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Organisationsbestyrelsesmøde  

onsdag den 11. december 2019 kl. 17.00   

Fælleslokalet i Rødkløveren, Vamdrupvej 8, 2610 Rødovre 

 

 

Til stede: 

 

 

 

Gæst: 

Formand Bjarne Clausen, næstformand Ida Petersen, Jan Hylleborg, Jørgen 

Skriver Rasmussen, Lene Terp Hansen, Poul Berild Hansen, Rune Baj  

 

 

Helle Lindebjerg Nielsen 

Afbud: Besnik Jasari, Tage Nielsen 

KAB: Kundechef Annette Birkov, driftschef Peter Leth-Nissen 

 

 

  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 11. december 2019 

Udsendt den 23. december 2019 

 

 
 

2/18 

Indholdsfortegnelse 

1. Valg af dirigent ..................................................................................................................................... 3 

2. Forretningsorden .................................................................................................................................. 3 

3. Godkendelse af referat fra seneste møde .......................................................................................... 3 

4. Revisionsprotokol ................................................................................................................................. 4 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning ..................................................................................... 4 

6. Meddelelser ........................................................................................................................................... 5 

SAGER TIL BESLUTNING ......................................................................................................................... 5 

7. Udlicitering af vinterrenholdelse ....................................................................................................... 5 

8. Bestyrelseshonorar 2019/2020 ............................................................................................................. 7 

9. Principper for feriefremleje i KAB-fællesskabet............................................................................... 8 

10. Den gode bestyrelse –KAB-fællesskabets bestyrelsesuddannelse................................................. 9 

11. Fortroligt punkt .................................................................................................................................. 11 

SAGER TIL ORIENTERING ..................................................................................................................... 11 

12. Nyt fra afdelingerne ........................................................................................................................... 11 

13. Hjemmeside ........................................................................................................................................ 13 

14. Udlejningstal 2018 .............................................................................................................................. 14 

15. Orientering om investeringsforeninger ........................................................................................... 15 

16. Næste møde......................................................................................................................................... 16 

17. Fortroligt punkt .................................................................................................................................. 16 

18. Eventuelt .............................................................................................................................................. 16 

19. NYT BESLUTNINGSPUNKT – Nedsættelse af samdriftsudvalg ............................................... 17 

 

 

Bilag 1: Udkast til forretningsorden for organisationsbestyrelsen ........................................................ 3 

Bilag 2: Tilbud vinterrenholdelse ............................................................................................................... 7 

Bilag 3: Bestyrelsesuddannelsen 2020...................................................................................................... 10 

 

  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 11. december 2019 

Udsendt den 23. december 2019 

 

 
 

3/18 

1. Valg af dirigent 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

 

Beslutning 

 

Bjarne Clausen blev valgt som dirigent. 

 

2. Forretningsorden 

På organisationsbestyrelsesmødet den 12. september 2019 behandlede organisationsbestyrel-

sen et forslag til ny forretningsorden. 

 

Forretningsordenen blev godkendt med enkelte rettelser. 

 

Hver gang der sker udskiftning i bestyrelsessammensætningen, skal forretningsordenen 

godkendes på ny. 

 

Bilag 1: Udkast til forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsorden for organisationsbe-

styrelsen. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 

 

3. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 12. september 2019 er sendt til organisations-

bestyrelsens medlemmer den 24. september 2019 med anmodning om eventuelle bemærk-

ninger. 
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Der er fremkommet følgende kommentarer til referatet fra Jørn Madsen: 

 

Jeg kunne godt tænke mig der stod i referatet hvorfor jeg trådte ud af organisationsbestyrelsen og forlod 

mødet. 

Grunden var at jeg mener at vedtagelsen af punkt 8 er i strid med vedtægterne. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Referatet blev godkendt med Jørn Madsens bemærkning.  

 

4. Revisionsprotokol  

Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning  

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand Bjarne Clausen Krogsbæk 2021 

Næstformand Ida Petersen Schweizervænget 2020 

Bestyrelsesmedlem  Rune Baj 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. 

