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Til stede: 

 

 

Gæst: 

Formand Bjarne Clausen, næstformand Ida Petersen, Jørgen Skriver  

Rasmussen, Lene Terp Hansen, Poul Berild Hansen, Rune Baj, Tage Nielsen 

 

Hanne Gaerlan, Karlsvænge 

Afbud: Besnik Jasari, Jan Hylleborg 

KAB: 

 

Områdechef Peter Leth-Nissen 
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1. Valg af dirigent 

 

 
 

Beslutning 

 

Bjarne Clausen blev valgt som dirigent. 

 

Der blev budt velkommen til gæst Hanne Gaerlan fra Karlsvænge.  

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 5. februar 2020 er sendt til organisationsbesty-

relsens medlemmer den 19. februar 2020 med anmodning om eventuelle bemærkninger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

 
 

Beslutning 

 

I beslutningen vedr. punkt 11, Vild med Vilje, blev det præciseret, at det årlige honorar og screening 

betales af selskabet, og evt. udført arbejde i afdelingerne betales af afdelingerne.  

 

Man ønskede mere tydelighed i referaterne omkring beslutningskompetencen i eksempelvis samdrifts-

udvalget. Det er organisationsbestyrelsen, som har det overordnede ansvar for driften i RKE, og der-

med organisationsbestyrelsen som tager de endelige beslutninger.  

 

Herefter blev referatet godkendt og underskrevet af formanden.  

 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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3. Organisationsbestyrelsens sammensætning  

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand Bjarne Clausen Krogsbæk 2021 

Næstformand Ida Petersen Schweizer-

vænget 

2022 

Bestyrelsesmedlem  Rune Baj Horsevænget 2021 

Bestyrelsesmedlem  Poul Berild Hansen Torbenhuse 2021 

Bestyrelsesmedlem  Tage Nielsen Karlsvænge 2021 

Bestyrelsesmedlem  Besnik Jasari Ørbyvang 2022 

Bestyrelsesmedlem  Lene Terp Hansen Rødkløveren 2022 

Bestyrelsesmedlem  Jan Hylleborg Kommunen 2021 

Bestyrelsesmedlem  Jørgen Skriver Rasmussen  Kommunen 2021 

  

Jan Hylleborg og Jørgen Skriver Rasmussen er udpeget af Rødovre Kommune til RKE’s orga-

nisationsbestyrelse frem til det ordinære kommunevalg i 2021. 

 

 
 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Meddelelser  

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

 
 

Beslutning  

 

Der blev orienteret om følgende: 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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- KAB fejrede tirsdag den 26. maj 2020 100 års fødselsdag. Det blev på dagen markeret med 

kage til alle ansatte. Personalekonferencen den 19. juni 2020 er aflyst på grund af Covid-19 og bli-

ver i stedet afholdt i 2021. Alle boligorganisationer vil modtage et insekthotel, som kan sættes op i 

en boligafdeling. I RKE leveres det til ejendomskontoret i Horsevænget. Organisationsbestyrelsen 

bør udpege en afdeling, som skal have hotellet stillet op. Der følger vejledning med.  

Det er efter mødet blevet præciseret, at alle boligafdelinger får et insekthotel. Der skal udpeges den 

afdeling, der skal have det første hotel stillet op.  

 

- Corona/status. Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned arbejdsmæssigt og forsamlingsmæs-

sigt. I RKE medførte det aflyste markvandringer, budgetmøder og afdelingsmøder. Danmark er nu 

gradvist ved at blive genåbnet.  

 

Den 8. juni 2020 hæves forsamlingsforbuddet til 50 personer. Den 9. juni 2020 kan flere forsam-

les, hvis der er tale om et arrangement, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned. Mødet skal 

afholdes på et egnet sted godkendt til det, – sektorpartnerskabsretningslinjer.  

 

Den 8. juli 2020 hæves forsamlingsforbuddet til maksimalt 100 personer og den 8. august til 200 

personer.  

 

BL er i dialog med Trafik- Bygge- og Boligministeriet for at få forlænget de midlertidige regler, der 

udløber den 1. juli 2020 for den almene sektor. Det er nødvendigt så længe der fortsat er behov for 

afholdelse af eksempelvis afdelingsmøder.  

 

I RKE betyder det, at der ikke kan afholdes afdelingsmøder før tidligst i løbet af september måned, 

men realistisk nok først i oktober grundet frister og lignende.  

 

- Rødovre Kommune godkendelse af årsregnskaber. Rødovre Kommune har meddelt, at de har 

godkendt årsregnskaberne for 2018/2019 uden bemærkninger.   

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

SAGER TIL BESLUTNING 

5. Godkendelse af budgetter for afdelingerne 

Indledning 

Jf. boligorganisationens vedtægter skal organisationsbestyrelsen godkende afdelingernes 

budgetter for 2020/2021 inden den 1. oktober 2020. Idet alle forårets afdelingsmøder er blevet 
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aflyst grundet Corona-krisen, er ingen af afdelingernes budgetter godkendt af afdelingsmø-

det. Afdelingernes budgetter fremgår af bilaget.  

 

 

Sagsfremstilling 

Transport- og Boligministeriet udsendte den 4. april 2020 ” Bekendtgørelse om fravigelse af 

regler på boligområdet som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)”.  Bekendtgørel-

sen angiver retningslinierne for vedtagelsen af afdelingernes budgetter i lyset af Corona-kri-

sen.  

 

Af bekendtgørelsens §4 stk. 3 Stk. 3 fremgår det at ”Boligorganisationen kan beslutte et driftsbud-

get for det kommende budgetår, uden det godkendes på et afdelingsmøde, jf. § 36, stk. 1, i lov om al-

mene boliger m.v., når sundheds- og ældreministeren har udstedt forbud mod større forsamlinger. Det 

er en betingelse, at driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2 pct. Dog 

kan der ved opgørelsen af de 2 % ses bort fra budgetforhøjelser som skyldes en beslutning, som tidligere 

er truffet på et afdelingsmøde. 

