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1. Valg af dirigent 

 
 

Beslutning 

 

Bjarne Clausen blev valgt som dirigent. Bjarne indledte med at byde Meik Bille Keller velkommen til 

mødet. Bjarne oplyste, at december mødet vil være med forplejning, hvis Covid-19 tillader det.  

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 10. juni 2020 er sendt til organisationsbestyrel-

sens medlemmer den 17. juni 2020 med anmodning om eventuelle bemærkninger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

 
 

Beslutning 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Organisationsbestyrelsens sammensætning  

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand Bjarne Clausen Krogsbæk 2021 

Næstformand Ida Petersen Schweizervænget 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 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent til gennemførelse af  

organisationsbestyrelsesmødet.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet.  
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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 godkendte bestyrelsens sammensætning uden bemærkninger.  

 

4. Meddelelser  

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

 
 

Beslutning 

 

Formand Bjarne Clausen orienterede om følgende: 

 

Møde i Rødovre Kommune med almene boligorganisationer. Bjarne Clausen oplyste, at Rødovre Kom-

mune har inviteret til møde den 22. oktober 2020 for at orientere om budget 2021 i kommunen. Mødet 

holdes i Kostalden med mulighed for deltagelse af maksimalt 50 personer.  

 

Repræsentantskabsmøde i KAB. KAB holder repræsentantskabsmøde den 22. oktober 2020 kl. 16.30. 

 

Styringsdialogmøde med Rødovre Kommune. Mødet holdes den 26. oktober 2020 kl. 16.00 – 17.00. På 

mødet deltager Bjarne Clausen, Ida Petersen og Peter Leth-Nissen. 

 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Peter Leth-Nissen orienterede om følgende: 

 

Covid-19 orientering. Reglerne i bekendtgørelsen er forlænget til den 15. december 2020. Det giver 

mulighed for udskydelse af repræsentantskabsmøder og udskydelse eller aflysning af afdelingsmøder. 

Samtidig er der mulighed for at aftale forhåndstilmelding til møderne og træffe beslutning om antallet 

af fuldmagter beboerne må medbringe til møderne. KAB anbefaler én fuldmagt pr. beboer.  

 

Beboerklagenævnssager. Beboerklagenævnet har givet medhold i to sager. Den ene omhandlede beboer-

indskud i Horsevænget og den anden varmeregnskabet i Schweizervænget. I begge sager fik boligorga-

nisationen medhold.  

 

Fællesrepræsentationen i Rødovre Kommune. Der er siden april i år aflyst flere møder i repræsentatio-

nen. Næste møde er planlagt til den 21. oktober 2020, men det er tvivlsomt om det gennemføres.  

 

Afskedsreception for borgmester Erik Nielsen og tiltrædelse af ny borgmester Britt Nielsen. Begge re-

ceptioner blev aflyst. Det var planlagt at formanden og kundechefen havde repræsenteret RKE ved beg-

ge receptioner.  

 

Energimærkeordninger. Landsbyggefonden (LBF) har meddelt at den eksterne granskning af energi-

mærkerne i boligafdelingen sker gennem LBF. LBF dækker omkostningerne til granskningen. 

 

Storskraldsordning i Rødovre Kommune. Rødovre Kommune har ændret sin storskraldsordning fra 

den 31. august 2020 med øget fokus på især pap, tøj og sko og farligt affald i miljøskabe. Det giver øget 

fokus i driften for at leve op til de nye indsatsområder.  

 

Insekthoteller til boligafdelingerne. Som et led i KAB-fællesskabets 100-års fødselsdag fik hver boligaf-

delingen foræret en gave af KAB i form af et insekthotel. Efter planen bliver de leveret i løbet af oktober 

2020. Boligafdelingerne bedes forholde sig til, hvor de vil have hotellerne stillet op.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

SAGER TIL BESLUTNING 

5. Byggepartnerskab renoveringssager 

I afdelingerne Torbenhuse, Krogsbæk, Schweizervænget og Horsevænget pågår der forun-

dersøgelser i forbindelse med de fire afdelingers potentiale i forhold til mulige helhedsplaner 

eller renoveringsbehov. Efter aftale med afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen 

er der indgået aftale med Paludan & Ramsager Arkitektfirma ApS til at forestå registrerin-

ger/forundersøgelser. 
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Sagsfremstilling 

På baggrund af forundersøgelserne som Paludan & Ramsager fremsender efter forventet 

færdiggørelse i uge 49, ligger der en mulighed for at anvende Byggepartnerskabet &os til at 

arbejde videre med sagerne. Ved at anvende Byggepartnerskabet &os, kan der skabes en 

sammenhæng imellem projekterne, hvilket samlet set vil skabe et bedre resultat. Derudover 

er udbudslovgivningen afløftet, hvilket betyder, at projekterne ikke skal i udbud, samt at 

man frit kan vælge produkter. 

 

Alternativt skal projekterne udbydes efter rammeaftalerne for at udbudslovgivningen over-

holdes, hvilket kan betyde, at der kan komme flere forskellige rådgivere og entreprenører på 

sagerne, hvilket skaber krav til større fokus på styring. 