 

Rune Baj er indtrådt i organisationsbestyrelsen den 13. september 2019 efter Jørn Madsen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Meddelelser  

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

- Den 10. oktober 2019 var der første spadestik på det nye KAB-hus på Enghavevej.  

- KAB’s repræsentantskabsmøde blev afholdt den 14. november 2019. Budget for 2020 blev godkendt 

med uændret administrationsbidrag. 

- Referat af organisationsbestyrelsesmøder uploades på KAB’s hjemmeside, og kan kun tilgås via Mit 

KAB.      

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

SAGER TIL BESLUTNING 

7. Udlicitering af vinterrenholdelse 

Vinterrenholdelse af boligafdelingerne varetages pt. af personalet, der indgår i en ordning, 

hvor man overvåger vejret og kalder personale på arbejde, såfremt det vurderes at der skal 

saltes og ryddes sne. Der er ikke en vagtordning for personalet, som dermed ikke skal stå til 

rådighed udenfor normal arbejdstid, i weekender og på helligdage. Dermed vil det kunne fo-
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rekomme, at man ikke kan efterleve reglerne om vinterrenholdelse, idet der ikke er personale 

til rådighed.  

 

Det foreslås, at personalet fremover varetager snerydning og glatførebekæmpelse på hverda-

ge, mens det er en ekstern leverandør, der varetager opgaven i weekenderne og på søn- og 

helligdage.  

 

Udgiften til en ekstern ordning for hver boligafdeling er delt i tre dele. 

 

Et årligt fast beredskabshonorar udgør i alle afdelinger 1.500 kr. + moms. 

 

Boligafdelingernes udgifter vil i oplægget udgøre: 

 

Horsevænget 

Glatførebekæmpelse        815 kr. ekskl. moms 

Snerydning inklusive saltning    1.570 kr. ekskl. moms 

 

Torbenhuse 

Glatførebekæmpelse     1.090 kr. ekskl. moms 

Snedrydning inklusive saltning    1.670 kr. ekskl. moms 

 

Karlsvænge 

Glatførebekæmpelse        975 kr. ekskl. moms 

Snerydning inklusive saltning    1.395 kr. ekskl. moms 

 

Schweizervænget 

Glatførebekæmpelse        540 kr. ekskl. moms 

Snerydning inklusive saltning    1.255 kr. ekskl. moms 

 

Ørbyvang 

Glatførebekæmpelse           770 kr. ekskl. moms 

Snerydning inklusive saltning    1.380 kr. ekskl. moms 

 

 

Rødkløveren 

Glatførebekæmpelse        320 kr. ekskl. moms 

Snerydning inklusive saltning       380 kr. ekskl. moms 

 

Alle beløb er udgifter pr. gang, firmaet udfører arbejde i boligafdelingerne.  

 

Snerydning og glatførebekæmpelse vil i weekender være afsluttet senest kl. 07.00 i alle bolig-

afdelinger. Dog er der taget forbehold for større snefald og snestorme i aftalen. 
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Udgifterne vil blive betalt afdelingsvis og konteres på konto 114.600 – Snerydning ekstern. 

Aftalen kan opsiges i perioden 1. april til 30. september.  

 

Bilag 2: Tilbud vinterrenholdelse 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager oplægget til efterretning og godkender, at snerydning og 

glatførebekæmpelse i weekender snarest muligt udliciteres til en ekstern leverandør. Persona-

let udfører herefter snerydning og glatførebekæmpelse på hverdage.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen havde en længere drøftelse for og imod udlicitering, samt en del opklarende 

spørgsmål. Derefter besluttede organisationsbestyrelsen at udlicitere glatførebekæmpelse og snerydning 

i weekenderne.  

 

Efter vinteren 2019-2020 evalueres ordningen.  

 

8. Bestyrelseshonorar 2019/2020 

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage be-

slutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. oktober 

2019. 

 

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

82,99 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 49,79 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2019. Reguleringen vil 

medføre en ændring af det samlede årshonorar fra ca. 36.634 kr. til ca. 37.339 kr.  