 

Stk. 4. Boligorganisationen kan beslutte, at afdelingens driftsbudget skal godkendes ved en urafstem-

ning blandt afdelingens boliglejere.  

 

Afdelingsbestyrelserne har fået tilsendt budgetoplæg til gennemgang og godkendelse. Der 

var få spørgsmål til budgetterne fra afdelingsbestyrelserne og i Torbenhuse, Schweizervæn-

get og Rødkløveren har man meddelt, at de kan godkende budgettet for deres afdelinger. Øv-

rige afdelingerne har ikke tilkendegivet om, de kan godkende budgetoplægget.   

 

Driftsbudgetterne for tiden 1. oktober 2020 – 30. september 2021 udviser følgende: 

 

Afdelingens navn ny m² - leje  stigning i % 

33-1 Horsevænget 921,66 kr. 0,00 

33-2 Torbenhuse 725,43 kr. 0,00 

33-3 Karlsvænge 872,02 kr. 0,00 

33-4 Schweizervænget 803,33 kr. 0,00 

33-5 Krogsbæk 875,42 kr. 0,00 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter 

under 2 % uden efterfølgende senere godkendelse på afdelingsmøderne. Det 

indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til om Ørbyvangs budget 

efterfølgende skal godkendes på et afdelingsmøde.  
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33-7 Ørbyvang  

Almene familieboliger 

Ungdomsboliger 

 

1.091,05 kr. 

1.023,42 kr. 

 

 -6,75 

 7,54 

33-8 Rødkløveren 1.177,21 kr. 0,00 

 

Lejen er eksklusiv hjemfald. 

 

Alle budgetternes udgifter og indtægter balancerer, men grundet fordelingen af udgifter i Ør-

byvang vil der være en huslejestigning for ungdomsboliger og et huslejefald for familieboli-

ger.  

 

Som bilag vedlægges et hæfte indeholdende afdelingernes driftsbudgetter for tiden den 1. ok-

tober 2020 til den 30. september 2021. 

 

Ingen af afdelingernes kommende budgetter indeholder lejestigninger over 2 %.  

 

I Ørbyvang gør det sig gældende, at der er differentieret husleje for familie- og ungdomsboli-

ger. Den gennemsnitlige lejestigning er 0,79 %.   

Bilag 

Bilag 1: Afdelingernes budgetter 2020-2021 

 

Beslutning  

 

I budgettet for Ørbyvang er der en mindre stigning. Det er ikke korrekt. Der er tale om et ”0 budget”, 

hvilket skyldes en forskel på huslejen mellem familieboliger og ungdomsboliger. De oprindelig lån har 

variabel rente og renten er pt. i minus, hvorfor der ikke er rentestøtte. Desuden er der behov for øgede 

henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i ungdomsboligerne. Det øgede behov til ungdomsboli-

gerne er årligt ca. 37.000 kr. og tilsvarende lavere for familieboligerne.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede på vegne af alle afdelinger i RKE at godkende budgetterne for 

2020/2021. I forbindelse med de kommende afdelingsmøder informeres om budgetterne til orientering 

for beboerne. Budgetterne underskrives af selskabets formand.  
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6. Udlicitering af vinterrenholdelse 2020/2021 

Indledning 

Vinterrenholdelsen var i vinteren 2019/2020 udliciteret i weekenderne, og organisationsbesty-

relsen godkendte at ordningen skulle evalueres, inden man tog stilling til om ordningen 

skulle fortsætte de kommende vintre.  

 

 

Sagsfremstilling 

Vinteren 2019/2020 var meget mild, og firmaet som varetog renholdelsen har besøgt afdelin-

gerne 2-3 gange. Det er firmaet selv, der står for vejrligsovervågningen og dermed beslutter 

om, der skal ske renholdelse.  

 

Grundet de få gange, der har været brug for vinterrenholdelse, er vurderingen af de økono-

miske konsekvenser for boligafdelingerne forbundet med stor usikkerhed.  

 

Derfor vurderes det, at man for at få et reelt billede, bør udlicitere renholdelsen den kom-

mende vinter, som efterfølgende kan evalueres endnu en gang, inden man tager endelig stil-

ling.  

 

Samdriftsudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger for driftsfællesskabet. Derfor 

bør det overvejes, om sagen skal drøftes og godkendes her på afdelingernes vegne.  

 

Udgifterne har i 2019/2020 været:  

 

Horsevænget  

Beredskabshonorar 937,50 kr. 

Udkald 3 stk. 4.275,00 kr. 

  

Torbenhuse  

Beredskabshonorar     937,50 kr. 

Udkald 2 stk. 2.725,00 kr.  

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender udlicitering af vinterrenholdelse 

i boligafdelingerne i vinteren 20/21, samt tager stilling til, om renholdelsen skal gælde 

i hverdage og weekender. Desuden bør organisationsbestyrelsen drøfte, om beslut-

ningen lægges ud til samdriftsudvalget til godkendelse på afdelingernes vegne.  
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Karlsvænge  

Beredskabshonorar 937,50 kr. 

Udkald 3 stk.  2.874,50 kr. 

  

Schweizervænget   

Beredskabshonorar 937,50 kr. 

Udkald 3 stk.  1.350,00 kr. 

  

Krogsbæk  

Beredskabshonorar  937,50 kr. 

Udkald 3 stk. 3.420,00 kr. 

  

Ørbyvang  

Beredskabshonorar  937,50 kr. 

Udkald 3 stk. 2.512,50 kr. 

  

Rødkløveren  

Ingen udgifter  

Det videre forløb 

Såfremt organisationsbestyrelsen eller Samdriftsudvalget godkender fortsat udlicitering, skal 

der aftales ny kontrakt med entreprenøren. Det vil ske i løbet af efteråret 2020.  

 

Det forventes, at der vil ske en regulering af de nuværende aftaler med en stigning svarende 

til nettoprisindeks. 

