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1. Valg af dirigent 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

 

Beslutning 

 

Bjarne Clausen indledte med at byde velkommen til første møde efter den lange pause i forbindelse med 

Corona. Bjarne bød særligt velkommen til Annette Rasmussen som ny serviceleder i RKE. Alle ser 

frem til et godt samarbejde med Annette.  

 

Annette Rasmussen præsenterede sig for bestyrelsen, der ligeledes kort præsenterede sig for Annette.  

 

Bjarne Clausen blev valgt som dirigent for mødet.  

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 29. september 2020 er sendt til organisations-

bestyrelsens medlemmer den 8. oktober 2020 med anmodning om eventuelle bemærkninger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
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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 

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. 

 

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 

 

Der blev orienteret om følgende: 

 

Corona og bekendtgørelser/regler 

Kundechefen redegjorde for og henviste til den udsendte mail fra KAB omkring de seneste ændringer 

om at håndtere forsamlingsforbuddet bedst muligt. Der er nu åbnet mulighed for at afholde bestyrelses-

, følgegruppe-, og andre møder i beboerdemokratiet. Kundeservicen er i fokus og herunder en genåb-

ning af ejendomskontorerne. Erfaringerne har vist, at det har fungeret tilfredsstillende med en lukning 
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af kontoret, og de erfaringer bør man drøfte videre i organisationsbestyrelsen, så der ydes den rette ser-

vice for beboerne. Det vil blive taget op på et senere møde i samdriftsudvalg og organisationsbestyrel-

sen.  

 

Under Corona har medarbejderne brugt en del tid på omdelinger for Rødovre Kommune. Kommunen 

har med jævne mellemrum sendt materiale til ejendomskontoret med anmodning om at kopiere og om-

dele materiale om test og lignende hurtigst muligt.  

 

Ibrugtagning af det nye domicil KAB-Huset 

Den 15. juni 2021 afholdes der repræsentantskabsmøde i KAB’s nye domicil KAB-Huset på Enghave-

vej 81. RKE har to pladser i repræsentantskabet. Byggeriet er gået planmæssigt med en ganske kort 

forsinkelse for indflytning. Med det nye hus får KAB mulighed for at servicere fællesskabet fra et sam-

let hus. Medarbejderne ser frem til det nye hus og glæder sig til at kunne præsentere det for beboerde-

mokratiet.  

 

Afdelingsmøder i RKE 

Afdelingsmøderne afholdes efter aftale med formandskabet i september 2021. Kundechefen udsender en 

mødeplan snarest muligt som et oplæg til afdelingsbestyrelserne. 

 

Mulig SMS-service i RKE 

Kundechefen undersøger, efter aftale med formandskabet, om det er muligt at etablere en sms-service 

for at højne servicen overfor beboerne i RKE. En sms-service kan afløse de traditionelle papiromdelin-

ger, hvorved man sparer en del personaleressourcer.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

5. Forsikringsudbud – har været i mailhøring 

Tiden er kommet til, at KAB’s forsikringsordning (bygningsforsikringer) skal i EU-udbud. Ef-

ter reglerne om EU-udbud skal der gennemføres udbud af forsikringsordningen ca. hvert 

femte år, og det er i år.  

 

Forsikringerne skal placeres pr. 1. oktober 2021, og vi er derfor allerede nu i gang med at til-

rettelægge det kommende udbud, hvor alle boligorganisationer deltager, medmindre det fra-

vælges.  
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Sagsfremstilling 

Tilrettelæggelsen af det kommende udbud har ført til overvejelser omkring formen, da der 

gennem de seneste år desværre er sket en negativ udvikling i forsikringsmarkedet, der bety-

der, at interessen for at byde på boligorganisationer er behersket, og samtidig er præmierne 

blevet drevet op som følge af det, der er blevet betegnet som et hårdt marked.  

Vurderingen har derfor været, at vi med den nuværende form på udbuddet kan risikere at 

begrænse antallet af bydere. Det er derfor i dialog med forvaltningsudvalget og Willis beslut-

tet at udbyde forsikringsordningen på en ny måde, som forhåbentlig kan være med til at sik-

re en bedre konkurrence.  

 

Aftalen vil derfor blive udbudt som en rammeaftale, hvor der vælges tre til fem forsikrings-

selskaber på baggrund af deres imødekommelse af de krav, som vi stiller til betingelser og 

vilkår samt nogle prismæssige beregninger på eksempelniveau og rabatmuligheder. 

Derefter vil forsikringerne for boligorganisationerne blive budt ud hos de udvalgte forsik-

ringsselskaber i en ren præmiekonkurrence, da der ved den indledende øvelse er aftalt de 

faktiske betingelser og vilkår.  

 

Som altid vil KAB’s indkøbsvolumen være med til at understøtte, at den enkelte boligorgani-

sation vil opnå rigtig gode betingelser, der er med til at sikre de fremtidige erstatninger i ska-

dessager, ligesom vi forventer, at der uagtet det hårde marked vil kunne opnås præmiemæs-

sige fordele gennem et samlet indkøb, selvom det bliver fordelt på flere forsikringsselskaber,  

 

Alle boligorganisationer vurderes individuelt, hvilket også er sket tidligere, og den fremtidi-

ge præmies størrelse vil afhænge 100 % af det skadeforløb, som den enkelte boligorganisation 

har haft. Vi vil sammen med Willis gøre vores bedste for, at der gennem forsikringsaftalen 

skabes en fair og rimelig løsning i forhold til forsikringsmarkedet i øvrigt.  

 

Hvis I vælger at tilslutte jer udbuddet via rammeaftalen, kan I se et lille overblik over, hvor-

dan den helt overordnede tidsplan ser ud i bilaget Tidsplan for udbud via rammeaftalen. 