 

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

tales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen 

betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs 

begyndelse. 

 

Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om fordeling af ve-

derlag. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen. 

 

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

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

 

9. Principper for feriefremleje i KAB-fællesskabet 

I 2014 besluttede KAB efter ønske fra flere beboere, at også beboere i KAB-fællesskabet bør 

have mulighed for at benytte feriebytte, hvor man bytter bolig med en anden familie, eller 

udlejning gennem f.eks. Airbnb, således at disse ikke stilles dårligere end beboere i andre 

ejerformer. 

 

Flere boligorganisationer ønsker en diskussion af fordele og ulemper ved den nuværende 

ordning og ønsker at tage stilling til, hvorvidt beboerne fortsat skal have mulighed for at ud-

leje deres bolig i kortere perioder igennem portaler som fx Airbnb. Ordningen kan give nogle 

beboere mulighed for selv at komme på ferie, fordi man i en periode får sin husleje dækket. 

 

Officielt søgte ca. 70 personer KAB om tilladelse til at feriefremleje i 2018, men KAB er klar 

over, at antallet af udlejninger er langt større end dette, hvorfor der er fokus på at få beboerne 

til at følge reglerne. Hvis boligorganisationen vælger helt eller delvist at forbyde ferieudlej-

ning, skal man være opmærksom på, at dette ikke i sig selv vil hindre ulovlig fremleje, og at 

det er vanskeligt at føre tilsyn. 

 

Udgangspunktet i KAB-fællesskabet er, at feriefremleje er tilladt i op til seks uger om året. 

Der er dog flere regler, der skal overholdes, herunder at den opkrævede betaling ikke over-

stiger den tilsvarende lejebetaling. Beboeren må således ikke have overskud på udlejningen. 
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KAB skal godkende en ansøgning fra beboeren, inden korttidsudlejningen begynder. Vejled-

ningen kan findes på KAB´s hjemmeside.  

 

Boligorganisationen har også mulighed for at beslutte, at der i en eller flere afdelinger ikke 

skal tillades korttidsudlejning, f.eks. i afdelinger med meget central beliggenhed, eller afde-

linger med systematisk udlejning i strid med reglerne, og deraf følgende gener for de øvrige 

beboere. 

 

Vær opmærksom på, at udlejning via Airbnb indberettes automatisk til Skattestyrelsen. Det 

følger af en aftale imellem Skattestyrelsen og Airbnb.  

 

Såfremt lovgivningen på området ændres, tilpasses ordningen hertil. 

 

I tilfælde, hvor en lejer i KAB-fællesskabet udlejer sin lejlighed i strid med reglerne i afdelin-

gen, kan der sendes en advarsel til beboeren, og i værste fald kan beboeren risikere at miste 

sit lejemål. Det er boligorganisationen/KAB, der skal dokumentere, at reglerne er overtrådt.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt korttidsudlejning som 

udgangspunkt fortsat skal være tilladt i op til seks uger om året.  

 

Beslutning 

 

Efter en længere drøftelse af for og imod, godkendte organisationsbestyrelsen at korttidsudlejning fort-

sat skal være tilladt i op til seks uger om året.  

 

10. Den gode bestyrelse –KAB-fællesskabets bestyrelsesuddannelse 

Indledning 

KAB er efter ønske fra mange i KAB-fællesskabet, og efter inspiration fra bl.a. 3B, ved at ud-

vikle en bestyrelsesuddannelse for beboervalgte. Uddannelsen tilbydes fra januar 2020 og af-

vikles to gange i 2020 med 20 deltagere på hvert hold.  

 

Bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige aspekter af bestyrelseshvervet, 

og uddannelsen er dermed et kvalificeret supplement til de almindelige redskabskurser. Ak-

tiv investering fra de deltagende er en forudsætning for at nå et højt niveau i uddannelsen, så 

deltagerne får maksimalt udbytte. 