 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede behovet for, at der indgås en aftale hvor det klart fremgår hvor, 

hvordan og hvornår der skal iværksættes vinterrenholdelse, samt hvordan opfølgning på arbejdet skal 

ske fra de ansattes side. Medarbejdernes overenskomst og lokalaftale beskriver retningslinjerne for at 

indgå i vejrligsovervågning, som man skal følge.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at udlicitere vinterrenholdelse i weekenderne den kommende vin-

ter. Driften skal sammen med samdriftsudvalget drøfte en aftale med en ekstern leverandør på de oven-

for beskrevne vilkår. Aftalen godkendes på organisationsbestyrelsesmødet i september 2020. Organisa-

tionsbestyrelsen besluttede, at aftalen kun skal omhandle weekender og evalueres efter vinteren 

2020/2021.  
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7. Ansættelse af kontormedarbejder i driftsfællesskabet 

Indledning 

Driftsfællesskabet etableres fuldt ud 1. oktober 2020. Af hensyn opstarten indstilles, at man 

fremrykker ansættelsen af en kontorassistent den 1. oktober 2020 til den 1. september 2020.  

 

 

Sagsfremstilling 

RKE besluttede på sit organisationsbestyrelsesmøde den 11. juni 2019, at der den 1. oktober 

2020 skulle ansættes en kontorassistent i 30 timer i servicecentret som en del af organiserin-

gen af driften.  

 

For at sikre så glidende en overgang fra to ejendomskontorer til et servicecenter, skønnes det 

hensigtsmæssigt at ansætte kontorassistenten i god tid inden den 1. oktober 2020. Herved op-

når man tid til at etablere et funktionelt servicecenter, hvor de ansatte er fortrolige med deres 

arbejdsopgaver, ligesom der har været mulighed for at sætte sig ind i de lokale forhold i RKE.  

 

Det skønnes, at jobindholdet for kontorassistenten vil kunne bære en 32 timers stilling, hvor-

for det foreslås, at man ansætter kontorassistenten på 32 timer.   

Økonomiske konsekvenser 

Lønudgiften i indeværende budgetår til udgangen af september måned.  

Det videre forløb 

Såfremt organisationsbestyrelsen godkender oplægget, skal stillingen annonceres, og der skal 

gennemføres et ansættelsesforløb. 

 

Beslutning  

 

Bestyrelsen drøftede ansættelsesvilkårene for en administrativ medarbejder i RKE, herunder om ansæt-

telsen af en administrativ medarbejder betød et mindre administrationshonorar til KAB. Formanden 

redegjorde for, at ansættelsen ikke medfører et lavere honorar, men på sigt vil det indgå i drøftelserne 

med KAB, såfremt man på et tidspunkt vil drøfte administrationsaftalen.  

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ansættelsen af en kontormedarbejder 

på fuld tid fra den 1. september 2020.  
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Organisationsbestyrelsen godkendte, at formandskabet under Covid-19 nedlukningen har bemyndiget 

områdechefen til at kunne ansætte en administrativ medarbejder i en 32 timers stilling pr. 1. september 

2020. Lønudgiften for september 2020 dækkes af arbejdskapitalen.  

 

8. Ansættelse af driftslederassistent i driftsfællesskabet 

Indledning 

Driftslederen i Schweizervænget har meddelt, at han ønsker at fratræde sin stilling i RKE 

med udgangen af september 2020. Det foreslås derfor, at RKE ansætter en ny driftslederassi-

stent den 1. september 2020.  

 

 

Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelsen har på sit møde den 11. juni 2019 godkendt, at der etableres et sam-

let driftsfællesskab for alle boligafdelingerne i RKE.  

 

I organiseringen af personalet har organisationsbestyrelsen godkendt, at der er ansat en 

driftslederassistent til varetagelse af blandt andet flyttesyn, beboerservice og grønne arbejder. 

Herudover skal driftslederassistenten fungere som stedfortræder i servicelederens fravær.  

 

For at sikre en god start af driftsfællesskabet og så glidende en overgang som muligt, foreslås 

det, at der ansættes en driftslederassistent den 1. september 2020. Herved kan man sikre en 

fornuftig overdragelse af arbejdsopgaver fra driftslederen i Schweizervænget, ligesom ser-

vicelederen Kim C. Bjerre har mulighed for at introducere driftslederassistenten til nye og 

kommende arbejdsopgaver, uden det påvirker opstarten af driftsfællesskabet den 1. oktober 

2020.   

Økonomiske konsekvenser 

Lønudgiften i indeværende budgetår for september 2020 fordelt i driftsfællesskabet efter for-

delingsnøglen.   

 

Indstilling 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen godkender ansættelsen af ny driftslederas-

sistent i driftsfællesskabet pr. den 1. september 2020.  
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Det videre forløb 

Områdechefen er ansvarlig for annoncering og afholdelse af ansættelsessamtaler.  

 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der ansættes en driftslederassistent på fuld tid pr. 1. september 

2020.  

 

Lønomkostningen for september 2020 afholdes af arbejdskapitalen.  

 

9. Fordelingsnøgler for driftsfællesskabet 

Indledning 

Samdriftsudvalget har drøftet en ny fordelingsnøgle for boligafdelingerne i RKE, når man im-

plementerer det nye driftsfællesskab fra den 1. oktober 2020. 

 

 

Sagsfremstilling 

Samdriftsudvalget i RKE besluttede på mødet den 10. februar 2020, at den nye fordelings-

nøgle for boligerne skulle tage udgangspunkt i de lønomkostninger, hver boligafdeling 

havde i det nuværende budget. Princippet var, at ingen boligafdeling måtte få højere lønud-

gifter end man havde pt. 

 

Der var mellem afdelingerne Karlsvænge og Schweizervænget enighed om, at den nuvæ-

rende fordeling mellem disse to afdelinger burde ændres.  

 

Samdriftsudvalget besluttede, at når Karlsvænge og Schweizervænget var nået til enighed, 

skulle områdechefen udarbejde den nye fordelingsnøgle til endelig godkendelse i Samdrifts-

udvalget.  