  

Indstilling 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen beslutter, 

 

• hvilken selvrisiko der skal være 

• om boligorganisationen skal være med i rammeaftalen og det efterfølgende udbud 

• om boligorganisationen vælger at betale selvrisikoen og i hvilket omfang. 
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Selvrisiko 

Et andet vigtigt parameter i forhold til et kommende udbud er valg af selvrisiko. Dette gæl-

der uanset, hvilken løsning der vælges.  

 

Gennem de seneste par år er der arbejdet på at finde løsninger, hvor boligorganisationerne 

kunne få flere alternative tilbud med forskellige selvrisici-muligheder.  

 

Kvaliteten af de tilbud, som vi har modtaget, har desværre i langt de fleste tilfælde fået pilen 

til at pege på at fastholde en selvrisiko på 0 kr., da vi ikke oplevede, at forsikringsselskaberne 

gav en tilstrækkelig stor rabat for at tage en selvrisiko.  

 

Vi valgte derfor at gennemføre en test i samarbejde med et par boligorganisationer, der var 

parate til ikke at tage alternativer med, men alene udbyde med eller uden selvrisiko. Uden 

selvrisiko endte som tidligere, men ved at vælge en klar strategi omkring selvrisiko kan vi se, 

at vi opnår langt bedre tilbud med valg af en generel selvrisiko og ingen alternativer.  

 

Derfor skal hver boligorganisation tage stilling til, hvilken selvrisiko den ønsker, inden vi 

gennemfører udbuddet og får tilbud hjem.  

 

Boligorganisationen har på nuværende tidspunkt en selvrisiko på 0 kr. pr. skade.  

 

Hvis vi foretager en nærmere undersøgelse af jeres skader, så kan vi se, at den udgift, som 

boligorganisationen selv skal bære, udgør følgende: 

 

5.000 kr. i selvrisiko Gennemsnitlig årlig egenudgift 48.525 kr. 

10.000 kr. i selvrisiko Gennemsnitlig årlig egenudgift 83.892 kr. 

25.000 kr. i selvrisiko Gennemsnitlig årlig egenudgift 158.375 kr. 

    50.000 kr. i selvrisiko Gennemsnitlig årlig egenudgift 229.194 kr. 

 

Det skal understreges, at der er tale om en gennemsnitlig udgift baseret på de sidste fem ska-

deudbetalinger, og nogle år kan udgiften være lavere og andre år højere, men over en 5-årig 

periode bør den følge gennemsnittet, medmindre der sker en drastisk udvikling i skaderne.  

 

Vi vil på baggrund af ovenstående oplysninger bede organisationsbestyrelsen tage stilling til, 

hvorvidt den ønsker at gennemføre forsikringsudbuddet med selvrisiko eller uden: 

 

• 0 kr. i selvrisiko 

• 5.000 kr. i selvrisiko 

• 10.000 kr. i selvrisiko 

• 25.000 kr. i selvrisiko 

• 50.000 kr. i selvrisiko 
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Brug af arbejdskapital til dækning af selvrisiko 

Hvis organisationsbestyrelsen vælger at gennemføre forsikringsudbuddet med en selvrisiko, 

kan det medføre en stor udgift for en mindre afdeling, hvorimod en stor afdeling sagtens kan 

indeholde udgiften i driftsudgifterne. 

 

Det er derfor undersøgt, om der er en mulighed for at hjælpe afdelingerne. 

Se bilaget Brug af arbejdskapital til dækning af selvrisiko. 

 

Det videre forløb 

Det er ud fra tidsplanen vores forventning, at vi kan præsentere de enkelte boligorganisatio-

ner for resultatet af udbuddet i starten af august 2021 og forhåbentlig for nogle organisationer 

tidligere, men detailplanen er fortsat under udarbejdelse. 

 

Hvis der vælges individuelt udbud, så skal der udarbejdes en individuel plan for dette.  

 

Beslutning 

 

RKE går med i rammeaftalen, hvor der bliver mulighed for individuel forhandling/tilbudsgivning. 

RKE går i udbuddet med en selvrisiko på 5.000 kr. med mulighed for at hæve/sænke denne ved den in-

dividuelle fastsættelse. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til rammeaftalen.  

 

6. Sommerophold 2021 – har været i mailhøring 

KAB har i 2020 afholdt to sommerophold for familier og et seniorophold på Rude Strand Høj-

skole for beboere i KAB-fællesskabet. Nu planlægges ferieophold for 2021, og boligorganisa-

tionerne har igen mulighed for at tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser på som-

meropholdene. 

 

Sagsfremstilling 

Under hensyn til COVID-19 og forsamlingsforbud lykkedes det at gennemføre de to som-

merophold i 2020 til stor glæde for i alt 55 familier (192 deltagere) i KAB-fællesskabet. Ho-

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i RKE skal have beboer-

opholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt anfører, hvor mange 

pladser, man ønsker at kunne tilbyde.  
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vedparten af familierne deltog med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), mens 3 

familier deltog med egenbetaling. 

I 2021 forventer KAB igen at kunne tilbyde 2 sommerophold til børnefamilier i KAB-

fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil. Opholdene afholdes igen 

på Pindstrupcentret, som ligger mellem Randers og Århus. Der vil være plads til omkring 120 

deltagere på hvert ophold, men det afhænger af, om der stadig vil være forsamlingsforbud og 

andre restriktioner i forbindelse med COVID-19 til den tid.  

 

Senioropholdet blev også i 2020 afholdt på Rude Strand Højskole i Østjylland. Det lykkedes 

ligeledes at gennemføre senioropholdet, hvor 54 deltog med fokus på forholdsregler relateret 

til COVID-19. Turen gav en flot deltagerevaluering. Det har ikke været muligt at booke høj-

skolen i 2021. Derfor arbejdes der p.t på at finde et andet sted, hvor senioropholdet kan hol-

des. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet. 

 

Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til sommerophol-

dene gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, ud-

flugter og foredrag m.v.  

