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1. Valg af dirigent 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

 

Beslutning 

 

Formand Bjarne Clausen blev valgt som dirigent og bød velkommen til revisor Pia Søndergård. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 11. december 2019 er sendt til organisationsbe-

styrelsens medlemmer den 23. december 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. 

 

3. 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. 

 

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 

 

Områdechef Peter Leth-Nissen orienterede om, at formandskabet for KAB`s bestyrelsen har tilbudt at 

besøge alle boligorganisationer for at fortælle om KAB`s Grundfortælling, herunder også at drøfte med 

selskaberne om, hvordan KAB-fællesskabet kan stå stærkere i fremtiden. Bestyrelsen har fokus på bære-

dygtighed, økonomi, klima og miljø. Bestyrelsen i KAB ønsker at fællesskabet samles om en klima- 

dagsorden i projekter og dagligdagen.  

 

KAB har i 2019 afholdt 49 kurser med deltagelse af 1.192 deltagere. Der har været stor tilfredshed med 

kurserne og positive tilbagemeldinger.  

 

KAB`s bestyrelse arbejder med at udvikle et nyt logo til brug i dagligdagen og eksempelvis på skilte ved 

byggerier.  

 

Der skal være fokus på formuleringer, når man taler om KAB og KAB-fællesskabet.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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SAGER TIL BESLUTNING 

5. Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2018-2019 

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

ligne med budgettallene for 2018/2019 og 2019/2020. Regnskabsafdelingens noter indgår i 

regnskabsmaterialet – både for boligorganisationen og afdelingerne. 

 

33000, RKE 

Resultatopgørelsen balancerer med 10.582.143 kr. og slutter med et overskud på 484.290 kr., 

der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 84.205.323 kr., og selskabets dispositionsfond udgør inkl. renter 

21.926.900 kr. Den disponible saldo udgør pr. 30. september 2019 4.247.864 kr. svarende til 

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

ningsret) samt tilskud til hjemfald. 

 

Selskabet har en arbejdskapital på 5.209.376 kr., hvilket svarer til 7.622 kr. pr. lejemålsenhed. 

Den disponible saldo pr. 30. september 2019 er 5.168.876 kr. efter fradrag af den bundne del 

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

 

33001, Horsevænget 

Resultatopgørelsen balancerer med 13.169.626 kr. og slutter med et overskud på 226.942 kr., 

der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 42.894.887 kr. 

 

33002, Torbenhuse 

Resultatopgørelsen balancerer med 9.997.760 kr. og slutter med et overskud på 438.408 kr., 

der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 41.286.024 kr. 

 

33003, Karlsvænge 

Resultatopgørelsen balancerer med 7.376.148 kr. og slutter med et overskud på 260.071 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 31.894.449 kr. 

 

33004, Schweizervænget 

Resultatopgørelsen balancerer med 7.146.222 kr. og slutter med et overskud på 650.538 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 
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Status balancerer med 39.534.317 kr. 

 

33005, Krogsbæk 

Resultatopgørelsen balancerer med 4.246.123 kr. og slutter med et overskud på 471.466 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 15.144.749 kr. 

 

33007, Ørbyvang 

Resultatopgørelsen balancerer med 7.007.933 kr. og slutter med et overskud 204.071 kr., der 

overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 110.261.503 kr. 

 

33008, Rødkløveren 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.649.447 kr. og slutter med et overskud på 87.450 kr., der 

overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 24.606.151 kr. 

 

Bilag 1: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2018-2019 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne til forelæggelse på repræ-

sentantskabsmødet den 27. februar 2020. 

 

Beslutning 

 

Der var spørgsmål til selskabets regnskab, bl.a. om lønudgifter til administrative medarbejdere i selska-

bet – Peter Leth-Nissen oplyste, at det er elevløn, som dækkes af selskabet. Desuden var der spørgsmål 

om afdelingernes overskud og deres placering. Overskuddene placeres hovedsaligt på henlæggelserne og 

afskrives over de kommende budgetår.  