 

På organisationsbestyrelsesmødet vil byggeteamchef Meik Bille Keller deltage og forklare 

nærmere om Byggepartnerskabet &os og organisering på projekterne. 

Økonomiske konsekvenser 

Driften er ordregiver på de forskellige forundersøgelser. Alt efter hvad forundersøgelserne 

viser, skal der udarbejdes budgetter ud fra omfang af sagerne.  

Det videre forløb 

Byggeteamchef Meik Bille Keller vil være tovholder på projektet, indtil der findes en ny pro-

jektleder, da hensigten er at have én projektleder til alle sagerne. 

 

Efter modtagelse af forundersøgelser skal der udarbejdes en plan for møder med de forskelli-

ge følgegrupper og deres muligheder i forhold til sagsomfang m.m. 

 

Bilag 1: Tidsplan for forundersøgelser 

Bilag 2: Procesplan for Byggepartnerskabet &os vs. traditionel rammeaftale 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt 

godkender anvendelse af Byggepartnerskabet &os til at viderebearbejde Paludan & 

Ramsagers forundersøgelser frem mod en realisering af projekterne. Godkendelsen er 

med forbehold for, at afdelingerne tilslutter sig Byggepartnerskabet &os.  
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Beslutning 

 

Meik Bille Keller forklarede formålet med at benytte sig af Byggepartnerskabet &os i forbindelse med de 

snarlige afslutninger på forundersøgelserne i RKE. Meik lagde op til, at der i samarbejde med en rådgi-

ver kunne ske en screening af forundersøgelserne, så man kunne danne sig et overblik over, hvordan 

man kommer videre med projekterne. 

 

I KAB BYG var man af den opfattelse, at Paludan & Ramsager, som står for forundersøgelserne ikke 

kan løfte sagerne videre grundet sagernes omfang. Endvidere skal der tages højde for udbudsreglerne, 

så man ikke overtræder lovgivningen på det område.  

Orienteringen medførte en længere debat om forudsætningerne for forundersøgelserne, samt hvad for-

målet med dem var i den sidste ende.  

 

Der var ønske om, at kundechefen sender opstartsreferaterne ud til alle organisationsbestyrelsesmed-

lemmerne, så de kan se, hvad bestyrelserne har aftalt.  

 

Der var spørgsmål til, om en boligafdeling kunne vælge at stå udenfor Byggepartnerskabet &os, hvis 

organisationsbestyrelsen valgte at indgå en aftale. Man ønskede at høre om afdelingsbestyrelserne fik 

indflydelse på valget af leverandører. Konklusionen på drøftelsen var, at en boligafdeling ikke selv kan 

fravælge Byggepartnerskabet &os, hvis organisationsbestyrelsen beslutter at indgå en aftale.  

 

Efter en længere debat besluttede organisationsbestyrelsen at sætte indstillingen om at tilslutte sig 

Byggepartnerskabet &os til afstemning.  

 

Følgende forslag blev sat til afstemning: 

 

Et tilsagn til at indgå en aftale med Byggepartnerskab &os kan indgås, såfremt forundersøgelserne i 

afdelingerne indeholder de ønsker bestyrelserne havde til Paludan & Ramsagers forundersøgelse. Hvis 

forundersøgelserne ikke har dem med, ønsker organisationsbestyrelsen at drøfte sagen om tilsagn til 

Byggepartnerskab &os endnu en gang.   

 

For at følge indstillingen med tilføjelsen stemte seks. En stemte i mod, og én undlod at stemme.   

 

6. Fælles drift i RKE – aftaler   

Implementeringen af fællesdrift i RKE betyder ændringer af indkøb, samdriftsaftaler og an-

dre aftaler i boligafdelingerne i RKE. 
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Sagsfremstilling 

Samdriftsudvalget har holdt møde den 10. september 2020, hvor de drøftede følgende: 

 

a. Oplæg til samdriftsaftale. Samdriftsudvalget havde ikke bemærkninger til oplægget og 

aftalen anses for godkendt i samdriftsudvalget. 

 

b. Oplæg indkøb af maskiner. Samdriftsudvalget drøftede oplæg til indkøb af maskiner. 

Samdriftsudvalget besluttede at driften skulle undersøge pris og mulighed for at indkøbe 

en ny redskabsbærer til driftsfællesskabet, hvis driften skønnede det nødvendigt.  Der-

med vil man råde over to ældre redskabsbærere samt en ny i driftsfællesskabet. Det er 

hensigten, at én af de ældre redskabsbærere skal stå standby i tilfælde af nedbrud og re-

parationer på de to kørende maskiner, ligesom man vil være dækket fornuftigt ind i vin-

terhalvåret til vinterrenholdelse.  

 

c. Oplæg indkøb eller leasing af el/hybridvarebil til transport i driftsfællesskabet. Sam-

driftsudvalget besluttede at afvente med at træffe beslutning, om der skal indkøbes et 

bæredygtigt køretøj til brug i sager om beboerservice. Udvalget besluttede, at der skal 

være små lagre i hver enkelt afdeling med servicedele samt værktøj til at udføre reparati-

oner med. Personalet vil benytte elcykler til transport mellem afdelingerne.  