 

Det er KAB's administration, der i sidste ende fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er 

indkommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en 

god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2020 deltog 3 beboere fra RKE med egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Økonomiske konsekvenser 

Boligorganisationens pris vil være 1.050 kr. pr. plads i 2021. Boligorganisationen betaler kun 

for faktisk benyttede pladser. I forbindelse med fordelingen af pladser vil der blive taget høj-

de for, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og som har ansøgere, der opfylder 

kriterierne, vil få tildelt pladser. 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.850 kr. 

Tilskud fra boligorganisationen 1.050 kr. 

Egenbetaling fra deltagerne 4.800 kr. 

 

Økonomi familieophold 

Pris i alt 4.050 kr. 

Tilskud fra boligorganisation 1.050 kr. 

Tilskud fra AFF (max 500 kr. per person per 

døgn)* 

3.000 kr.  
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* AFF giver tilskud til beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, 

samt beboere fra særligt udsatte boligområder. Langt de fleste deltagere får tilskud fra AFF. 

Der er dog mulighed for egenbetaling, hvis man ikke kan få støtte fra AFF.   

Det videre forløb 

Der vil blive reklameret for sommeropholdene i februar/marts 2021 og deadline for tilmel-

ding er i april 2021, hvorefter pladser vil blive fordelt.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at beboerne i RKE får tilbudt op til fem pladser. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til beslutningen.  

 

SAGER TIL BESLUTNING 

7. Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2019-2020 

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

ne med budgettallene for 2018/2019 og 2019/2020. Regnskabsafdelingens noter indgår i regn-

skabsmaterialet – både for boligorganisationen og afdelingerne. 

 

 
 

33000, RKE 

Resultatopgørelsen balancerer med 8.413.184 kr. og slutter med et overskud på 377.759 kr., 

der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 88.813.402 kr., og selskabets dispositionsfond udgør inkl. renter 

17.666.799 kr. Den disponible saldo udgør pr. 30. september 2020 4.154.727 kr. svarende til 

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

ningsret) samt tilskud til hjemfald. 

 

Selskabet har en arbejdskapital på 5.272.120 kr., hvilket svarer til 7.716 kr. pr. lejemålsenhed. 

Den disponible saldo pr. 30. september 2020 er 5.231.620 kr. efter fradrag af den bundne del 

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

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne til forelæggelse på 

repræsentantskabsmødet den 27. maj 2021. 
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33001, Horsevænget 

Resultatopgørelsen balancerer med 13.170.095 kr. og slutter med et overskud på 485.976 kr., 

der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 43.260.794 kr. 

 

33002, Torbenhuse 

Resultatopgørelsen balancerer med 9.567.341 kr. og slutter med et overskud på 1.003.290 kr., 

der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 40.049.433 kr. 

 

33003, Karlsvænge 

Resultatopgørelsen balancerer med 7.401.582 kr. og slutter med et overskud på 325.535 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

Status balancerer med 33.455.592 kr. 

 

33004, Schweizervænget 

Resultatopgørelsen balancerer med 6.939.486 kr. og slutter med et overskud på 883.895 kr., 

hvoraf 322.525 kr. er brugt til dækning af underfinansiering på sagen vedr. installationer og 

kviste og 561.370 kr. overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 39.259.952 kr. 

 

33005, Krogsbæk 

Resultatopgørelsen balancerer med 4.031.424 kr. og slutter med et overskud på 170.816 kr., 

der overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 15.305.900 kr. 

 

33007, Ørbyvang 

Resultatopgørelsen balancerer med 6.729.379 kr. og slutter med et overskud 260.198 kr., der 

overføres til resultatkontoen. 

 

Status balancerer med 111.781.962 kr. 

 

33008, Rødkløveren 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.619.140 kr. og slutter med et overskud på 6.278 kr., der 

overføres til resultatkontoen. 
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Status balancerer med 24.830.869 kr. 

 

Bilag 1: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2019-2020 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne for organisationen og afdelingerne for 2020.  

 

8. 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 2: Revisionsprotokol 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte revisionsprotokollen uden bemærkninger.  

 

9. Organisationsbestyrelsens beretning 2019-2020 

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formandskab i 

samarbejde med KAB.  

 

 
 

Beretningen vil blive aflagt på repræsentantskabets møde torsdag den 27. maj 2021 og efter-

følgende sendt til Rødovre Kommune i forbindelse med styringsdialogen.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og 

underskriver denne. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender beretningen og indstiller denne 

til repræsentantskabets godkendelse. 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 11. maj 2021 

Udsendt den 26. maj 2021 
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Bilag 3: Organisationsbestyrelsens beretning 2019-2020  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte beretningen for 2019-2020 uden bemærkninger, og indstiller til 

godkendelse på repræsentantskabsmødet den 27. maj 2021.  

  

10. Boligorganisationens driftsbudget 2021-2022 

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for tiden den 1. oktober 2021 til den 30. september 

2022 for RKE. 

 

 
 

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

budgetter og senest forudgående regnskabsperiode er mulig. 

 

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

gettet balancerer med 8.875.000 kr. og slutter med balance efter en budgetteret reserve på 

78.000 kr. 

 

Bruttoadministrationsudgifterne på 4.191.000 kr. er afgørende for fastsættelse af administra-

tionsbidragene i de enkelte afdelinger. 

 

Bilag 4: Boligorganisationens driftsbudget 2021-2022 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgettet for 2021/2022 uden bemærkninger og indstiller til 

repræsentantskabets godkendelse den 27. maj 2021. 

 

11. Afdelingernes budgetter 2021-2022 

Jf. boligorganisationens vedtægter skal organisationsbestyrelsen godkende afdelingernes 

budgetter for 2021-2022 inden den 1. oktober 2021. Idet alle forårets afdelingsmøder er blevet 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet, således at det efter-

følgende kan blive fremlagt på boligorganisationens repræsentantskabsmøde den 27. 

maj 2021. 
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aflyst grundet Covid-19, er ingen af afdelingernes budgetter godkendt af afdelingsmødet. 