 

På grund af Corona-krisen har det ikke været muligt at afholde et møde i Samdriftsudvalget 

efter den 10. februar 2020. Dermed er fordelingsnøglen formelt ikke godkendt i dette udvalg.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den nye fordelingsnøgle, 

således at den vil være gældende for de fællesudgifter der vedrører boligafde-

lingerne i RKE fra den 1. oktober 2020.  
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Afdeling  Lønudgift  % andel af sam-

let lønudgift  

Horsevænget  686.000 kr.  20,47 %  

Torbenhuse  1.033.000 kr.  30,83 %  

Karlsvænge  366.000 kr.  10,92 %  

Schweizervænget  548.000 kr.  16,35 %  

Krogsbæk  278.000 kr.  8,30 %  

Ørbyvang  372.000 kr.  11,10 %  

Rødkløveren  68.000 kr.  2,03 %  

 

Fordelingsnøglen vil fremover være nøglen til fordeling af lønudgifter (konto 114XX), kontor-

hold (konto 1148XX) og materiel og maskiner (konto 1161+2XX) 

Det videre forløb 

Der skal udarbejdes en samdriftsaftale til underskrift af selskabets formand og samtlige afde-

lingsformænd. 

Bilag 

Bilag 2: Referat nr. 2 fra samdriftsudvalget  

 

Beslutning  

 

Samdriftsudvalget drøftede på sit møde den 3. juni 2020 en ny fordelingsnøgle for driftsfællesskabet for 

2020/2021. Udgangspunktet var en nøgle, hvor ingen afdelinger fik højere udgifter til lønomkostnin-

ger, end de havde i budget 2019/2020.  

 

På mødet blev også drøftet en fordelingsnøgle baseret på lejemål og udearealer fordelt på afdelingerne.  

 

Samdriftsudvalget besluttede, at organisationsbestyrelsen skulle afklare, hvilken fordelingsnøgle der 

anvendes i driftsfællesskabet.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede de to forslag til en fordelingsnøgle.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der oprettes en fordelingsnøgle baseret på lønomkostningerne i 

budgetterne for afdelingerne i 2019/2020. Fordelingsnøglen vil være gældende for alle omkostninger på 

konto 114 til løn og udgifter til drift af servicecenter og på konto 116 til materiel og maskiner. Forde-

lingsnøglen skal evalueres på samdriftsudvalgsmøderne, således at der eventuelt efter et helt driftsår, 

kan foretages en tilretning af fordelingsnøglen baseret på forbrugt tid i afdelingerne.  
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For en fordelingsnøgle jf. 2019/2020 budgetterne stemte 5. For en fordelingsnøgle baseret på lejemål og 

arealer stemte 1. 1 undlod at stemme. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at det er medlemmerne af organisationsbestyrelsen, som skal un-

derskrive samdriftsaftalen.  

 

10. Lokalt kursus om byggesager i RKE 

Indledning 

På organisationsbestyrelsesmødet den 5. februar 2020 blev områdechefen opfordret til at un-

dersøge mulighed og pris for afholdelse af et lokalt kursus for alle afdelingsbestyrelser om 

byggesager. 

 

 

Sagsfremstilling 

Det er muligt at afholde et kursus om byggesager arrangeret af KAB og afholdt i et lokale i 

RKE. Kurset er normalvis delt over to aftener, men det er muligt at det afholdes lørdag fra kl. 

09-16.  

 

Kurset vil kræve et lokale med av-udstyr. Kursusafgiften dækker ikke forplejning.  

Økonomiske konsekvenser 

Kursusafgift KAB (planlægning og gennemførelse af kursus) 10.352 kr. 

Det videre forløb 

Såfremt RKE ønsker kurset gennemført, skal der foreslås tre datoer for afholdelse. Der skal 

udarbejdes information og invitationer til afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

 

Det bør overvejes om, der skal være et minimums deltagerantal for kursets gennemførelse. 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der planlægges for et lokalt 

kursus i RKE om byggesagers gennemførelse.  
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Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der forsøges afholdt en temadag for afdelingsbestyrelserne i lø-

bet af november 2020. Områdechefen er tovholder sammen med Ida Petersen. Kursusafdelingen i KAB 

forestår undervisningen, mens RKE står for lokaler og forplejning. Minimum deltagerantal er 10 per-

soner.  

 

11. Ny kopimaskine til driftsfællesskabet 

Indledning 

Implementeringen af driftsfællesskabet pr. den 1. oktober 2020 betyder, at der er behov for en 

større kopimaskine til ejendomskontoret med det formål at højne kvaliteten på det admini-

strative arbejde.  

 

 

Sagsfremstilling 

På de nuværende ejendomskontorer i RKE forefindes der mindre kopimaskiner til det dag-

lige brug. Maskinerne er af en størrelse, så de harmonerer med størrelsen på afdelingerne og 

de behov der er for eksempelvis beboerinformationer.  

 

I forbindelse med implementeringen af servicecentret i RKE den 1. oktober 2020 opstår et an-

det behov, hvor det skønnes nødvendigt at gøre brug af en større kopimaskine. Det drejer sig 

om hastighed og muligheden for at kunne klipse materiale sammen, i forbindelse med omde-

ling til 630 lejemål.  

 

En sådan maskine vil også indeholde funktioner, hvor materialer til omdeling og præsentati-

oner kommer til at fremstå i en mere professionel udgave, end det er tilfældet i dag.  

 

Det er hensigten at indkøbe en kopimaskine, der efterlever intentionerne i driftsfællesskabet 

om en effektivisering og besparelse på kopimaterialer i selskabet.   

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en beløbsramme på 50 – 65.000 kr. 

til indkøb af en kopimaskine til brug i servicecentret. Beløbet dækkes af afdelingernes 

udgifter til ejendomskontorerne jf. fordelingsnøglen.  
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Økonomiske konsekvenser 

Udgiften dækkes af boligafdelingernes udgifter til drift af ejendomskontorerne. Alternativt 

kan den dækkes af arbejdskapitalen i selskabet.  