 

d. Oplæg markering af nyt ejendomskontor. Samdriftsudvalget besluttede, at man ikke 

kan afholde en reception på nuværende tidspunkt grundet Covid-19. Når sundhedsmyn-

dighedernes anbefalinger muliggør det, var der enighed om at planlægge og afholde en 

reception, såfremt nyhedens interesse ikke er forpasset.  

 

e. Oplæg åbningstider. Samdriftsudvalget godkendte oplægget om åbningstider og øvrig 

beboerbetjening med den tilføjelse, at der holdes åbent på servicekontoret den sidste 

torsdag i måneden fra kl. 16.00 til kl. 17.00. Ordningen evalueres efter et år, hvor en regi-

strering af henvendelser og sager indgår i en beslutning om at gøre ordningen permanent 

elle afslutte den.  

 

Indstilling 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen godkender oplæg til en ny samdriftsaftale for 

RKE, oplæg til indkøb af maskiner, oplæg til indkøb eller leasing af el/hybrid varebil, op-

læg til markering af nyt ejendomskontor samt oplæg til åbningstider på ejendomskontor. 
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Økonomiske konsekvenser 

Punkt b. I budgetterne for 2020/2021 er der ikke afsat økonomiske midler til indkøb af ma-

skiner. Såfremt punkt b godkendes vil det betyde en fremrykning af midlerne for budgetåret 

2024/2025.  

 

Punkt c. I budgetterne for 2020/2021 er der afsat midler i afdelingernes budgetter til indkøb 

eller leasing af en el/hybridvarebil.  

 

Punkt d. I budgetterne for 2020/2021 er der ikke afsat økonomiske midler til en reception. 

Hvis punkt d godkendes, skal organisationsbestyrelsen beslutte, hvor midlerne til receptio-

nen skal tages fra.  

 

Bilag 3: Oplæg til samdriftsaftale 

Bilag 4: Oplæg til indkøb af maskiner 

Bilag 5: Oplæg markering af nyt ejendomskontor 

Bilag 6: Oplæg åbningstider på ejendomskontor 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen uden bemærkninger.  

 

7. Reception nyt servicecenter 

RKE etablerer fællesdrift for alle boligafdelingerne den 1. oktober 2020. Fra denne dato er 

personalet samlet på det fælles ejendomskontor i Horsevænget 3.  

 

Sagsfremstilling 

Driftsfællesskabet i RKE er fuldt implementeret den 1. oktober 2020, hvor personalet bliver 

samlet i det etablerede servicecenter i Horsevænget 3.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der på et egnet tidspunkt afhol-

des en reception, hvor driftsfællesskabet markeres. Receptionen kan først afholdes, når 

myndighedernes anbefalinger omkring Covid-19 muliggør det. Såfremt denne periode 

bliver meget lang, afholdes ikke reception, da anledningen vil være uaktuel.  
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Rødovre Kommune har godkendt en midlertidig sammenlægning i tre år af en familiebolig 

på første sal og det eksisterende ejendomskontor i stueetagen i et erhvervslejemål.  

 

I de nye lokaler på første sal, er der indrettet velfærdsfaciliteter i form af et personalekøkken, 

toilet, kontor for kundechefen og et mødelokale til brug for møder i boligorganisationen og 

driften.  

 

For at give alle interessenter mulighed for at se lokalerne og markere driftsfællesskabet fore-

slås afholdt en reception.  

 

Det videre forløb 

 

Hvis organisationsbestyrelsen godkender forslaget, foreslås at driften udarbejder et oplæg til 

organisationsbestyrelsen omkring afholdelse og økonomi. Forslaget præsenteres for organisa-

tionsbestyrelsen, når Covid-19 muliggør en afholdelse. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede, at såfremt der på et tidspunkt holdes 

reception tages pengene fra arbejdskapitalen. Beløbets størrelse aftales, når man ved om der holdes en 

reception.  

 

8. Afholdelse af afdelingsmøder 

Grundet Covid-19 var det ikke muligt at afholde de årlige afdelingsmøder i RKE i maj 2020. 

Covid-19 er stadig højaktuelt, hvorfor man bør afklare, hvorvidt afdelingsmøderne skal gen-

nemføres, når det er muligt eller helt aflyses i år.  

 

 

Sagsfremstilling 

Covid-19 har fyldt meget i det forgangne år og har blandt andet betydet, at de årlige afde-

lingsmøder i maj 2020 blev udsat. Boligafdelingernes budgetter blev på grund af krav i lov-

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen, på baggrund af beslutningerne i afdelingsbe-

styrelserne beslutter om der skal afholdes afdelingsmøder i 2020 eller man aflyser årets 

afdelingsmøder i boligafdelingerne. Såfremt møderne gennemføres, skal organisationsbe-

styrelsen beslutte, hvor mange fuldmagter beboerne kan medbringe til afdelingsmøder-

ne.  
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givningen efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen med beslutning om, at der 

skulle orienteres om godkendelserne på de kommende afdelingsmøder. Der var ingen leje-

stigninger i nogen af boligafdelingerne i budgetterne. 