Afdelingernes komprimerede budgetter fremgår af bilaget. 

 
 

Udskydelse eller aflysning af afdelingsmødet indebærer, at afdelingsmødet ikke kan beslutte 

et driftsbudget for det kommende budgetår, ligesom andre væsentlige beslutninger for afde-

lingen ikke kan blive truffet af afdelingsmødet.  

 

Organisationsbestyrelsen har mulighed for at vedtage et driftsbudget for det kommende bud-

getår, som ellers normalt ville blive behandlet på det ordinære afdelingsmøde. Det er en be-

tingelse, at driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2 %.  

 

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

som tidligere er truffet på et afdelingsmøde, f.eks. som følge af gennemførte forbedringsar-

bejder.  

Hvis stigningen er mere end 2 %, har organisationsbestyrelsen mulighed for at sende drifts-

budgettet til urafstemning. 

Afdelingsbestyrelserne har den 27. april 2021 fået tilsendt budgetoplæg til gennemgang og 

godkendelse. 

 

Afdeling Nuværende leje pr. kvm. Huslejeændring i % 

Horsevænget 898,65 kr.  0 

Torbenhuse 725,46 kr.  0 

Karlsvænge 872,00 kr.  0 

Schweizervænget 803,31 kr.  0 

Krogsbæk 875,34 kr.  0 

Ørbyvang Familiebolig 1091,83 kr.  

Ungdomsbolig 1012,88 kr.  

Familiebolig 0,08 

Ungdomsbolig -0,95 

Rødkløveren 1.176,88 kr.  0 

 

Lejen er eksklusiv hjemfald. 

  

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 efter-

følgende skal godkendes på et afdelingsmøde.  
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Alle budgetternes udgifter og indtægter balancerer, men grundet fordelingen af udgifter i 

Ørbyvang mellem familieboliger og ungdomsboliger, vil der være en huslejestigning for fa-

milieboligerne og et huslejefald for ungdomsboliger.  

 

Som bilag vedlægges afdelingernes driftsbudgetter for tiden den 1. oktober 2021 til den 30. 

september 2022. 

 

Der sker en huslejeregulering i Ørbyvang. Årsagen skyldes en nødvendig merindtægt til ud-

gifter i forbindelse med fraflytning. I øvrige boligafdelinger sker ingen huslejeregulering.  

 

Bilag 5: Afdelingernes driftsbudgetter 2021-2022 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte alle driftsbudgetter for afdelingerne for 2021/2022 uden bemærk-

ninger.  

 

Alle budgetter præsenteres til godkendelse på de kommende afdelingsmøder i september 2021, da de in-

deholder nye aktiviteter.  

 

12. 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 5. februar 2020 blev Bjarne Clausen og Ida Petersen 

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

og Lene Terp Nielsen som suppleant for Ida Petersen.  

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger to medlemmer samt to suppleanter 

til KAB’s repræsentantskab. 
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Beslutning 

 

Ida Petersen og Rune Baj blev valgt som repræsentanter til KAB’s repræsentantskab og deltager der-

med i det kommende repræsentantskabsmøde i KAB-Huset den 15. juni 2021.  

 

Jan Hylleborg blev valgt som suppleant for Ida Petersen og Lene Terp Hansen som suppleant for Rune 

Baj.  

 

13. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor 

På repræsentantskabsmødet den 27. maj 2021 skal der tages stilling til valg af revisor.   

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at indstille Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til 

genvalg som revisorer for RKE på repræsentantskabsmødet.  

 

14. Vedtægtsændringer og forretningsorden 

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 10. juni 2020 at nedsætte et udvalg bestå-

ende af formanden og et medlem af organisationsbestyrelsen samt områdechefen. Udvalget 

skulle udarbejde forslag til vedtægtsændringer til godkendelse på næste organisationsbesty-

relsesmøde og senere endelig godkendelse på repræsentantskabsmøde.   

 

Formandskabet har desuden foretaget en vurdering af forretningsordenen for organisations-

bestyrelsen. Forslag til rettelser præsenteres på mødet for organisationsbestyrelsen. 

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter indstilling til repræsentantskabet om 

genvalg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerskab. 
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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. 

Forslaget skal endeligt godkendes på næste repræsentantskabsmøde den 27. maj 2021.  

 

Det indstilles desuden, at organisationsbestyrelsen godkender rettelser til forretnings-

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

og grøn. Rød tekst udgår af vedtægterne og grøn tekst er nye tilføjelser eller ændringer til 

vedtægterne. 

 

Ændringer vedr. navne 

Steder benævnt ”Boligorganisationen” ændres til ”RKE”. 

 

Ændringer vedr. valghandling 

Der foreslås følgende tilføjelse i vedtægternes § 11 – tilføjet med grøn tekst i bilaget:  

 

Hvis det ikke er muligt at vælge et medlem til bestyrelsen blandt boliglejere fra en boligafdeling, kan 

der vælges et medlem og suppleant blandt de øvrige tilstedeværende boliglejere. Dette valg gælder kun 

for den kommende ordinære valgperiode.  

 

Bilag 6: Vedtægter for RKE med ændringsforslag 

Bilag 7: Udkast til ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen  

  

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte de foreslåede vedtægtsændringer til endelig godkendelse på det 

kommende repræsentantskabsmøde den 27. maj 2021.  

15. Afdeling 33-3, Karlsvænge – kollektiv individuel råderet 

Karlsvænge har på afdelingsmødet den 27. maj 2019 besluttet at påbegynde en ny runde med 

individuel modernisering, hvor beboerne mod en særskilt huslejeberegning får udskiftet 

køkken, badeværelse, opført en udestue eller overdækket terrasse.  

 

Rammebeløbet blev på afdelingsmødet besluttet at være 2.5 millioner kr.  