 

Anslået beløbsramme ca. 50.000-65.000 kr. til indkøb. 

Det videre forløb 

KAB arbejder for tiden med indgåelse af en ny indkøbsaftale for blandt andet kopimaskiner. 

Aftalen forventes at være indgået omkring juli/august 2020. Det er hensigten at indgå en af-

tale, hvor der er en væsentlig besparelse på indkøb, servicering og afgifter på materialerne. 

 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der indkøbes en ny kopimaskine til ca. 50 – 65.000 kr. til ser-

vicecentret. Områdechefen forestår indkøbet.  

 

12. Fremtidig mødestruktur i RKE 

Indledning 

Driftsfællesskabets implementering i RKE vil medføre et årligt højt antal aftenmøder for an-

satte og beboerdemokrater. For at minimere lønomkostningerne samt bevare kvaliteten i mø-

dernes afholdelse foreslås en ny mødestruktur, hvor aftenmøder reduceres.  

 

 

Sagsfremstilling 

Afdelingsbestyrelserne i RKE afholder bestyrelsesmøder i forskellige intervaller for hver af-

deling. Fælles for alle, dog undtaget Rødkløveren, er at de afholdes fra kl. 16.30 eller senere, 

og ca. en gang hver måned.  

 

Driftslederne for boligafdelingerne har hidtil i et vist omfang deltaget på møderne, hvor de 

har præsenteret indlæg om driften i afdelingerne. Driftschefen har deltaget efter behov.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender oplægget for en ændret 

mødestruktur i RKE, således at lønomkostningerne og antallet af aftenmøder i 

RKE årligt reduceres.  
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Aktualiseret af perioden med Corona-krisen har det vist sig, at en ændring af møderne om-

kring markvandringer og budgetmøder vil kunne ske uden kvalitetsforringelser.  

 

I oktober 2020 implementerer RKE et nyt driftsfællesskab med en serviceleder. Hvis man fast-

holder den nuværende mødestruktur i RKE vil det betyde ca. 5-7 aftenmøder månedligt, samt 

syv årlige afdelingsmøder. Derudover vil der de kommende år være møder om mulige pro-

jekter, renoveringer og samdriftsudvalg. 

 

Samlet set vil det give et antal møder svarende til ca. 90-110 aftenmøder årligt fordelt over 

alle afdelingerne.  

 

For at reducere antallet og bevare kvaliteten i informationerne til afdelingerne foreslås føl-

gende:  

 

Afdelingsmøder – Servicelederen deltager i alle afdelingsmøder uanset tidspunktet for afhol-

delse. 

 

Afdelingsbestyrelsesmøder – Servicelederen kan deltage i bestyrelsesmøder afholdt indenfor 

normal arbejdstid. Inden bestyrelsesmødet drøfter serviceleder og formand for afdelingen 

emner der vedrører driften. Afdelingsformanden præsenterer materialet for bestyrelserne. 

 

Servicelederen kan efter behov deltage i aftenmøder, eksempelvis ved projekters opstart og 

gennemførelse.  

 

Etablering af formandsmøder – Der etableres et udvalg, hvor afdelingsmændene mødes med 

serviceleder og efter behov områdechefen. Møderne afholdes kvartalsvis. På møderne ud-

veksles informationer om status på driftsopgaver i afdelingerne. Det har til formål at fremme 

og udbrede informationerne om forhold i RKE på tværs af afdelingsbestyrelserne. 

 

Samdriftsudvalget – Samdriftsudvalget er etableret. Udvalget mødes ad hoc og har til op-

gave at drøfte strategi og udvikling i forhold vedrørende samdriften. I møderne deltager om-

rådechefen og servicelederen.  

 

Det tilstræbes at kunne afholde møder i formands- og samdriftsudvalgsmøder indenfor nor-

mal arbejdstid, men aftenmøder vil kunne forekomme efter behov.  

 

Markvandringer – Markvandringer afholdes årligt med deltagelse af afdelingsbestyrelser, 

serviceleder og efter behov områdechefen. Markvandringerne foretages indenfor normal ar-

bejdstid. 
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Budgetmøder – Budgetmøder afholdes årligt i mødelokalet på servicecentret. Økonomimed-

arbejderen vil indenfor normal arbejdstid være tilstede i servicecentret 1-2 dage, hvor det er 

muligt for afdelingsbestyrelsen at få gennemgået budgetoplægget.  

 

Ad hoc møder – Ad hoc møder vil også fremover finde sted i driftsfællesskabet. Der vil 

kunne aftales møder med serviceleder og områdechef, hvis formænd og bestyrelserne finder 

det nødvendigt. Møderne aftales nærmere mellem de involverede parter.  

 

Servicelederen er forpligtiget til deltagelse i et vist antal årlige aftenmøder. Såfremt der er 

møder ud over dette antal vil det medføre et mødehonorar, som udbetales månedligt. Hono-

raret vil være en del af udgifterne til fordeling i driftsfællesskabet. 

Økonomiske konsekvenser 

Skønnet besparelse på mødehonorar årligt ca. 75.000 kr.    

Det videre forløb 

Mødestrukturen gennemføres fra den 1. oktober 2020. Strukturen vil kunne evalueres efter et 

år, eller såfremt der inden viser sig uhensigtsmæssigheder, der nødvendiggør ændringer. 

 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede oplægget og herunder, hvilke regler der gælder for løn, overarbejde, 

tillæg i overenskomsten og lokalaftalen for ansatte i KAB-fællesskabet.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at i det omfang det kan lade sig gøre, skal man forsøge at undgå 

aftenmøder og tilrettelægge så mange møder som muligt indenfor normal arbejdstid.  

 

13. Vedtægtsændringer 

Indledning 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har, for at fremme digital kommunikation, foretaget tilpas-

ning af bekendtgørelserne om normalvedtægter for almene boligorganisationer og admini-

strationsorganisationer.  