 

Covid-19 er stadig aktuelt og sundhedsmyndighedernes anbefalinger er aktuelle. Det kan 

være vanskeligt at finde egnede lokaler i det nærliggende område til afholdelse af de ordinæ-

re afdelingsmøder, hvor kravet til antallet af kvadratmeter i forhold til antallet af deltagere 

kan overholdes. Hvis man er usikker eller bekymret i forhold til Covid-19, kan man i de 17 

omfattede kommuner i Hovedstadsområdet stadig vælge at aflyse eller udskyde møderne. 

Det er organisationsbestyrelsen, der tager en sådan beslutning – evt. i dialog med den enkelte 

afdelingsbestyrelse.  

 

Hvis man vælger at aflyse møderne, vil konsekvensen være, at man som valgt til afdelingsbe-

styrelsen sidder i afdelingsbestyrelsen indtil næste valg i maj 2021. Det vil heller ikke være 

muligt at få forslag behandlet inden næste afdelingsmøde.  

 

Såfremt organisationsbestyrelsen beslutter at gennemføre afdelingsmøderne, skal der tages 

stilling til, hvor mange fuldmagter beboerne kan medbringe til afdelingsmøderne. KAB anbe-

faler, at der kan medbringes en fuldmagt pr. beboer.  

 

Den 14. september 2020 blev til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i RKE anmodet om 

at forholde sig til sagen, samt tilkendegive deres holdning til enten gennemførelse eller aflys-

ning overfor afdelingens medlem af organisationsbestyrelsen.  

 

Sagen har været forelagt samdriftsudvalget i RKE på mødet den 10. september 2020. Et klart 

flertal af medlemmerne tilkendegav, at man burde aflyse afdelingsmøderne i år og således 

vente til næste år med afdelingsmøder.  

 

Formandskabet har drøftet sagen og har meddelt, at de ønsker aflysning af afdelingsmøderne 

i år.   

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at de udsatte afdelingsmøder i år helt aflyses, jf. muligheden i be-

kendtgørelsen.  

 

Driften skal udarbejde en beboerinformation, som omdeles til alle boliger med en forklaring om aflys-

ningen samt at der først holdes afdelingsmøder i maj 2021 med valg af bestyrelsesmedlemmer og be-

handling af forslag.  
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9. Ejendomsserviceteknikerelev 

RKE har tidligere uddannet ejendomsserviceteknikerelever og lønomkostningerne er dækket 

af selskabet.  

 

Sagsfremstilling 

RKE har tidligere haft ejendomsserviceteknikerelever ansat som et bidrag til uddannelsen af 

unge mennesker i Danmark, og personaleudgifterne har været dækket af selskabet på konto 

511. Lønudgiften er ca. 274.000 kr. 

 

I perioden hvor RKE har arbejdet med etableringen af et samlet driftsfællesskab besluttede 

man at vente med at ansætte en elev. 

 

Driftsfællesskabet er fuldt og helt implementeret den 1. oktober 2020, hvorfor det igen er ak-

tuelt at drøfte, om RKE skal ansætte en elev.   

 

Der er i budgetår 2020/2021 for selskabet ikke afsat midler til ansættelse af en elev.  

Det videre forløb 

Såfremt organisationsbestyrelsen godkender ansættelse af en elev, rekrutteres denne af ser-

viceleder og kundechef i samarbejde. 

 

Formandskab og organisationsbestyrelse holdes løbende orienteret. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at vente med at ansætte en ejendomsserviceteknikerelev til næste 

budgetår 2021/2022. Der afsættes midler i selskabets budget til lønomkostningerne. 

 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om der i indeværende budgetår skal 

ansættes en ejendomsserviceteknikerelev i selskabet, eller om man skal vente til budget-

året 2021/2022.  
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10. Elektronisk indkaldelse til repræsentantskabsmøde 

Lovgivningen har givet mulighed for at sende indkaldelser og bilag pr. mail til repræsentant-

skabsmøder.  

 

 
 

Udsendelse af materiale til repræsentantskabsmøder på mail vil gøre kommunikationen lette-

re og hurtigere. Derudover giver det mulighed for, at printe det man ønsker, så der undgås 

papirspild.  

 

Ifølge RKE’s vedtægter § 7 og § 8 kan indkaldelse, dagsorden samt forslag til repræsentant-

skabsmøde ske elektronisk, hvis det aftales med repræsentantskabets medlemmer. Der er 

vedlagt et forslag til samtykkeerklæring.    

 

Bilag 7: Samtykkeerklæring for medlemmer af RKE’s repræsentantskab 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen uden bemærkninger.  

 

11. Vores bidrag 

’Vores bidrag’ er BL’s årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor boligorganisationer kan få 

udarbejdet en rapport, der både giver et samlet overblik over, hvordan og hvor meget denne 

bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, og samtidig giver en branchesam-

menligning. Gå til BL’s side her  

’Vores bidrag’ kan, udover at være en årlig statusrapport, også bruges som styringsværktøj 

for boligorganisationen.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at repræsentantskabsmedlemmer-

ne spørges om samtykke til at sende materiale til repræsentantskabsmøderne elektronisk. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til boligorganisationens deltagelse i undersø-

gelsen, herunder afholdelse af udgiften i den forbindelse på 3.750 kr.  