 

 
  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en ny pulje til kollektive indivi-

duelle moderniseringer på 2,5 millioner mio. kr., samt at Rødovre Kommune ansøges 

om at stille garanti for realkreditlånet. 

 

Det indstilles desuden, at organisationsbestyrelsen godkender, at det samlede beløb til 

kollektive individuelle råderetssager højst kan udgøre 125.000 kr. pr. bolig, samt at 

udgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer sker for afdelingens regning, 

mens boligforbedringen sker for boliglejernes regning i form af et huslejetillæg. 
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Det samlede lånebeløb for boliglejerne skal indeholde alle omkostninger til lån, stempeludgif-

ter, administration m.v.  

 

Da moderniseringerne finansieres ved optagelse af et nyt 20-årigt realkreditlån i afdelingen, 

skal RKE og Rødovre Kommune godkende projektet. Rødovre Kommune skal endvidere stil-

le lånegaranti for lånet. 

 

På grund af forskellige omstændigheder er sagen ikke godkendt i organisationsbestyrelsen, 

hvilket er en forudsætning for at kunne søge Rødovre Kommune om en lånegaranti.  

 

Andre afdelinger i RKE har opnået en kommunal godkendelse til en lånegaranti i lignende 

sager.  

 

Rødovre Kommune har i disse godkendelser anført, at det har været en forudsætning, at det 

samlede lånebeløb til kollektive individuelle råderetssager i en bolig ikke måtte overstige 

125.000 kr.  

 

Rødovre Kommune har desuden tilkendegivet, at boligselskabet skal afholde udgifterne til 

vedligeholdelse, mens lejeren skal afholde udgifterne til boligforbedringen.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte en ny pulje til kollektive individuelle moderniseringer på 2,5 mio. 

kr., samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garanti for realkreditlånet. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at det samlede beløb til kollektive individuelle råderetssager højst 

kan udgøre 125.000 kr. pr. bolig, samt at udgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer sker for 

afdelingens regning, mens boligforbedringen sker for boliglejernes regning i form af et huslejetillæg. 

 

16. Afdeling 33-5, Krogsbæk – kollektiv individuel råderet 

Krogsbæk har på afdelingsmødet 23. maj 2018 besluttet at påbegynde en ny runde med indi-

viduel modernisering, hvor beboerne mod en særskilt huslejeberegning får udskiftet køkken, 

badeværelse, opført en udestue eller overdækket terrasse.  

 

Rammebeløbet er besluttet at være 1-2 millioner kr.  
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Det samlede lånebeløb for boliglejerne skal indeholde alle omkostninger til lån, stempeludgif-

ter, administration m.v.  

 

Da moderniseringerne finansieres ved optagelse af et nyt 20-årigt realkreditlån i afdelingen, 

skal RKE og Rødovre Kommune godkende projektet. Rødovre Kommune skal endvidere stil-

le lånegaranti for lånet. 

 

På grund af forskellige omstændigheder er sagen ikke godkendt i organisationsbestyrelsen, 

hvilket er en forudsætning for at kunne søge Rødovre Kommune om en lånegaranti.  

 

Andre afdelinger i RKE har opnået en kommunal godkendelse til en lånegaranti i lignende 

sager.  

 

Rødovre Kommune har i disse godkendelser anført, at det har været en forudsætning, at det 

samlede lånebeløb til kollektive individuelle råderetssager i en bolig ikke måtte overstige 

125.000 kr.  

 

Rødovre Kommune har desuden tilkendegivet, at boligselskabet skal afholde udgifterne til 

vedligeholdelse, mens lejeren skal afholde udgifterne til boligforbedringen.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte en ny pulje til kollektive individuelle moderniseringer på 2 mio. 

kr., samt at Rødovre Kommune ansøges om at stille garanti for realkreditlånet. 

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en ny pulje til kollektive indivi-

duelle moderniseringer på 1 eller 2 millioner mio. kr., samt at Rødovre Kommune an-

søges om at stille garanti for realkreditlånet. 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, om den samlede låneram-

me er en eller to millioner kr.  

 

Det indstilles desuden, at organisationsbestyrelsen godkender, at det samlede beløb til 

kollektive individuelle råderetssager højst kan udgøre 125.000 kr. pr. bolig., samt at 

udgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer sker for afdelingens regning, 

mens boligforbedringen sker for boliglejerens regning i form af et huslejetillæg.  
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Organisationsbestyrelsen godkendte, at det samlede beløb til kollektive individuelle råderetssager højst 

kan udgøre 125.000 kr. pr. bolig, samt at udgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer sker for 

afdelingens regning, mens boligforbedringen sker for boliglejerens regning i form af et huslejetillæg.  

 

17. Bestyrelseshonorar 2020/2021 

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

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

2020. 

 

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

84,43 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 50,65 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2020. Reguleringen vil 

medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 37.329 kr. til ca. 37.974 kr.  

 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 11. december 2019 besluttet, at bestyrelseshonoraret 

fordeles således, at formandskabet modtager dobbelt honorar, og resten af beløbet fordeles 

ligeligt mellem de øvrige medlemmer. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshono-

rar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

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

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

betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede i enighed at godkende regulering af vederlag samt fortsætte forde-

ling af vederlag som hidtil.   

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regn-

skabsårs begyndelse. 

 

Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om fordeling 

af vederlag. 
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18. Den gode bestyrelse – KAB’s bestyrelsesuddannelse 2021 

KAB´s bestyrelsesuddannelse for beboervalgte i KAB-fællesskabet er et samlet uddannelses-

forløb på syv moduler med plads til 20 deltagere.  

 

Bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige aspekter af bestyrelseshvervet, 

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

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

deltagerne får maksimalt udbytte. 