Desuden viste det sig på repræsentantskabsmødet i RKE i februar 2020 hensigtsmæssigt med 

en præcisering i vedtægterne, såfremt det ikke er muligt at vælge et repræsentantskabsmed-

lem fra en boligafdeling.  
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Sagsfremstilling 

Ændringer vedr. digital kommunikation 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i efteråret 2019 foretaget følgende ændringer i bekendt-

gørelser om normalvedtægter:      

• Normalvedtægternes krav om, at indkaldelser sendes i brevform, erstattes af et krav om 

skriftlighed. Digitale dokumenter (fx via e-mail) opfylder herefter bekendtgørelsernes 

krav om skriftlighed, uden at der foreligger en særskilt aftale herom. 

• Lejere, der er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, 

fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter efter normalvedtægterne. 

• Der er indsat et krav om, at boligorganisationer ved et fysisk brev skal oplyse lejerne om 

den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive frita-

get for digital kommunikation med boligorganisationen. 

Med ændringerne af normalvedtægterne vil boligorganisationer fremadrettet kunne indkalde 

digitalt til repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger og til afdelingsmøder uden aftale 

med den enkelte lejer, som hidtil har været et krav. Det kræver dog, at boligorganisationen 

sender et fysisk brev til de enkelte lejere med meddelelse om, at boligorganisationen frem-

over vil indkalde digitalt, og med orientering om muligheden for at blive fritaget herfor. 

 

Lejerne kan ikke blive fritaget blot ved at give besked til boligorganisationen om, at de ikke 

ønsker at modtage digitale indkaldelser. Fritagelse kan alene ske, hvis lejerne dokumenterer 

at være fritaget for Digital Post efter lov om Digital post fra offentlige afsendere. 

Dertil kræver det, at boligorganisationen ændrer egne vedtægter, så de tilpasses de nye nor-

malvedtægter. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at sende et brev om fremtidig digital 

kommunikation til lejerne, da muligheden for digital kommunikation først endeligt kan ef-

fektueres, når egne vedtægter er ændret. 

Det forventes, at den almene sektor vil indgå i den nye Digital Post-løsning fra foråret 2021. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forslaget til vedtægtsændringer, 

der fremsættes som forslag på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde i 

RKE.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. juni 2020 

Udsendt den 17. juni 2020 

 

 
 

20/28 

Udkast til vedtægtsændringer er vedlagt som bilag, hvor ændringer fremgår med hhv. rødt 

og blåt. Rød tekst udgår af vedtægterne og blå tekst er nye tilføjelser til vedtægterne. 

 

Ændringer vedr. valghandling 

Vedtægterne for RKE § 11 beskriver valghandlingen til organisationsbestyrelsen, ligesom det 

beskrives, hvordan bestyrelsespladserne fordeles.  

 

På repræsentantskabsmødet viste sig et behov for at kunne vælge yderligere et medlem fra en 

boligafdeling hvor der allerede er valgt et medlem, såfremt en boligafdeling ikke er repræ-

senteret på mødet, eller ingen ønsker at lade sig vælge fra boligafdelingen til organisationsbe-

styrelsen.  

 

Derfor foreslås følgende tilføjelse i vedtægternes § 11 – tilføjet med blå tekst:  

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer til 

bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herud-

over vælges eller udpeges 2 medlemmer af Rødovre Kommune. Samtidig med valg og udpegning af 

medlemmer vælges og udpeges personlige suppleanter for disse.  

 

Bestyrelsens medlemmer valgt af beboerne indstilles og tilstræbes valgt 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 

 

Såfremt det ikke er muligt at vælge et medlem til bestyrelsen blandt boliglejere fra en bolig-

afdeling, kan der vælges yderligere et medlem og suppleant blandt de på repræsentantskabet 

øvrige tilstedeværende boliglejere.   

Det videre forløb 

Vedtægtsændringerne fremsættes på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde i fe-

bruar 2021.  

Bilag 

Bilag 3: Vedtægter for RKE med ændringsforslag 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. juni 2020 

Udsendt den 17. juni 2020 

 

 
 

21/28 

 

 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg bestående af formanden og et medlem af or-

ganisationsbestyrelsen samt områdechefen. På næste organisationsbestyrelsesmøde i september 2020 

skal et oplæg til vedtægtsændringer præsenteres til beslutning.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

14. Fælles drift i RKE – status 

Indledning 

Driftsfællesskabet implementeres fuldt ud den 1. oktober 2020.  

 

 

Sagsfremstilling 

Samdriftsudvalget nåede at holde to møder, inden Corona-krisen forhindrede flere møder. 

Udvalget havde på møderne fokus på fordelingsnøglen mellem boligafdelingerne. Det er ud-

gifter til løn, servicecenter, materiel og maskiner.  

 

Udvalget besluttede, at fordelingsnøglen ikke måtte medføre øgede lønomkostninger end de 

nuværende, der var afsat i afdelingerne for 2019/2020. På den baggrund blev udarbejdet en 

fordelingsnøgle, som blev præsenteret i referatet fra mødet. Udvalget har ikke haft mulighed 

for at godkende fordelingsnøglen på et møde. Der har ikke været negative reaktioner eller 

kommentarer til fordelingsnøglen.  

 

Samdriftsudvalget drøftede muligheden for udlicitering af eksempelvis flyttesyn og græs- og 

hækkeklipning. Udvalget besluttede at vente med det, indtil man kan vurdere effekten af 

driftsfællesskabet. 

 

Rødovre Kommune har på sit kommunalbestyrelsesmøde 28. april 2020 godkendt nedlæggel-

sen af boligen over ejendomskontoret i Horsevænget 3. Godkendelsen gælder i tre år. Boligen 

vil blive inddraget i ejendomskontoret, så der kan etableres velfærdsfaciliteter og kontor- og 

møderum her. De nødvendige foranstaltninger både i stueetagen og på første sal, er ved at 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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blive udført og det forventes, at de er færdige inden medio juni måned. Inventar vil for en 

dels vedkommende være fra de nuværende kontorer, mens det resterende indkøbes.  