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/fns-verdensmaal/i-marts-og-april-kortlaegger-vi-igen-den-almene-boligsektors-bidrag-til-fns-verdensmaal/
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Sagsfremstilling 

’Vores bidrag’ har blandt meget andet disse tre fordele: 

 

1. Rapporten viser, hvordan den enkelte boligorganisation bidrager til FN’s verdensmål 

for bæredygtig udvikling og giver mulighed for at skabe klarhed over organisatio-

nens samlede bidrag. 

2. Rapporten kan bruges som et styringsværktøj, der år efter år måler boligorganisatio-

nens fremskridt inden for bæredygtighed. 

3. Rapporten giver en sammenligning med resten af branchen, så boligorganisationen 

kan få en fornemmelse af, om udviklingen overordnet set svarer til den, der er i 

branchen i øvrigt.  

Økonomiske konsekvenser 

Da der er en omfattende dataindsamling forbundet med indrapporteringen, er priserne sat ef-

ter antal lejemål.  

 

Prisen pr. boligorganisation inkl. moms er:  

 

- Boligorganisationer op til 2.000 lejemål: 3.750 kr. pr. stk. 

- Boligorganisationer mellem 2.001-7.000 lejemål: 7.500 kr. pr. stk. 

- Boligorganisationer med 7.001 eller flere lejemål: 11.250 kr. pr. stk.   

Det videre forløb 

Ønsker boligorganisationen at deltage, modtages rapporten ’Vores bidrag’ i efteråret 2020. 

Den vil her blive gennemgået af en medarbejder fra KAB. Rapporten kan bruges som oplæg 

til diskussion og til at finde ud af, hvordan det ønskes, at balancen mellem social, økonomisk 

og miljømæssig bæredygtighed skal være fremadrettet i boligorganisationen.    

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at RKE ikke ønsker at deltage i ordningen. 

 

12. Digitale møder og ejendomskontorets åbningstid 

KAB opfordrer boligorganisationen til at evaluere erfaringerne fra Corona-nedlukningen og 

foreslår, at gode erfaringer bruges.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 29. september 2020 

Udsendt den 8. oktober 2020 

 

 
 

15/24 

 

Sagsfremstilling 

Digitale møder 

Digitale møder bliver allerede benyttet i mange sammenhænge, men Coronakrisen har frem-

rykket behovet for dem. Vi kan risikere, at vi ikke alle kan mødes i lang tid, fordi nogle er i ri-

sikogruppen, eller vi er for mange i forhold til regeringens udmelding om forsamlingsstørrel-

ser. Digitale møder har en række fordele, da de bl.a. giver større fleksibilitet og mindsker 

transporttiden. De er særligt velegnede til kortere møder, informationsmøder, møder der skal 

indkaldes med kort frist, eller hvis deltagerne sidder fysisk langt fra hinanden.  

 

De digitale muligheder giver afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelser chancen for at 

revurdere mødeform og kadence. Vil det fx give mening med korte møder lidt oftere digitalt, 

og så kan man samle debatpunkter ved fysiske møder. Det er vigtigt at finde en god balance 

mellem digitale og fysiske møder. 

 

I KAB-huset er der installeret videobar i flere mødelokaler. Den gør det muligt, at nogle kan 

være fysisk til stede og andre deltage digitalt. 

 

Ejendomskontorernes åbningstider 

Ejendomskontorerne i KAB-fællesskabet har i ca. to måneder været lukket for personlig hen-

vendelse. Sager er klaret via mail, telefon eller beboerapp. Der er nu lukket op igen, og bebo-

erne kan bestille tid på ejendomskontoret, så det sikres, der ikke kommer for mange på en 

gang.  

 

KAB har ikke modtaget klager, men har fået en række positive tilbagemeldinger fra beboer-

ne, f.eks. at de slipper for at stå i kø. Derudover giver det også beboerne en fleksibilitet i be-

boerservicen. For medarbejderne har det frigivet tid til andre opgaver og givet en større flek-

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter: 

 

• En plan for fremtidig afholdelse af organisationsbestyrelsesmøder, herunder afvikling 

af fysiske og digitale møder 

• Erfaringer med afholdte digitale møder 

• En dialog med afdelingsbestyrelserne om fremtidig afvikling af møder 

• Om åbningstiderne på ejendomskontorerne skal revideres ud fra erfaringerne i perio-

den med Corona. 
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sibilitet i opgaveløsningen. Medarbejderne har deres mobil med sig og kan besvare opkald 

uden at være bundet til at sidde på kontoret. 

 

Flere beboere har fået øjnene op for beboerapp’en, den er blevet downloadet og aktiveret 

1.636 gange fra marts til april af beboere i hele KAB-fællesskabet. 

 

Genåbning af ejendomskontorer er en lokal beslutning. KAB mener ikke, at der er hindringer 

for at genåbne kontorerne under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer 

fortsat overholdes. Men det kan være en god anledning til at genoverveje, om der skal være 

de samme åbningstider som tidligere, eller om der – på baggrund af erfaringer under Corona 

– er mulighed for at justere åbningstid og levere service og tilgængelighed på andre måder. 

Det videre forløb 

Hvis boligorganisationen ikke har afholdt digitale møder, men ønsker det:  

 

• Beslutning vedrørende digitale møder i organisationsbestyrelsen indarbejdes i forret-

ningsorden og eventuelt i vedtægter. 