 

Formanden for Schweizervænget forklarede kort, at de ikke kan underskrive regnskabet på grund af 

tvivl om fordelingen af udgifter med Karlsvænge. Efter drøftelsen oplyste formanden for selskabet, at 

han skriver regnskabet under på afdelingens vegne.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne, som vil blive forelagt på repræsentantskabsmødet 

den 27. februar 2020. 
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6. Boligorganisationens driftsbudget 2020-2021 

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for tiden den 1. oktober 2020 til den 30. september 

2021 for RKE. 

 

Driftsbudgettet er opstillet således, at sammenligning med tallene i de senest godkendte bud-

getter og senest forudgående regnskabsperiode er mulig. 

 

Specifikationer til budgettet fremgår af regnskabsafdelingens noter til budgettet. Driftsbud-

gettet balancerer med 8.363.000 kr. og slutter med balance efter en budgetteret reserve på 

81.000 kr. 

 

Bruttoadministrationsudgifterne på 3.834.000 kr. er afgørende for fastsættelse af administrati-

onsbidragene i de enkelte afdelinger. 

 

Bilag 2: Boligorganisationens driftsbudget 2020-2021 

 

Indstilling 

 

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

kan blive fremlagt på boligorganisationens repræsentantskabsmøde den 27. februar 2020. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet, som vil blive fremlagt på boligorganisationens repræ-

sentantskabsmøde den 27. februar 2020. 

 

7. Revisionsprotokol 

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

selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af den seneste indførelse i protokollen fra 

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er vedlagt som bilag. 

 

Bilag 3: Revisionsprotokol 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver 

denne. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning og underskrev denne.  

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede Ørbyvang til at nedbringe beløbet på bankkontoen, så pengene 

kan indbringe en renteindtægt.  

 

8. Organisationsbestyrelsens beretning 2018-2019 

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formandskab i 

samarbejde med KAB.  

 

Beretningen vil blive aflagt på repræsentantskabets møde torsdag den 27. februar 2020 og ef-

terfølgende sendt til Rødovre Kommune i forbindelse med styringsdialogen. 

 

Bilag 4: Organisationsbestyrelsens beretning 2018-2019  

 

Indstilling 

  

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

præsentantskabets godkendelse. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte beretningen og indstiller denne til repræsentantskabets godken-

delse. 

 

9. Valg til KAB’s repræsentantskab 

RKE har to medlemmer i KAB’s repræsentantskab.  

 

I henhold til KAB’s vedtægter vælges medlemmerne til KAB’s repræsentantskab enten af den 

enkelte organisationsbestyrelse eller på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. På re-

præsentantskabsmødet i RKE den 21. april 1997 blev det besluttet, at medlemmer af KAB’s 

repræsentantskab vælges af organisationsbestyrelsen.  

 

På organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts 2019 blev Bjarne Clausen og Ida Petersen 

genvalgt til KAB’s repræsentantskab, med Jan Hylleborg som suppleant for Bjarne Clausen 

og Lene Terp Hansen som suppleant for Ida Petersen.  
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Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger to medlemmer samt to suppleanter til 

KAB’s repræsentantskab. 

 

Beslutning 

 

Bjarne Clausen og Ida Petersen blev genvalgt til KAB’s repræsentantskab, med Jan Hylleborg som 

suppleant for Bjarne Clausen og Lene Terp Hansen som suppleant for Ida Petersen.  

 

10. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor 

På repræsentantskabsmødet den 27. februar 2020 skal der tages stilling til valg af revisor.   

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter indstilling til repræsentantskabet om gen-

valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at indstille genvalg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartner-

skab til repræsentantskabet.  

 

11. Afdeling 33-2, Torbenhuse – byggeregnskab 

Sagen har tidligere været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 12. september 

2019.  

