu ikke modtaget en 

endelig færdigmelding af dette fra entreprenør og rådgiver. 

 

Der er indgået et forlig med rådgiver og deres forsikring omkring opretningsarbejderne. KAB 

har nu modtaget indbetalingen fra Tryg, men mangler fortsat indbetalingen fra Gaihede. Når 

denne er modtaget afsluttes forsikringssagen. 

 

Der har været afholdt 1-års gennemgang med rådgiver og entreprenør den 21. august 2019. I 

den forbindelse blev der omdelt beboerskemaer, og Byggeskadefondens rapport vil ligeledes 

blive gennemgået på mødet. 

 

KAB har ”bokset” en del med byggesagens rådgiver omkring deres udførte tekniske bygge-

regnskab. Det har vist sig, at der var uoverensstemmelse mellem diverse fakturaer. Dette er 
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der ved at være styr på nu, og KAB forventer at kunne fremlægge udkast til byggeregnskab i 

løbet af september 2019. 

 

Som nævnt i seneste oplæg vil vi i forbindelse med gennemgangen af byggeregnskabet også 

afholde en evaluering af byggesagen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Gaihede har ikke som aftalt betalt deres del af det indgåede forlig – projektleder har rykket mange gange 

– næste skridt er at sende et brev fra Kammeradvokaten til Gaihedes administrerende direktør. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

18. Afdeling 33-4, Schweizervænget – renovering – afsluttende status 

På organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts 2019 blev orienteret om, at der er reklameret 

over, at isoleringsgraden af de udskiftede rør er en lavere klasse end det beskrevne i udbud-

det. 

 

Rådgiver Orbicon har opgjort den tabte besparelse over 30 år til 96.450 kr. 

 

Der er indgået forlig i sagen således, at Schweizervænget modtager: 

 

Fra entreprenøren: 48.225 kr. svarende til 3/6 af 96.450 kr. 

Fra rådgiveren:                       32.150 kr. svarende til 2/6 af 96.450 kr. 

  
Afdelingen afholder den sidste 1/6 svarende til 16.075 kr. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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19. Arbejdsskade, udbud 

Arbejdsskadeforsikringen for boligorganisationerne i KAB-fællesskabet har netop været i ud-

bud, og tre selskaber har givet tilbud. 

 

Det er Tryg, der har givet det bedste tilbud med en samlet præmiesum på 1.002.359 kr. Det er 

også Tryg, der har arbejdsskadeforsikringen i dag. 

 

Priserne fra de to andre selskaber var henholdsvis 39 % og 47 % højere i forhold til den sam-

lede udgift på 1.002.359 kr.  

 

Udgiften for boligorganisationerne stiger samlet med 66.627 kr. i forhold til den nuværende 

præmie på 935.733 kr. Den nuværende præmie er ved indeks 2018, og den nye præmie er ved 

indeks 2019. Tages der højde for dette, er der reelt tale om en lille nedsættelse i forhold til det 

kendte indeks på arbejdsskade. 

 

Boligorganisationen 3B har deres egen arbejdsskadeforsikring, og det påregnes, at 3B fra den 

1. januar 2021 også kan være med i den samlede arbejdsskadeforsikring for boligorganisatio-

nerne. 

 

Såfremt Tryg Fonden har overskud, tilbagebetales 8 % af overskuddet til kunderne. Dette 

svarede i 2018 til ca. 70.000 kr. Derudover tilbyder de ”Tryg Tilbage”, der hjælper de skade-

ramte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Forholdene er beskrevet i vedlagte bilag. 

 

Alt i alt betyder det, at tilbuddet fra Tryg er rigtig godt, og der indgås derfor aftale med Tryg 

om arbejdsskadeforsikringen fra den 1. januar 2020. 

 

Bilag 11: Et medlemskab med bonus 

Bilag 12: Fakta om ”Tryg Tilbage” – når der er sket en arbejdsulykke 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 12. september 2019 

Udsendt den 24. september 2019 
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20. Forsikringsstatistik fra Willis 2015-2018 

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.  

 

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 2015-2018 

Bilag 14: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2015-2018 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

21. Mødekalender  

Forslag til mødedatoer i 2019/2020: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2019 kl. 17.00 

 

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 13. februar 2020 kl. 17.00 

Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2020 kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. september 2020 kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. december 2020 kl. 17.00 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender mødedatoer for 2020, samt aftaler, hvor 

møderne afholdes. 

 

 

 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 12. september 2019 

Udsendt den 24. september 2019 
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Beslutning 

 

Følgende datoer blev aftalt: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2019 kl. 17.00 i Rødkløveren 

 

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 13. februar 2020 kl. 17.00 i Torbenhuse 

Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Schweizervænget 

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2020 kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. september 2020 kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. december 2020 kl. 17.00 

 

22. Eventuelt  

 

 

23. 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 til fortrolighed. 

 

 