 

Boligorganisationen bedes beslutte, om man ønsker at indstille maks. to personer til hvert 

uddannelsesforløb i 2020. 
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I vedlagte notat er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse og pris 

uddybet, ligesom der fremgår mere detaljerede oplysninger om de enkelte moduler. Ansøg-

ningsskema ligger på Frontplanner. 

 

Ansøgningsprocedure  

Deltagelse kræver en skriftlig, motiveret ansøgning ved udfyldelse af ansøgningsskema, som 

skal sendes til organisationsbestyrelsen tids nok til, at de kan nå at behandle og indstille an-

søgere inden ansøgningsfristen den 2. december. 

Organisationsbestyrelsen udvælger, hvilke kandidater de indstiller til uddannelsen og kan 

max. indstille to deltagere til hvert uddannelsesforløb. Organisationsbestyrelsen kan vælge at 

indstille deltagere til begge forløb. 

Organisationsbestyrelsen sender kontaktinformation på deltagerne til KAB på bestyrelses-

mailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk senest 2. december 2019. 

 

Kursusenheden sammensætter de endelige hold til bestyrelsesuddannelsen. Det forsøges, så 

vidt muligt, at fordele pladserne ligeligt blandt KAB-fællesskabets medlemmer. Det betyder, 

at det forventes at blive nødvendigt med en prioritering blandt de indstillede ansøgere, og får 

man som deltager ikke plads på de planlagte hold, kommer man på en venteliste. 

 

Der kan forventes en tilbagemelding til alle ansøgere om deltagelse senest fire uger før ud-

dannelsesstart. 

 

Økonomi 

Uddannelsen koster 12.000 kr. pr. deltager og kan betales i to rater over to regnskabsår, hvis 

det ønskes. Det foreslås, at boligorganisationen finansierer eventuelle pladser. 

 

Tidspunkt og periode 

Uddannelsen gennemføres to gange årligt og består af syv moduler, hvor første modul gen-

nemføres som et internat fra fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00. De efterfølgende moduler fo-

regår i KAB i Vester Voldgade/Studiestræde i tidsrummet 17.15-21.00.  

 

I 2020 afholdes de to forløb på følgende datoer: 

Forår 2020:   24-25/1, 26/2, 16/3, 2/4, 22/4, 19/5 og 8/6. 

Efterår 2020:  28-29/8, 17/9, 8/10, 27/10, 11/11, 30/11 og 14/12. 

 

Bilag 3: Bestyrelsesuddannelsen 2020 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om de ønsker at afsætte økonomi til Be-

styrelsesuddannelsen og indstille op til to deltagere pr. uddannelsesforløb i 2020 samt tager 

mailto:bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk


 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 11. december 2019 

Udsendt den 23. december 2019 

 

 
 

11/18 

stilling til betaling for deltagelse; er det organisation eller afdeling, der skal finansiere delta-

gelse. 

 

Beslutning 

 

Formandskabet har via mail modtaget ansøgninger fra Helle Lindebjerg Nielsen, Rune Baj og Ida Pe-

tersen. Ansøgningerne er prioriteret som følger: 

 

Helle Lindebjerg Nielsen 

Rune Baj 

Ida Petersen 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte de indstillede ansøgere, samt prioriteret rækkefølge.   

 

11. Fortroligt punkt 

Punktet er udtaget til fortrolig dagsorden. 

 

SAGER TIL ORIENTERING 

12. Nyt fra afdelingerne 

Personalesituationen 

Der er den 1. januar 2020 ansat en ny driftsleder til Horsevænget og Krogsbæk. Driftslederen 

kommer med 12 års erfaring fra den almene branche. Det forventes med ansættelsen, at der 

kan skabes ro om den daglige drift.  

 

Den 15. september 2019 begyndte en ny driftsleder på ejendomskontoret i Schweizervænget. 

Fokus er rettet på optimering af sagsbehandling og beboerservice.  

 

Administrationen overvejer sammen med personalegruppen, hvilken bemanding der er be-

hov for i vintermånederne i RKE. Afdelingerne dækkes ind arbejdsmæssigt ved en fordeling 

af personaleressourcerne.  