 

Status 

Projektet vedrørende udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer i Torbenhuse er nu 

afsluttet. De konstaterede mangler i forbindelse med 1-års gennemgangen/eftersynet forven-

tes udbedret i første kvartal 2020. Der mangler forsat enkelte tilbagemeldinger fra rådgiver og 

entreprenør. 

 

Byggeregnskabet er godkendt af følgegruppen/afdelingsbestyrelsen på et møde den 7. no-

vember 2019. På dette møde blev der ligeledes holdt en evaluering af byggesagen. 

 

Projektet er finansieret med et 30-årigt realkreditlån, egen trækningsret og tilskud fra HMN 

Gasnet A/S til realisering af energibesparelser. 
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Anskaffelsessum  

Samlede håndværkerudgifter    13.561.934 kr. 

Omkostninger      2.617.615 kr. 

Samlet anskaffelsessum    16.179.549 kr. 

 

Finansiering  

Realkreditlån - 30-årigt    13.164.600 kr. 

Frie henlæggelser 0 kr. 

Egen trækningsret       14.949 kr. 

HMN Gasnet A/S    3.000.000 kr. 

Samlet        16.179.549 kr. 

 

Sammenstilling  

Regnskabet       16.179.549 kr. 

Budget       17.441.478 kr. 

Afvigelse      -1.261.929 kr. 

 

Byggeregnskabet viser, at der er midler i overskud i byggesagen og derfor vil de afsatte hen-

læggelsesmidler på 1.000.000 kr. ikke blive brugt, men derimod ført tilbage til afdelingen.  

 

Bilag 5: Byggeregnskab 33-2 Torbenhuse 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. 

 

Beslutning 

 

Der var debat om processen og om følgegruppers arbejdsopgaver og sammensætning. Der var en opfor-

dring fra formanden i Torbenhuse om, at følgegrupper ikke bør være for store, samt at der tilknyttes en 

beboerrådgiver, når man har større renoveringer i afdelingerne. Afdelingsbestyrelserne bør friholdes fra 

at deltage i følgegrupper, da sagerne kan være svære og komplekse. 

 

Peter Leth-Nissen redegjorde for styre-, følge- og arbejdsgruppers opgaver i forbindelse med renove-

ringssager.  

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede Peter Leth-Nissen til at undersøge mulighed og pris for at arran-

gere et lokalt kursus om byggesager for alle afdelingsbestyrelser i RKE i forhold til kommende renove-

ringer i afdelingerne.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte herefter byggeregnskabet. 
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12. Vild med Vilje 

KAB har indgået partnerskab med Vild med Vilje, og alle boligorganisationer i KAB- fælles-

skabet tilbydes nu at blive medlemmer af foreningen Vild med Vilje, hvis ambition er, at gøre 

en konkret og lokal forskel for en vild, rig og mangfoldig natur i Danmark.  

 

Årligt medlemskab  1.500 kr.  

Opstartsgebyr   9.950 kr. ekskl. moms, svarende til 12.437,50 kr. inkl. moms 

 

KAB tilbyder herefter boligafdelingerne i KAB-fællesskabet en identifikation og analyse af 

afdelingens unikke potentialer og på baggrund heraf, konkrete forslag til driftstiltag, der kan 

bidrage til at øge biodiversitet. Hertil tilbydes undervisning/workshops til driften. 

 

Analyse og anbefalinger til omlægning af arealer til Vild med Vilje vil koste 13.312,50 kr. inkl. 

moms pr. afdeling ved op til 100 tilmeldte afdelinger i KAB-fællesskabet. Hvis der kommer 

flere interesserede afdelinger, vil prisen kunne reduceres. I vedlagte bilag er projektet nær-

mere beskrevet, og der er eksempler på forandringer af områder, der medfører forvandlinger 

til grønne områder med stor biodiversitet. 

 

Bilag 6: Projekt ”KAB - Vild med Vilje” 

Bilag 7: Inspirationsmateriale 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter og tager beslutning om, de ønsker, at selskabet bliver med-

lem af foreningen Vild med Vilje, samt at arbejde videre henimod etablering af Vild med Vilje 

arealer i organisationens afdelinger. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at blive medlem af foreningen Vild med Vilje og at betale opstarts-

gebyr.  