• KAB tilbyder webinar om brugen af Teams (mødeværktøjet til digitale møder). Kundecen-

teret indkalder til mødet og kan supportere. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at man som udgangspunkt holder organisationsbestyrelsesmøder 

fysisk. 

 

Organisationsbestyrelsen har ingen erfaringerne med digitale møder. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at afdelingsbestyrelserne skal inddrages i en dialog omkring afvik-

ling af møder i afdelingen.  

 

Organisationsbestyrelsen har revideret åbningstiderne på ejendomskontoret, hvorfor punktet ikke er re-

levant.  

 

13. Upcycling af byggematerialer 

I KAB-fællesskabet har vi mulighed for at upcycle (genanvende) vores byggematerialer, når 

vi nedriver og renoverer.      
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Sagsfremstilling 

Udviklingsprojektet, Upcycling af byggematerialer, er udnævnt som signaturprojekt i KAB-

fællesskabet. Dermed knytter udviklingsprojektet sig til KAB’s grundfortælling, der fokuse-

rer på økonomisk, social og miljø/klimamæssig bæredygtighed.  

Med upcycling af byggematerialer har vi i KAB-fællesskabet mulighed for både at reducere 

vores klimaaftryk, leve op til kommende myndighedskrav, komme i betragtning til attraktive 

byggemuligheder og ikke mindst skabe spændende og bæredygtige boligområder.  

 

Det kræver dog en ekstra indsats at få sat skub i upcyclingen. Derfor igangsætter vi i KAB-

fællesskabet en strategi- og analyseproces, som skal hjælpe os med at komme godt fra start. 

Lendager Group, som er førende indenfor upcycling af byggematerialer i Danmark, skal 

hjælpe os igennem processen, som indebærer:  

 

• Analyse af, hvordan man kan indføre upcycling af byggematerialer i KAB-fællesskabet 

• Kortlægning af brugbare byggematerialer i en række kommende nedrivnings- og renove-

ringsprojekter  

• Visions- og strategiworkshops 

• Køreplan med konkrete handlinger 

• Afklaring af mulighed for at anvende upcyclede byggematerialer i et kommende byggeri 

 

Boligselskabernes deltagelse i processen er frivillig og følger nedenstående tarif afhængig af 

størrelse på selskabet.  

 

Ved deltagelse i projektet, bliver selskabet en del af strategi- og analysearbejdet, som danner 

grundlag for det videre arbejde med upcycling af byggematerialer. Dette skal lede frem til, at 

selskabet på sigt, sammen med de øvrige deltagende selskaber, kan begynde at afgive og 

modtage byggematerialer til genanvendelse, så de kan blive brugt i afdelingernes egne byg-

ge- og renoveringsprojekter. 

 

Upcycling af byggematerialer er organiseret som et program med underliggende projekter. 

Projekterne fokuserer dels på (1) indsamling af data om genbrugsbyggematerialer til rådig-

hed og (2) konkret byggeri i større og mindre skala med brug af genbrugsbyggematerialer.  

Indstilling 

Der indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger 10.000 kr. inkl. moms fra selskabets 

dispositionsfond til strategi- og analyseprocessen for Upcycling af byggematerialer i 

KAB-fællesskabet.  
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Økonomiske konsekvenser 

Strategi- og analyseprocessen koster i alt ca. 1 mio. kr. inkl. moms i rådgiverhonorar til  

Lendager Group. Den interne projektledelse finansieres indtil videre af KAB.  

 

KAB bidrager til strategi- og analyseprojektet med 250.000 kr. inkl. moms.  

 

Selskabernes bidrag til processen afhænger af deres størrelse: 

 

Op til 1000 lejemål:  10.000 kr. inkl. moms 

 

Fra 1000 – 5000 lejemål:  30.000 kr. inkl. moms 

 

Fra 5000 lejemål og opefter:  180.000 kr. inkl. moms 

 

De tre store selskaber har allerede tilkendegivet, at de vil deltage, og dermed er processens 

gennemførelse sikret. Projektet vil dog blive skaleret i forhold til, hvor mange andre selska-

ber, der deltager.   

Det videre forløb 

I løbet af det tidlige efterår 2020 påbegyndes strategi- og analysearbejdet.  

 

De deltagende selskaber vil i første omgang blive indbudt til at deltage i en visionsworkshop 

i efteråret. Her skal vi nå frem til en fælles målsætning ift. upcycling og bæredygtighed for 

byggematerialer og byggeprocesser.  

 

Bilag 8: Folder, Upcycling af byggematerialer i KAB-fællesskabet 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede oplægget. Man var enige om at genanvendelse af byggematerialer 

skulle indgå i eventuelle byggesager i RKE, hvis det var muligt.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at man ikke ønskede at bevilge 10.000 kr. til strategi- og analyse-

processen om Upcycling af byggematerialer.  
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SAGER TIL ORIENTERING 

14. Sager til orientering 

Sager til orientering er fremover samlet i ét samlet punkt til organisationsbestyrelsernes mø-

der for at skabe en mere overskuelig og læsevenlig dagsorden.  