 

I forbindelse med implementeringen af det fælles servicecenter arbejdes på, at etablere en fæl-

les mail for boligafdelingerne i RKE. Et navn kunne være drift.rke@kab-bolig.dk. Alle tidli-

gere og nuværende mailadresser til ejendomskontorerne lukkes.  

 

Der planlægges for at gennemføre endnu en beboerkampagne op til driftsfællesskabets im-

plementering, hvorved man håber på større brug af Beboerappen mellem beboere og service-

centret.   

Det videre forløb 

Etableringen af det nye servicecenter gennemføres og indrettes, således det er færdigt og klar 

til ibrugtagning i sin fulde form den 1. oktober 2020. 

 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

15. Nyt fra afdelingerne 

Indledning 

Orientering om diverse hændelser og sager i boligafdelingerne.  

 

 

Sagsfremstilling 

Generelt 

Personalet har modtaget tillæg til deres ansættelsesaftaler, således at de fra den 1. oktober 

2020 er ansat i RKE med arbejdsadresse Horsevænget 3 med reference til servicelederen.  

 

Driftslederen i Schweizervænget har meddelt, at han efter eget ønske stopper med udgangen 

af september 2020, hvor hans tidsbegrænsede ansættelse udløber.  

 

Hjertestarterne til alle afdelinger er sat op efter aftale med bestyrelserne.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

mailto:drift.rke@kab-bolig.dk
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Rødovre Kommune har besøgt beboerlokalerne i afdelingerne Horsevænget/Krogsbæk, 

Schweizervænget og Ørbyvang efter tilbud om at kunne gøre brug af lokalerne kommunalt i 

forbindelse med Corona-krisen. Kommunen udtrykte stor tilfredshed med lokalernes stand 

og de ville indgå i planlægningen i kommunen.  

 

Der er til dato ikke nyt i sagen.  

 

Horsevænget 

En større renovering af hække er gennemført efter beslutning på afdelingsmødet i 2019.  

 

Rødovre Kommune har meddelt, at dispensationen for opførelse af carporte, udestuer og 

overdækkede terrasser er udløbet, hvorfor der skal søges på ny for at opnå en permanent til-

ladelse. Jura afdelingen i KAB er i dialog med kommunen.  

 

Torbenhuse 

Planlagt renovering af parken, jf. tiårig plejeplan er gennemført. 

  

1 års gennemgang af rørprojekt forventes opstartet senest medio august måned.  

 

Karlsvænge 

Ingen bemærkninger. 

 

Schweizervænget 

Beboerklagenævnssag. Rødovre Kommune har givet afdelingen medhold i en sag om mulige 

indflytningsmangler.   

 

Der udsendes nyt varmeregnskab i afdelingen, da det udsendte desværre indeholdt fejl. 

 

Planlagt projekt om dørudskiftninger er i gang og forventes udført i august 2020.  

 

Krogsbæk 

Ingen bemærkninger. 

 

Ørbyvang 

Ingen bemærkninger. 

 

Rødkløveren 

Fællesrepræsentationen forventer at kunne godkende anvisningsreglerne, når det bliver mu-

ligt at holde det næste møde.  
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Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

16. Igangværende forundersøgelser af renoveringsbehov 

Indledning 

Afdelingerne Horsevænget, Torbenhuse, Schweizervænget og Krogsbæk er startet op med at 

lave forundersøgelser for at vurdere behovet for renoveringer og mulighed for nyopførelser. 

 

 

Sagsfremstilling 

Der blev afholdt møder med de involverede afdelingsbestyrelser med deltagelse af rådgiver 

fra Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS, projektleder fra Center for Byggeri og Byomdan-

nelse i KAB og områdechef kort inden perioden med Corona og nedlukning af mødeafholdel-

ser.   

 

Processen for beslutning og gennemførelse af en renoveringssag blev drøftet og gennemgået 

med afdelingsbestyrelserne. Afdelingsbestyrelserne udtrykte deres ønsker til områder, der 

kan inddrages i undersøgelserne, ligesom rådgiver, projektleder og områdechef kom med 

forslag til områder. Der er udsendt referat til alle afdelingsbestyrelser efter mødet.    

 

Afdelingsbestyrelserne har modtaget en tidsplan fra rådgiveren for gennemførelsen af forun-

dersøgelsen i afdelingerne. Der er udsendt information til afdelingsbestyrelserne om selve 

opstarten i uge 22.  

 

Der er modtaget en økonomisk oversigt fra rådgiver for udførelsen af forundersøgelsen i hver 

afdeling. Økonomien aftales endeligt i løbet af juni 2020, således at honoraret til projektlede-

rens involvering i projekterne også kommer til at fremgå.  

 

Der udsendes varslinger til de berørte afdelinger i henhold til reglerne omkring det.  

 

Projektlederen er ikke længere ansat i Center for Byggeri og Byomdannelse. Det forventes, at 

der kan udpeges en ny projektleder i løbet af juni 2020. Det sker i samråd med områdechefen. 

Indtil en ny projektleder er udpeget varetager områdechefen rollen.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. juni 2020 

Udsendt den 17. juni 2020 
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Der planlægges for afholdelse af møder med afdelingsbestyrelserne i løbet af august 2020.  

 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

17. Kollektive individuelle råderetssager 

Indledning 

Flere boligafdelinger har af flere omgange søgt tilladelse i Rødovre Kommune for at opnå 

kommunegaranti til optagelse af realkreditlån og gennemførelse af renoveringer i forbindelse 

med kollektive individuelle råderetssager.  

 

 

Sagsfremstilling 

Horsevænget 

Rødovre Kommune har sendt tilladelse til optagelse af 20-årige realkreditlån for 2,5 millioner 

kr. til renovering af køkkener, udestuer og overdækkede terrasser. Lejeforhøjelsen vil pt. 

være på ca. 675 kr. ved et lån på 125.000 kr. Puljen gøres op en gang årligt.  