 

Generelt 

Afdelingerne Horsevænget, Torbenhuse, Karlsvænge, Schweizervænget og Krogsbæk god-

kendte på årets afdelingsmøder rammebeløb til forundersøgelser af behovet for renovering 

og nybyggeri.  
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Der er planlagt opstartsmøde med projektleder og rådgiver i december 2019. Afdelingsbesty-

relserne inviteres til møde i januar 2020 for at drøfte det videre forløb i sagerne.  

 

Der er planlagt møde med Rødovre Kommune for at drøfte ansøgningerne om en kommunal 

godkendelse af lånegarantien til brug i kollektive individuelle råderetssager. Rødovre Kom-

mune har meddelt, at der ikke kan forventes en afklaring af sagen i 2019.   

 

Erhvervslejemålet efter gulvfirmaet i Torbenhuse er genudlejet til et transportfirma på sam-

me vilkår som tidligere - dog med en reguleret husleje.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Peter Leth-Nissen supplerede med følgende orientering: 

 

Det overvejes om den vakante stilling som servicemedarbejder skal besættes nu eller afvente foråret.  

 

Der er afholdt møde med tilsynet i Rødovre Kommune den 28. november 2019. Kommunen gav klart 

udtryk for, at de ikke kan godkende de høje beløb godkendt på afdelingsmøderne til kollektiv individuel 

råderetssager (KIR). Det vil bringe kvadratmeterhuslejen for højt op og over gennemsnittet i Rødovre 

Kommune. Kommunen oplyste, at man anså beløbet til KIR sager som værende acceptable, hvis beløbet 

var op til samlet 125.000 kr.   

 

KAB forelagde behovet for at få godkendelse af låneoptagelse og lukke tidligere sager. Det ser kommu-

nen positivt på. KAB skal genfremsende ansøgningen.  

 

Rødovre Kommune har den 10. december 2019 sendt mail, hvor de beskriver forholdene med manglede 

badeværelser i Horsevænget. Afdelingen beskrives som utidssvarende på trods af en kvadratmeterleje 

på 952 kr. Kombinationen af manglende badeværelse og høj husleje betyder, at afdelingen ikke er kon-

kurrencedygtig. Det betyder en gennemgribende vedligeholdelses- og moderniseringsopgave for at 

fremtidssikre afdelingen.  

 

Rødovre Kommune finder derfor, at en generel modernisering af afdelingens boliger ved etablering af 

bad er mere hensigtsmæssig.  

 

Boligselskabet RKE skal derfor oplyse, hvilke overvejelser afdelingen og selskabet har gjort for at opgra-

dere boligerne med badeværelser som standard.  

 

 Driftschefen arbejder videre med sagen og er i dialog med Rødovre Kommune.  
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Etablering af ejendomskontor/servicecenter i Horsevænget 

 

Boligen ovenpå ejendomskontoret i Horsevænget 3 er blevet ledig. Det vurderes, at boligen forholdsvis 

enkelt kan inddrages i ejendomskontoret, og dermed løse nuværende pladsmangel og fungere som mid-

lertidigt servicecenter fra den 1. oktober 2020. 

 

De skønnede omkostninger til ombygning og indretning beløber sig til ca. 120.000 kr., som anbefales 

dækket af arbejdskapitalen. På seneste møde bevilligede organisationsbestyrelsen 50.000 kr. til leje af en 

pavillon, som herefter ikke vil komme i spil. 

 

Huslejen for boligen udgør 5.000 kr. Det indstilles, at arbejdskapitalen dækker lejetabet indtil den 1. 

oktober 2020, og derefter dækker afdelingerne efter ny fordelingsnøgle udgiften til husleje. 

 

Rødovre Kommune skal godkende en midlertidig nedlæggelse af boliglejemålet. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at der arbejdes videre med at 

inddrage boligen på 1. sal i Horsevænget 3 i ejendomskontoret – herunder ansøge Rødovre Kommune 

om tilladelse til midlertidig nedlæggelse af boligen og en bevilling fra arbejdskapitalen på 120.000 kr. 

til ombygning og indretning. 