 

 
 

Fællesdrift i RKE – status 

 

Den 1. september 2020 blev der ansat ny driftslederassistent og kontorassistent i RKE. Begge 

som en følge af beslutningen om et samlet driftsfællesskab og beslutningen i organisationsbe-

styrelsen på sidste møde. Begge er kommet godt i gang, og der tegner sig et positivt billede af 

personalegruppen – dels kollegialt men også fagligt.  

 

Ved udgangen af september 2020 stopper den tidsbegrænsede driftsleder i Schweizervænget 

efter det aftalte et års ansættelse. Forløbet har set fra driftens side været meget positivt, og det 

har aktivt bidraget positivt og konstruktivt i overgangen til det nye driftsfællesskab.  

 

Den 1. oktober 2020 implementeres driftsfællesskabet fuldt og helt. Fra denne dato har perso-

nalegruppen sit udgangspunkt fra servicecentret på Horsevænget 3. Det er her, man møder 

om morgenen, inden man på de til den tid indkøbte elcykler bevæger sig ud til boligafdelin-

gerne for at udføre serviceopgaver. Beboerne vil i perioder kunne opleve flere medarbejdere 

sammen udføre arbejdsopgaver, ligesom beboerne på andre tidspunkter kun ser en medar-

bejder eller nogle dage slet ingen. Målet er, at når driftsåret er gået, så har alle fået den ser-

vice, der er aftalt med den indgåede aftale om en fordelingsnøgle.  

 

Driften afventer tilbud senest i uge 40 på levering af en egnet kopimaskine og printer til brug 

på ejendomskontoret. Såfremt man opnår en pris, der ligger indenfor den godkendte ramme 

fra organisationsbestyrelsen, indgås der aftale med en leverandør.  

 

Ombygningen af familieboligen er tilendebragt og inddraget i ejendomskontorets faciliteter. 

Det betyder, at der nu er en egnet frokoststue og køkken samt faciliteter til kundechefen og 

mødeaktivitet i boligorganisationen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager sagerne til orientering til efterretning, og 

endvidere tilkendegiver, om man finder den nye måde at udforme dagsorden med orien-

teringspunkterne samlet under et punkt acceptabel.  
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Driften har en udfordring i forhold til at finde egnede omklædningsfaciliteter som efterlever 

reglerne i arbejdsmiljøloven for personalet. Der arbejdes med forskellige løsningsmodeller, 

som der orienteres om, når der er en afklaring i sagen.  

 

 

Kursus om byggesagers gennemførelse 

 

KAB’s kursusafdeling er i færd med at undersøge, hvordan og hvornår der kan gennemføres 

et lokalt kursus i RKE i november 2020. RKE har ønsket, at det er seniorprojektleder Vibeke 

Graulund der står for oplægget og kurset. Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og organisa-

tionsbestyrelse kan deltage i kurset.  

 

Organisationsbestyrelsen har på et tidligere møde godkendt økonomien for dagen. Det er 

næstformand Ida Petersen og kundechef Peter Leth-Nissen der forestår det praktiske om-

kring afholdelsen af dagen.  

 

Det forventes, at man kan udsende invitationer først i oktober 2020.  

 

 

Status på vedtægtsændringer 

 

Formand for selskabet Bjarne Clausen, medlem Jørgen Skriver Rasmussen og kundechef Pe-

ter Leth-Nissen udgør udvalget, der skal se på vedtægtsændringer til præsentation og god-

kendelse på repræsentantskabsmødet i februar 2021.  

 

Vedtægtsændringer vil tage udgangspunkt i normalvedtægten og de nuværende vedtægter 

for RKE.  

 

Oplægget til vedtægtsændringerne præsenteres til godkendelse på organisationsbestyrelsens 

møde i december 2020.  

 

 

Status på Vild med Vilje og insekthoteller 

 

Organisationsbestyrelsen har på et tidligere møde godkendt at indgå i projekt Vild med Vilje. 

I de godkendte afdelingsbudgetter for 2020/2021 er der afsat midler i alle boligerne til brug i 

projektet.  

 

Konsulenterne fra Habitas vil kontakte driften og sammen med afdelingsbestyrelsen plan-

lægge et screeningsbesøg i hver enkelt afdeling, således at man i samarbejde får drøftet, hvad 

der er muligt i afdelingerne.  
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Boligafdelingernes gave i forbindelse med KAB-fællesskabets 100 års fødselsdag er et insekt-

hotel til hver enkelt afdeling. Det vil blive leveret på et egnet tidspunkt, når de ankommer fra 

leverandøren. Der er tale om mange hoteller, hvorfor de ikke kan leveres samtidigt i alle afde-

linger.  

 

 

Ændring af ferielov 

 

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der indfører ’samtidighedsferie.’ Æn-

dringen af ferieloven sker som følge af EU-regler.  

 

Ved overgangen til den nye ferielov vil medarbejdere have opsparet feriedage til senere af-

holdelse. Lovgiver har valgt, at den opsparede ferie ikke skal komme til udbetaling, men skal 

indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.  

 

De indefrosne feriemidler vil for boligorganisationens vedkommende blive indbetalt til Løn-

modtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (benævnt ”fonden”) i 2021. Fonden vil herefter 

stå for administration af midlerne. 