 

 
 

Grundet Covid-19 er første hold i første omgang rykket til efteråret 2020. Senere måtte vi igen 

rykke – denne gang med forventet genopstart i starten af 2021. Det betyder, at der ikke opta-

ges nye deltagere før 2. halvår 2021. Der gennemføres derfor kun ét nyt uddannelsesforløb i 

2021 og boligorganisationen bedes beslutte, om man ønsker at indstille personer til uddan-

nelsesforløbet i efteråret i 2021. Boligorganisationen må gerne indstille flere end to deltagere, 

men det skal være i prioriteret rækkefølge. Antallet ud over to personer, kan så komme på 

ventelisten. 

 

Boligorganisationen kan overveje, om der er afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller måske be-

boere, som kunne have gavn af og interesse for at deltage i uddannelsen. Uddannelsen kunne 

være én metode til at rekruttere til eller invitere nye ind i beboerdemokratiet. 

 

I vedlagte notat er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse og pris 

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

ningsskema ligger på KAB’s hjemmeside under Bestyrelser. 

 

Ansøgningsprocedure  

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

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

søgere inden ansøgningsfristen den 31. marts 2021. Ansøgningsskemaet findes på KAB´s 

hjemmeside under Bestyrelse – Tilmeld kursus – Den gode bestyrelse. 

 

Organisationsbestyrelsen udvælger hvilke kandidater, de indstiller til uddannelsen, og kan 

indstille 2 deltagere til hvert uddannelsesforløb.  

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om de ønsker at afsætte økonomi 

til bestyrelsesuddannelsen og indstille op til to deltagere samt tager stilling til om det 

er organisation eller afdeling, der skal finansiere deltagelse. 
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Organisationsbestyrelsen sikrer, at ansøgningsskemaet på udvalgte deltagerne, sendes til 

KAB på bestyrelsesmailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk senest 31. marts 2021. 

 

Kursusteamet i KAB sammensætter de endelige hold til bestyrelsesuddannelsen. Det forsø-

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

betyder, at det forventes at blive nødvendigt med en prioritering blandt de indstillede ansø-

gere.  

 

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

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

dannelsesstart. 

 

Økonomi 

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

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

 

Tidspunkt og periode 

Uddannelsen består af syv moduler, hvor første modul gennemføres som et internat fra fre-

dag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00. De efterfølgende moduler foregår i KAB, dvs. for efterårshol-

det i 2021 i KAB-Huset, Enghavevej 81, i tidsrummet 17.15-21.00.  

 

Datoer for forløb i 2021: 

 

Efterår  

1.modul  Fredag den 27. – lørdag den 28. august  

2.modul  Torsdag den 16. september  

3.modul  Torsdag den 7. oktober 

4.modul  Tirsdag den 26. oktober  

5.modul  Onsdag den 10. november  

6.modul  Tirsdag den 30. november  

7.modul  Mandag den 13. december  

 

Bilag 8: Den gode bestyrelse 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge to pladser på bestyrelsesuddannelsen. Den ene plads går 

til formanden i Torbenhuse Poul Berild Hansen, mens den anden er vakant, indtil der er foretaget ny-

valg til organisationsbestyrelsen den 27. maj 2021.  

  

mailto:bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk
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19. Tilbud om uddannelse til medarbejdere med fokus på bæredygtighed  

KAB’s repræsentantskab vedtog den 22. oktober 2020 den strategiske ramme ”Lad det GRO”.  

Fokus i den strategiske ramme er bæredygtighed. Socialt, økonomisk og miljømæssigt. Med 

henblik på at understøtte den strategiske ramme har KAB udviklet en række undervisnings-

tilbud målrettet ansatte i boligselskaberne. En del af disse undervisningstilbud gøres i 2021 

gratis for medarbejderne i boligorganisationerne og beskrives herunder. 

 

 
 

Som en del af den strategiske ramme ”Lad det GRO” har repræsentantskabet besluttet, at 

KAB skal ”udbrede bæredygtighed som en grundlæggende kultur og tænkning blandt medarbejdere og 

KAB-fællesskabets boligorganisationer, og arbejde for at gøre bæredygtighed til et naturligt pejlemærke 

i dagligdagen”. 

 

Hele den strategiske ramme er bilagt denne indstilling til orientering og inspiration. 

En vigtig indsats i forhold til ovenstående er uddannelse og opkvalificering af såvel centralt 

som lokalt ansatte. KAB har i den forbindelse udviklet en række kursustilbud, hvoraf flere er 

målrettet ansatte i boligorganisationerne.  

 

I 2021 udbydes to ambassadørforløb omkostningsfrit til ansatte i boligorganisationerne. De to 

uddannelsesforløb er ”Bæredygtig ambassadøruddannelse” og ”Energi- og ressourceambas-

sadøruddannelsen”.  

 

Præsentation af ”Bæredygtig ambassadøruddannelse”  

”Bæredygtig ambassadøruddannelse” består af 4 selvstændige moduler med plads til 15 del-

tagere pr. modul. Med indsatsen vil det således være muligt at tilbyde i alt 120 pladser i løbet 

af 2021 fordelt på 60 pladser (fire moduler med 15 deltagere i hver) i foråret og 60 pladser i ef-

teråret. Uddannelsen er målrettet både ledere og medarbejdere i driften. Såfremt der er flere 

tilmeldte, end der er pladser, vil pladserne blive fordelt i henhold til boligorganisationernes 

størrelse og kundechefernes vurdering af behovet i de enkelte boligorganisationer.  

  

Indstilling 

Det indstilles at: 

- Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

- Organisationsbestyrelsen beslutter, at medarbejdere fra selskabet kan tilbydes 

de gratis ambassadørforløb. 

- Organisationsbestyrelsen drøfter, om den har særlige ønsker til hvilke af de fire 

moduler under ”Bæredygtig ambassadøruddannelsen”, som medarbejderne til-

bydes opkvalificering indenfor. 
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Modul 1: Bæredygtig drift af grønne områder 

Kurset er praksisorienteret, og en del af dagen vil foregå udendørs. På kurset vil deltagerne 

opnå en allroundviden om redskaber og koncepter, der gør det let at komme i gang med en 

bæredygtig drift af de grønne områder. Deltagerne vil også få inspiration til at lave en mini-

planteskole i afdelingen og til god kommunikation om nye tiltag. 