 

Organisationsbestyrelsen var enige om, at der sendes det rigtige signal om, at man ønsker at være bæ-

redygtig i selskabet.  

 

Afdelingerne kan selvstændigt træffe beslutning om screening, og afdelingerne betaler selv udgiften 

hertil samt eventuelle arbejder i afdelingerne.  
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13. God selskabsledelse 

Brug af fællesstemmer og god selskabsledelse  

KAB´s repræsentantskab vedtog den 26. juni 2019 ”Retningslinjer og kodeks for valg til eks-

terne poster i KAB og KAB-fællesskabet.” Af disse retningslinjer fremgår det bl.a. at: 

 

 ”KAB´s repræsentantskab opfordrer alle boligorganisationer til at behandle spørgsmålet om 

brug af fællesstemmer og træffe beslutning om rammerne for god selskabsledelse i deres or-

ganisation”. 

 

KAB’s repræsentantskab har besluttet at give Forvaltningsudvalget ansvaret for implemente-

ringen af retningslinjerne, og udvalget vil hermed opfordre til, at alle boligorganisationer i 

KAB-fællesskabet tager stilling til følgende: 

 

Ønsker boligorganisationen at benytte sig af muligheden for at benytte fællesstemmer, der er 

opnået i forbindelse med afdelingernes eller boligorganisationens kundeforhold i f.eks. forsy-

ningsselskaber, realkreditforeninger og banker? 

 

Er det i givet fald en beslutning, organisationsbestyrelsen træffer, eller lægges den ud til afde-

lingerne?  

 

Træffes der en generel beslutning om brug eller ikke brug af stemmer – eller skal det vurde-

res fra sag til sag? 

 

Desuden opfordres boligorganisationerne til at sætte egne principper for god selskabsledelse 

til debat og beslutning. Det kan f.eks. være på et seminar, en arbejdsdag, eller på et organisa-

tionsbestyrelsesmøde. Vigtigst er det, at der fastlægges en politik, der er ejerskab til og enig-

hed om, og som kan være med til at sikre åbenhed og transparens om beslutninger i organi-

sationen. 

 

Bilag 8: Retningslinjer og kodeks for valg til eksterne poster i KAB og KAB-fællesskabet 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, hvorvidt man i fremtiden vil benytte fæl-

lesstemmer, herunder om det skal besluttes fra sag til sag eller lægges ud til afdelingerne.  

 

Det indstilles desuden, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om rammer og tidsplan 

for vedtagelse af en politik for god selskabsledelse. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at man skal høres fra sag til sag i forbindelse med afstemninger 

hvor fællesstemmer benyttes. Ordningen kan evalueres om nogle år.  

 

Organisationsbestyrelsen ønsker inden udgangen af 2020 at have vedtaget en plan for god selskabsle-

delse i RKE. Arbejdet skal ligge i arbejdsgruppen, der arbejder med samdrift.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

14. Fælles drift i RKE – status 

Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. september 2019 at etablere driftsfæl-

lesskab mellem alle boligafdelingerne i RKE. Etableringen skulle ske ad to omgange, hvor 

man pr. 1. oktober 2019 har to ejendomskontorer og pr. 1. oktober 2020 et fælles servicecenter.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 11. december 2019, at der kunne arbejdes 

videre med at etablere et fælles servicecenter af midlertidig karakter i boligen over det nuvæ-

rende ejendomskontor i Horsevænget 3.  

 

Der er sendt ansøgning til Rødovre Kommune om tilladelse til at nedlægge lejemålet i tre år. 

Rødovre Kommune har oplyst, at sagen behandles politisk i februar 2020.  

Der udføres fraflytningssyn i boligen, hvorefter den istandsættes som skulle den genudlejes 

som bolig.  