 

Et nyt ATP-bidrag på 7 kr. pr. fuldtidsmedarbejder er endvidere indført. Det er administrati-

onsgebyr til fonden for administration af de indefrosne midler. 

 

Boligorganisationen skal afvikle feriepengeforpligtelsen – de indefrosne midler – til fonden i 

september 2021. Betalingen fordeles blandt afdelingerne i den enkelte boligorganisation i for-

hold til antal medarbejdere. Fonden er herefter ansvarlig for at forvalte de indefrosne ferie-

penge og udbetale dem til medarbejdere, efterhånden som de går på pension. 

 

Regnskabsmæssige konsekvenser 

Ret til ferie er en akkumulerende ret til senere betalt frihed. Den er indregnet i boligorganisa-

tionens balance, da der ikke – ind til ændringen – har været sammenfald mellem optjening og 

afvikling. Fremadrettet betyder ’samtidighedsferien’, at medarbejderne akkumulerer færre 

optjente feriedage, og den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse vil derfor generelt blive 

mindre, end den er i dag, når først de indefrosne midler er indbetalt.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Påvirkning af årsregnskaber 2019 (efter den 31. august 2019) 

I årsregnskabet for 2019 indgår der en forpligtelse til senere indberetning og indbetaling til 

fonden. Da en indbetaling til fonden først kan ske i 2021, vil de indefrosne feriemidler fremgå 

som en langsigtet forpligtelse på balancedagen. 

 

Påvirkning af årsregnskaber 2020  
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Idet boligorganisationen vil have tilkendegivet, at den indbetaler i september 2021, skal ferie-

pengene afsættes som en kortfristet gældsforpligtelse i balancen for årsregnskabet 2020.  

 

Påvirkning af årsregnskaber 2021 

I 2021 vil der ske indbetaling til fonden, der fordeles fra boligorganisationen til afdelingerne, 

og feriepengeforpligtelsen i balancen vil tilsvarende blive nedskrevet.   

 

Administrationsgebyr til fonden 

Der er fra juni 2019 etableret et nyt ATP-bidrag, der er et administrationsbidrag til Lønmod-

tagernes Feriemidler. Bidraget udgør 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder. Beløbet skal 

betales, uanset om man indbetaler alle feriepengeforpligtelser, eller om der etableres en 

gældsforpligtelse til fonden.  

 

Gebyret til boligorganisationerne på de 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtids-medarbejder vil blive 

fordelt som udgift til boligafdelingerne.   
 

Det videre forløb 

Beløbene for den enkelte boligorganisation vil kunne opgøres, når overgangsperioden slutter 

i 2020. KAB vil senest den 31. december 2020 have opgjort og indberettet boligorganisatio-

nens feriepengeforpligtelser. I den forbindelse vil beslutningen om indbetaling af feriepenge-

forpligtelser til fonden blive tilkendegivet. 

 

Der vil blive foretaget indbetaling af feriepengeforpligtelser og indekseret beløb i september 

2021. 

 

 

Forsikringsstatistik fra Willis 2016-2019 

 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har 

kontakten til forsikringsselskabet. 

 

I kan i den 4-årige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens for-

sikringsskader i relation til bygningsforsikringen.   
 

Statistikken kan bruges både til at give jer et overblik og som et redskab til at forebygge nye 

skader.  

 

Bilag 9: Forsikringsstatistik for RKE 2016-2019 

Bilag 10: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2016-2019 
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Beslutning 

 

Peter Leth-Nissen oplyste, at det planlagte kursus om byggesagers gennemførelse aflyses grundet Co-

vid-19.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og besluttede at fortsætte med oriente-

ringspunkterne samlet under et punkt ved fremtidige møder.  

 

 

15. Næste møde 

Næste organisationsbestyrelsesmøde er torsdag den 3. december 2020 kl. 17.00. Sted for af-

holdelse er ikke aftalt. 

 

 
 

Beslutning 

 

Næste organisationsbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. december 2020 kl. 17.00.  

 

Formandskabet melder ud senere, hvor mødet afholdes. Mødet er med forplejning, såfremt det vil være 

muligt ifht. Covid-19.  

 

16. 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 tager orienteringen til efterretning og aftaler 

sted for afholdelse af mødet. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer om mødet indeholder drøftelser, der 

ønskes refereret fortroligt. 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 29. september 2020 

Udsendt den 8. oktober 2020 

 

 
 

24/24 

Beslutning 

 

Intet til fortrolig dagsordenen.  

 

17. Eventuelt  

Karlsvænge ønskede at høre, om andre boligafdelinger i RKE var i gang med at undersøge muligheden 

for at få fibernet i afdelingerne.  

 

Der var der ikke. Karlsvænge ønskede ikke, at driften foretager sig mere i sagen.  

 

Det årlige Folkemøde på Bornholm blev desværre aflyst, hvorfor endagsturen for bestyrelsesmedlemmer 

også blev det.  

 

Organisationsbestyrelsen meddelte, at det også næste år er i orden at tilmelde til en endagstur til 

Bornholm, såfremt en sådan bliver arrangeret.  