 

Modul 2: Effektiv drift af grønne områder 

Kurset relaterer sig til signaturprojektet ”Pas På Huslejen 2.0”. En effektiv drift af de grønne 

områder kræver et særligt blik og stor opfindsomhed. Hvordan kan vi undgå at skulle for 

meget ud med kantklipperen og bruge en halv dag på vanding? Man kan planlægge sit om-

råde ud af mange kedelige og tidskrævende opgaver.  

På kurset vil der være særligt fokus på maskiner og vidensdeling. Deltagerne præsenteres for 

typer af maskiner, og der vil være dialog om hvilke maskintyper, der kan være relevant i de 

enkelte deltageres afdelinger. Under kurset besøges en afdeling, hvor der allerede er gjort en 

masse for at optimere driften.  

 

Modul 3: Få beboerne med 

Deltagerne vil få inspiration til, hvordan de kan understøtte sociale aktiviteter i afdelingen. 

Det kan være aktiviteter, der aktiverer de grønne områder, fremmer bæredygtig adfærd eller 

styrker trivslen og fællesskabet generelt i afdelingen. Kurset tager udgangspunkt i konkrete 

tiltag, f.eks. byhaver, bihold eller opgangsmøder, og deltagerne får en række koncepter og 

værktøjer med under armen. 

 

Modul 4: Vild med Vilje 

På kurset lærer deltagerne bl.a., hvordan man skaffer planter/frø, der både trives, er smukke 

og giver mad og levesteder til dyr, hvordan personalet kan pleje græsset på en mere natur-

venlig måde, hvordan driften selv kan vurdere, om der skal slås/klippes mv., hvad man gør 

med afklippet materiale, hvilke redskaber/maskiner, der er gode til hvilke opgaver, og hvad 

man i hvert fald aldrig skal gøre på området. 

 

Præsentation af ”Energi- og ressourceambassadøruddannelsen”. 

Energi- og Ressourceambassadøruddannelsen blev oprindeligt udviklet i 2016 og har senest 

været afholdt i 2019. Uddannelsen består af 5 sammenhængende moduler, hvor deltagerne 

bl.a. arbejder med cases fra egne boligselskaber (varmecentral).  

 

Uddannelsen er primært målrettet ledende medarbejdere i driften. Der vil være plads til op 

til 15 deltagere på uddannelsen pr. semester. Med to semestre i 2021 vil det således være mu-

ligt at uddanne 30 Energi- og ressourceambassadører i løbet af 2021. Såfremt der er flere til-

meldte, end der er pladser, vil pladserne blive fordelt i henhold til boligorganisationernes 

størrelse og kundechefernes vurdering af behovet i de enkelte boligorganisationer. 
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Uddannelsens indhold: 

 

Modul 1: Energi- og ressourceforståelse 

Hvad er energi, og hvordan kan vi udnytte den 

Hvad er en energi- og ressourceambassadør 

En kort gennemgang af de nye krav 

Bæredygtighed 

Ressourceforståelse 

 

 

Modul 2: Varmecentralen 

Hvor er de ”lavthængende frugter” i en varmecentral 

Pumper og reguleringsventiler 

Styring og regulering – CTS anlæg 

Rør og ventiler – isolering 

 

Modul 3: Varme- og vandinstallationer i ejendommen 

Varmeanlæggets tilstand – lever det op til at kunne anvende den teknologi, som findes i dag, 

og som fremtidens varmeproducerende systemer kræver. 

Gamle og nedslidte vandinstallationer - hvordan kan vi fremtidssikre, at disse snarest bliver 

udskiftet.  

 

Modul 4: Beboerpåvirkning 

Hvor kan du som energi- og ressourceambassadør medvirke til at få bestyrelser og beboere til 

at deltage aktivt i at spare på energien og ressourcerne. 

El-besparelser på fællesareal og i boligen 

Regnvandsopsamling – Affaldssortering  

 

Modul 5: Fremtidens energiteknologi 

Solcelleanlæg 

Varmepumper 

Biomasse 

Hybridanlæg 

 

Om ambassadørkonceptet 

KAB ønsker med initiativet at sikre, at bæredygtighedsdagsordnen forankres bredt i driftsor-

ganisationen. Deltagerne forpligter sig derfor på at dele den viden og de kompetencer, som 

de opnår gennem uddannelserne, med deres kollegaer både indenfor egen driftsenhed og på 

tværs mellem forskellige driftsenheder. I forbindelse med de enkelte moduler vil der blive 

udarbejdet en specifikation af de konkrete krav til videndeling.  
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Økonomiske konsekvenser 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for boligorganisationen.  

Det videre forløb 

Når organisationsbestyrelsen har godkendt indstillingen, vil relevante medarbejdere blive 

tilbudt de beskrevne uddannelsesforløb. Udvælgelsen af medarbejdere til kurserne vil ske af 

kundecheferne i samarbejde med driftschefer og ejendomsledere.  

Kommunikation 

Uddannelserne er beskrevet i KAB’s kursuskatalog.  

 

Bilag 9: ”Lad Det GRO”.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at medarbejdere fra selskabet kan tilbydes de gratis ambassadør-

forløb. Organisationsbestyrelsen besluttede, at ledelsen af driften selv vurderer, hvilke af de fire modu-

ler under ”Bæredygtig ambassadøruddannelsen”medarbejderne skal tilbydes opkvalificering indenfor. 