 

13. Hjemmeside 

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 11. juni 2019 at købe en hjemmeside til sel-

skabet via KAB’s koncept. 

 

På mødet vil Helle Lindebjerg Nielsen præsentere det foreløbige resultat. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen var begejstrede for udkast til hjemmeside. De enkelte organisationsbestyrel-

sesmedlemmer melder tilbage med eventuelle bemærkninger generelt og om afdelingerne ønsker egen 

hjemmeside, eller om de ønsker afdelingens oplysninger på RKE hjemmesiden.  

 

Link til hjemmeside: http://rke.kabafdeling.dk/ 

 

Oprettelse af en hjemmeside koster i 2019 14.250 kr. inklusive 6 timers support. Herefter er der et år-

ligt abonnement på 2.313 kr. 

http://rke.kabafdeling.dk/
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14. Udlejningstal 2018 

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for RKE, og 

hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet. 

 

Udlejninger 2018 for RKE 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2018 fordelt på typer af 

boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der er i 2018 i alt indgået 5.511 

kontrakter i KAB-fællesskabet. I RKE er der i 2018 indgået 40 kontrakter. 

 

Familieboli-

ger (%) 

Ældreboli-

ger (%) 

Ungdom/ 

Kollegier (%) 

Erhverv (%) Bilejemål 

(%) 

4,7 8,1 0 24,6 33,33 51,7 6,7 9,8 5,1 5,7  

 

Anvisninger 2015 - 2018 

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

2015 - 2018 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste 

– alminde-

lig (%) 

Venteliste – 

oprykning 

(%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte (%) Kommunal 

anvisning 

(%) 

2015 43 3.855 18,6 20,4  37,2 29,2 0 18,1 0 7,3 14,0 4,1 30,2 21 

2016 48 3.197 12,5 11,9  52,1 35,6 0 17,9 0 6 8,3 4,8 27,1 23,7 

2017 46 3.506 13,0 9,3 47,8 34,3 0 11,9 0 16,9 21,7 6,1 17,4 21,6 

2018 29 3.229 17,86 15,5 21,43 33,8 0 15,4 14,29 5,5 10,71 6,2 39,29 25,5 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + kombineret) 

 

Billige boliger 

Antallet af almene familieboliger i KAB-fællesskabet til en husleje på maksimum 4.000 kr. er 

faldet fra 13.092 boliger i 2010 til 5.174 boliger pr. 1. januar 2019. Det skal dog bemærkes, at 

tallet ikke er reguleret for den almindelige prisudvikling. 

 

For RKE er der pr. 1. januar 2019 91 boliger til en husleje på maksimalt 4.000 kr. 

 

Udsættelser 2014 - 2018 

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

fællesskabet (det lyseblå felt).  
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År Antal boli-

ger* 

Udsættelser, 

restance i 

alt 

Heraf ud-

sættelser 

fastholdt 

2014 633 43.941 0 246 0 38 

2015 633 44.205 2 181 0 38 

2016 633 44.288 1 126 0 34 

2017 634 44.570 1 153 0 34 

2018 633 45.200 2 187 0 23 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

15. Orientering om investeringsforeninger 

Stigende risikoappetit har præget de internationale finansmarkeder. Investorernes humør har 

været påvirket af positive meldinger om handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, og 

mindsket risiko for et Brexit uden en aftale.  

 

Kraftigt stigende aktiemarkeder har betydet, at investorerne har hevet penge ud af obligati-

onsmarkedet. Det har presset renterne en smule op, hvilket har mindsket afkast på afde-

lingerne under Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest.  