 

Lejetabet i Horsevænget foreslås dækket via selskabets arbejdskapital indtil den 1. oktober 

2019. Udgiften til boligen vil indgå i drøftelserne omkring fordeling af udgifterne mellem bo-

ligafdelingerne i driftsfællesskabet. 

 

Driftslederne af de nuværende to ejendomskontorer har fokus på nuværende serviceaftaler 

og deres mulige forlængelse. Det drejer sig eksempelvis om service på vaskerier, skadedyrs-

bekæmpelse, gasfyr og lignende.  

 

Den 23. januar 2020 blev der afholdt møde i Samdriftsudvalget, med deltagelse fra alle afde-

linger. Her gennemgik man nuværende fordelingsnøgler og udgifter mellem afdelingerne, 

hvorefter man drøftede oplæg til nye fordelingsnøgler for afdelingerne. På næste møde i fe-

bruar vil man drøfte, hvilke serviceopgaver, der skal udføres i boligafdelingerne og herunder 

eventuelle udliciteringer af serviceopgaver. 
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Økonomiske konsekvenser 

Lejetab for boligen – 8 måneder  41.352 kr.   

Etablering af midlertidigt servicecenter    120.000 kr.   
 

Resultaterne af samdriftsudvalgets møder præsenteres for organisationsbestyrelsen på deres 

møde i juni 2020. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Peter Leth-Nissen tilføjede, at der er indrettet et kontor i Ørbyvang til de dage, hvor han er i RKE. 

Kontoret er midlertidigt og nedlægges, hvis Rødovre Kommune godkender indretning af kontor i 

Horsevænget.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

15. Nyt fra afdelingerne 

Orientering om personale, igangværende og kommende serviceopgaver i RKE`s afdelinger.  

 

Personalesituationen 

Den 2. januar 2020 startede ny driftsleder i Horsevænget og Krogsbæk. Kim kommer med  

12 års erfaring fra den almene sektor. 

 

I samme forbindelse ændres organiseringen af ledelsen fra ejendomskontoret, så det er Kim 

der fremover forestår de daglige ledelsesmæssige opgaver i Horsevænget, Torbenhuse og 

Krogsbæk. Personalet på ejendomskontoret vil arbejde på tværs af boligafdelingerne.  

 

Den 1. marts 2020 flyttes driftslederassistenten i Horsevænget/Krogsbæk til ejendomskonto-

ret i Schweizervænget. Dermed er der tre ansatte medarbejdere på hvert ejendomskontor.  

 

I forbindelse med samdriftsudvalgets arbejdsopgaver og i samråd med driftsledelsen, vil det 

blive vurderet om den vakante servicemedarbejderstilling skal genbesættes.  

 

Horsevænget 

Den 3. februar 2020 afholdes opstartsmøde med afdelingsbestyrelsen, projektleder, rådgivere 

og områdechefen vedrørende mulige renoveringssager i afdelingen. Der nedsættes en 
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følgegruppe, og den videre proces for sagerne aftales. Der vil være særligt fokus på etable-

ring af badeværelser i alle boliger, samt på klimaskærm og fundamenter. 

 

Torbenhuse 

Den 6. februar 2020 afholdes opstartsmøde med afdelingsbestyrelsen, projektleder, rådgivere 

og områdechefen vedrørende mulige renoveringssager, eventuelt helhedsplan i afdelingen. 

Der nedsættes en følgegruppe og den videre proces for sagerne aftales.  

 

Karlsvænge 

Der afholdes møde med afdelingsbestyrelsen i løbet af februar måned for at drøfte etablerin-

gen af nye vindfang ved alle hoveddøre til boligerne. 

 

Schweizervænget 

Den 11. februar 2020 afholdes opstartsmøde med afdelingsbestyrelsen, projektleder, rådgi-

vere og områdechefen vedrørende muligt nyt byggeri i afdelingen. Der nedsættes en følge-

gruppe, og den videre proces for sagerne aftales. 