 

En del af puljen anvendes til afslutning af tidligere sager om renovering i boligerne.  

 

Rødovre Kommune har i tilladelsen oplyst, at der ikke kan etableres eller renoveres badevæ-

relser som en del af puljen, idet kommunen tidligere har meddelt, at det skal indgå en samlet 

forundersøgelse af renoveringsbehovet i afdelingen.  

 

Rødovre Kommune har meddelt, at opførelse af udestuer og overdækkede terrasser kun kan 

gennemføres såfremt der opnås tilladelse i forhold til Lokalplan 61. 

 

Torbenhuse 

Rødovre Kommune har sendt tilladelse til optagelse af 20-årige realkreditlån for 2,5 millioner 

kr. til renovering af køkkener og badeværelser. Lejeforhøjelsen vil pt. være på ca. 675 kr. ved 

et lån på 125.000 kr. Puljen gøres op en gang årligt.  

 

Indstilling 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. juni 2020 

Udsendt den 17. juni 2020 

 

 
 

26/28 

En del af puljen anvendes til afslutning af tidligere sager om renovering i boligerne.  

Der kan maksimalt gennemføres renoveringssager i hvert lejemål for samlet 125.000 kr. sva-

rende til en lejeforhøjelse på 13 %. 

 

Schweizervænget 

Rødovre Kommune har sendt tilladelse til optagelse af 20-årige realkreditlån for 2,5 millioner 

kr. til renovering af køkkener og badeværelser. Lejeforhøjelsen vil pt. være på ca. 675 kr. ved 

et lån på 125.000 kr. Puljen gøres op en gang årligt.  

 

En del af pulje anvendes til afslutning af tidligere sager om renovering i boligerne.  

 

Der kan maksimalt gennemføres renoveringssager i hvert lejemål for samlet 125.000 kr. sva-

rende til en lejeforhøjelse på 12 %. 

 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

18. Digital udsendelse 

Indledning 

Fra den 1. januar 2020 er al udsendelse af materiale til møder m.v. i boligorganisationer og 

afdelinger som udgangspunkt digital. Boligorganisationer og afdelinger betaler fremover om-

kostningerne forbundet med evt. tryk og postforsendelse. 

 

 

Sagsfremstilling 

Den 14. november 2019 godkendte KAB’s repræsentantskab administrationsbidrag og takster 

for KAB-fællesskabet for 2020, der danner grundlag for ydelser og priser.  

 

For 2020 er der tilføjet følgende i prisbladet: 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og 

drøfter, om noget kan foretages for at nedbringe mængden af papirforsendelse 

i boligorganisation og afdelinger. 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. juni 2020 

Udsendt den 17. juni 2020 
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”For forsendelse af materiale til boligorganisationers, afdelingers eller selskabers beboerdemokratiske 

organer gælder, at forsendelsen er digital. Hvis det ønskes – enten generelt eller af enkeltpersoner - at 

KAB trykker og udsender materialet fysisk, opkræves boligorganisationen/ afdelingen/selskabet for de 

afholdte udgifter, der er forbundet hermed. Det kan være materiale til afdelings- repræsentantskabs-, 

bestyrelsesmøder eller andre møder afholdt i boligorganisationer afdelinger eller selskaber.” 

 

Baggrunden er, at digital kommunikation efterhånden er forventningen hos de fleste, samt at 

omkostninger og tidsforbrug forbundet med at håndtere dobbeltprocesser med tryk og for-

sendelser er vokset.  

 

Udgangspunktet er derfor fremover, at materiale udsendes digitalt via mail eller via Pre-

pare/First Agenda. Bestyrelser vil stadig kunne ønske, at materiale skal udsendes i papir, og 

boligorganisationen vil da blive opkrævet de omkostninger, der er forbundet med dette. 

 

Det vil også sige, at såfremt en afdeling ønsker f.eks. materiale til afdelingsmødet trykt i KAB 

i stedet for på ejendomskontoret, vil KAB opkræve omkostningerne i den forbindelse (tryk og 

udbringning eller porto). 

 

Tilsvarende vil evt. ønske fra enkeltmedlemmer af f.eks. repræsentantskab, deltagere i afde-

lingsmøder eller andre mødefora om at modtage materiale i papir sendt fra KAB medføre op-

krævning af de afledte omkostninger hos boligorganisationen/afdelingen. 

 

Bemærk dog, at budgetter og regnskaber til afdelingsmøder trykkes i KAB og omdeles til alle 

beboere lidt endnu. Når der er etableret en forsendelsesmetode, der er god nok til disse for-

mater, vil også denne forsendelse blive digital. 

Økonomiske konsekvenser 

De omkostninger, der er tale om, er tryk- og portoudgifter, samt den tid, der i KAB er forbun-

det med kopiering, kuvertering, pakning og frankering af materiale, der skal sendes – estime-

ret til to timer. 

 

De priser, der benyttes er de følgende jf. prisblad 2020 (inkl. moms): 

  
Kopi, farve – pr. kopi: 4 kr. 

Kopi, Sort/hvid- pr. kopi: 2 kr.  

2 x Timesats, lav á 1.086 kr. (2020): 2.172 kr. 

Porto/udbringning:                              Faktiske udgifter jf. Post Nord, vognmand m.fl.   
 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 10. juni 2020 

Udsendt den 17. juni 2020 

 

 
 

28/28 

19. Næste møde 

Næste organisationsbestyrelsesmøde er tirsdag den 29. september 2020 kl. 17.00. Sted for af-

holdelse er ikke aftalt. 

 

 
 

Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsens næste møde afholdes den 29. september 2020. Såfremt det er muligt, holdes 

mødet på det nye servicecenter i Horsevænget.  

20. 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. 

 

 
 

Beslutning  

 

Et uddrag af punkt 4 – Meddelelser er udtaget til fortroligt referat. 

21. Eventuelt  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og 

aftaler sted for afholdelse af mødet. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer om mødet indeholder drøf-

telser, der ønskes refereret fortroligt. 