 

Kursværdier 

 

 

 

Nominel 

beholdning 

(kurs 100) 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2018 

Indre værdi 

(Kurs) 

7. nov. 2019 

Værdiudvikling 

7. nov. 2019 

Værdiudvikling 

hele 2018 

Danske Capital 13.366.698 117,28 119,79 2,14 %-point 0,65 %-point 

SEB Invest 22.995.118 120,08 121,56 1,24 %-point 1,46 %-point 

Nykredit Port. 17.596.100 122,23 124,65 1,98 %-point 0,96 %-point  
 

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Indskud i in-

vesteringsforeningerne skal betragtes som en langsigtet investering.  
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Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

16. Næste møde 

Næste organisationsbestyrelsesmøde er torsdag den 13. februar 2020 kl. 17.00 i Torbenhuse. 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at næste møde afholdes onsdag den 5. februar 2020 kl. 17.00 i 

Torbenhuse. 

 

17. 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. 

 

18. Eventuelt  
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19. NYT BESLUTNINGSPUNKT – Nedsættelse af samdriftsudvalg 

Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde 12. september 2019 at etablere to ejendoms-

kontorer i perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Herefter etableres et permanent 

fælles servicecenter for alle boligafdelingerne i RKE. I forbindelse med arbejdet om et fælles 

driftsfællesskab, har der været nedsat en arbejdsgruppe - Skeletgruppen, der udarbejdede 

forslag og indstilling til organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Arbejdsgruppen er 

nedlagt efter beslutningen om det fremtidige driftsfællesskab. Etableringen af et samdrifts-

udvalg vil være en naturlig fortsættelse af skeletgruppens arbejde. 

 

Administrationen arbejder med den lokale drift på at forankre beslutningen om to ejendoms-

kontorer.  

 

Administrationen og driften skal i perioden frem til den 30. september 2020 udarbejde oplæg 

til nye fordelingsnøgler i RKE. Det arbejde går i gang i januar 2020. Der vil være flere andre 

arbejdsopgaver og rutiner der skal drøftes og tages stilling til, således at man efterlever be-

slutningen om bæredygtig drift, huslejens udvikling, god og nærværende beboerservice, flek-

sibel og effektiv drift og medarbejdernes kompetencer, ressourcer og fastholdelse.  

 

Administrationen anbefaler, at der nedsættes et samdriftsudvalg med en repræsentant for 

hver boligafdeling. Samdriftsudvalget skal kunne træffe beslutning om driftsfællesskabet og 

dets virke. Boligafdelingerne udpeger selv deres repræsentant til samdriftsudvalget. Udval-

get skal afholde møder i nødvendigt og fornødent omfang. Samdriftsudvalget kan fortsætte 

efter den 1. oktober 2020, såfremt organisationsbestyrelsen finder det formålstjenligt.  

 

Samdriftsudvalget skal sammen med administrationen udarbejde et fælles oplæg for alle bo-

ligafdelingerne for det fremtidige driftsfællesskab til godkendelse på organisationsbestyrel-

sens møde den 10. juni 2020.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager punktet til efterretning og nedsætter et sam-

driftsudvalg. Samdriftsudvalget, med deltagelse af en repræsentant for hver boligafdeling i 

RKE, har til formål at udarbejde et oplæg til beslutning på organisationsbestyrelsesmødet den 

10. juni 2020. 

 

Repræsentanterne i samdriftsudvalget kan på vegne af boligafdelingerne i RKE disponere i 

beslutningerne om driftsfællesskabet. Repræsentanterne har som opgave at holde deres afde-

lingsbestyrelse orienteret om forhold der vedrører driftsfællesskabet.  
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Boligafdelingernes bestyrelse skal snarest muligt oplyse til administrationen, hvem der er 

udpeget som repræsentant til samdriftsudvalget. Administrationen skal indkalde samdrifts-

udvalget til første møde i januar 2020.  

 

Beslutning 

 

Det blev præciseret på mødet, at samdriftsudvalget refererer til organisationsbestyrelsen og skal arbejde 

indenfor den ramme om driftsfællesskab som organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 12. sep-

tember 2019.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og besluttede at nedsætte et samdriftsud-

valg med én repræsentant fra hver af de 7 afdelingsbestyrelser. Administrationen tager initiativ til 

indkaldelse til første møde. 

 

 

 

 