 

Krogsbæk 

Den 4. februar 2020 afholdes opstartsmøde med afdelingsbestyrelsen, projektleder, rådgivere 

og områdechefen vedrørende mulige renoveringssager i afdelingen – særligt tag. Der nedsæt-

tes en følgegruppe, og den videre proces for sagerne aftales.  

 

Organisationsbestyrelsen har på tidligere møde godkendt, at såfremt forundersøgelserne 

medfører kommende byggesager, vil udgifterne til forundersøgelserne blive en del af finan-

sieringen i sagerne, og dermed føres udgifterne til forundersøgelserne tilbage til afdelingerne.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

16.  Opfølgning på kundeprofiler 

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

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

ning. 

 

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 beslutnings-

kraft.  

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-fællesska-

bet.  

 

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 9: Kundeprofil for RKE 

 

Indstilling 

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

des organisationsbestyrelsen: 
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• 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 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 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker, at der foretages en revidering af kundeprofilen. Mange punkter, sær-

ligt målsætninger, er ikke længere aktuelle og bør fjernes fra profilen. Organisationsbestyrelsen ønsker 

at gennemgå kundeprofilen med en konsulent fra KAB, da selskabet er på vej i en positiv retning. Kun-

deprofilen drøftes igen til efteråret, når den er gennemgået. 

 

17. Orientering om investeringsforeninger 

I 2019 faldt renten hen over året og kulminerede med et lavpunkt i sensommeren. Efterføl-

gende har vi set stigende renter, da markederne forventer mindre risici fra handelskrigen og 

Brexit. Centralbankernes support og forventning om en opblødning af handelskrigen mellem 

USA og Kina har fået markederne til at tro på en forlængelse af det aktuelle opsving. 

 

På trods af stigende renter gennem 4. kvartal, og derved faldende obligationskurser, fast-

holdte afdelinger under Kapitalforeningen et flot resultat for 2019. Et resultat, der i høj grad 

blev skabt i første halvår. 

 

Kursværdier 

 

 

Nominel 

beholdning 

(kurs 100) 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2019 

Indre værdi 

(Kurs) 

13. jan. 2020 

Værdiud-

vikling 

13. jan. 2020 

Værdiud-

vikling 

hele 2019 

Danske Capital 13.366.700 119,60 119,67 0,08 %-point 1,98 %-point 

SEB Invest 25.466.000 121,46 121,71 0,25 %-point 1,15 %-point 

Nykredit Port. 17.596.100 124,55 124,81 0,26 %-point 1,89 %-point 

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

pitalforeningen 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. 

 

18. Næste møde 

Repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Schweizervængets 

bestyrelseslokale. 

 

Næste organisationsbestyrelsesmøde er onsdag den 10. juni 2020 kl. 17.00.  

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Repræsentantskabsmødet den 27. februar 2020 er kl. 17.00 og ikke kl. 19.00. 

 

Organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 10. juni 2020 kl. 17.00 afholdes i Krogsbæk. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

19. 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 
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Intet til fortrolighed. 

 

20. Eventuelt  

Organisationsbestyrelsen ønskede oplysninger om, hvornår man kunne forvente, at der sker en digital 

opmåling af boligerne, så der kan udarbejdes et udbud for istandsættelse af boligerne.  

 

Peter Leth-Nissen oplyste, at der er udført digital opmåling i nogle selskaber. Der arbejdes med at ud-

vikle en platform, så de opnåede priser og beregninger kan integreres i et synsmodul, som kan lette 

synsmedarbejdernes arbejde. Selskaberne skal være opmærksomme på, at opmålingen og en integration 

med synsmodulet skal betales af selskabet.  

 

Organisationsbestyrelsen opfordrede til, at sagen prioriteres højt i KAB for at opnå de forventede effek-

tiviseringer.  

 

Efter mødets afholdelse er sagen undersøgt. Man forventer ikke, at integreringen mellem opmålinger og 

syn sker i 2020.  

 

 

 

 