 

20. Anbefalinger – Pas på huslejen 2.0 

KAB arbejder indenfor den strategiske ramme ”Lad det GRO”. Et af signaturprojekterne er 

Pas på huslejen 2.0 – bæredygtig drift, der har fokus på at understøtte boligorganisationerne i 

arbejdet med at sikre en effektiv og bæredygtig drift af boligafdelingerne. Derfor har KAB 

formuleret en række anbefalinger til driftsarbejdet i afdelingerne.  

Netop en effektiv og samtidig bæredygtig drift er med den nye effektiviseringsaftale 2021-

2026, som er indgået mellem Boligministeriet, KL og BL, et vigtigt fokus i KAB-fællesskabet. 

 

  

Indstilling 

Det indstilles, at boligorganisationen diskuterer anbefalingerne og beslutter, om de 

vil tilslutte sig alle eller enkelte af anbefalingerne. 
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Sagsfremstilling 

100 % giftfri drift 

I forhold til bæredygtighed, særligt biodiversitet, er det en stor signalværdi at kommunikere, 

at i KAB-fællesskabet driftes der uden brug af gift. Indtrykket er, at langt hovedparten af af-

delingerne i KAB-fællesskabet allerede har giftfri drift. Nogle har dog fortsat en ikke giftfri 

drift eller har gift stående fra tidligere, der bør fjernes på forsvarlig vis. Giftfri drift er både 

godt for miljøet og for medarbejdernes arbejdsmiljø. Ukrudt er et vilkår i driften af grønne 

arealer, men det er muligt at planlægge sig ud af meget, fx ved at plante bunddække, benytte 

flis og generelt tænke driften af de grønne områder smart og effektivt. 

 

CTS-hosting 

CTS er central styring af varmecentraler. CTS er en del af stor pakke fra 2021. CTS overvåger 

varmecentralen digitalt. Det er vigtigt i forhold til at sikre en lav tilbageløbstemperatur og 

den rette temperatur og gennemstrømning, så legionella undgås, og den optimale brug af 

varmecentralen sikres set i forhold til varmestyring, afkøling og temperatur. Det er et nyttigt 

værktøj for driftspersonalet til at sikre beboernes sundhed samt drifts- og energioptimering. 

 

Værktøj og køretøjer med batteri 

AKKU-værktøjer og køretøjer (batteridrevne) er både godt for miljø og driftspersonale. Mil-

jømæssigt skal du ikke bruge diesel, benzin og olie. AKKU-maskinerne kræver mindre vedli-

geholdelse og har længere holdbarhed. For driftspersonalets arbejdsmiljø har AKKU-

maskinerne den fordel, at de er støjsvage, der er færre trin for at gøre dem klar til brug og der 

skal ikke måles olie og benzin for at blande brændstof.  

 

Bæredygtigt indkøb 

At købe ind bæredygtigt er godt for både miljø og arbejdsmiljø. Bæredygtigt indkøb indreg-

ner forholdene fra produktion til anskaffelse og bortskaffelse. Generelt bliver der kigget på 

mindre co2 udledning, lavere vandforbrug og mindre brug af kemikalier. Derudover har pro-

dukter ofte en længere holdbarhed, og der er tænkt i, at de kan genanvendes, vedligeholdes 

og repareres. Den nye indkøbsportal kommer til at understøtte bæredygtigt indkøb. 

Økonomiske konsekvenser 

Giftfri drift kan kræve ekstra udgifter i omlægningsfasen, men når driften er omlagt, er det 

ikke forventet, at det vil være dyrere end drift med brug af gift. 

 

CTS -hosting kan bidrage med store besparelser i form af en optimalt fungerende varmecen-

tral og lav tilbageløbstemperatur. Der vil være en ekstraudgift i afdelinger med lille pakke. 

Her skal det vurderes, om det kan betale sig i forhold til antallet af lejemål. For afdelinger 

med stor pakke er det en del af administrationshonoraret. 
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AKKU-køretøjer og værktøjer forventes at have en begrænset/minimal økonomisk konse-

kvens ved anskaffelsen, hvis maskinerne indkøbes, når de nuværende maskiner skal udskif-

tes. Flere beregninger viser, at selvom AKKU-køretøjer og -værktøjer kan være dyrere at an-

skaffe, vil de på den driftsøkonomiske side være billigere end både benzin- og diseldrevne 

køretøjer og maskiner. 

 

Bæredygtigt indkøb kan i nogle tilfælde være forbundet med en ekstraudgift, men til gen-

gæld er der en miljømæssig gevinst. For meget bæredygtigt indkøb vil der være en besparelse 

på sigt, da bæredygtige produkter har fokus på holdbarhed og lavt forbrug.   

Det videre forløb 

Hvis boligorganisationen tilslutter sig én eller flere af anbefalingerne, vil KAB komme med 

vejledninger hertil. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at boligorganisationen tilslutter sig anbefalingerne og forsøger at 

implementere dem i den daglige drift af boligorganisationen fremover.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

21. Fælles drift i RKE – status 

Hermed følger en status på status i driftsfællesskabet i RKE. Status omhandler personale og 

andre driftsspørgsmål siden sidste organisationsbestyrelsesmøde 

 

 
 

Personalesituationen 

Personalesituationen vurderes som god og positiv.  

 

Servicelederen valgte at opsige sin stilling med udgangen af april 2021. Årsagen var et ønske 

om at arbejde med andre boligtyper og former. Der blev den 29. april 2021 afholdt en lille se-

ance, hvor personalet sagde pænt farvel.  

 

Der er ansat en ny serviceleder pr. 3. maj 2021. Servicelederen kommer fra en årelang lignen-

de ansættelse i et andet KAB-administreret selskab.   

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Tilrettelæggelsen af arbejdet i boligafdelingen har under Corona fundet sit leje. Fra Schwei-

zervænget har to medarbejdere i et samarbejde serviceret i det sydlige, og det samme har 

gjort sig gældende for Torbenhuse i det nordlige. Administrativt er det sket fra ejendomskon-

toret i Horsevænget. Noget administrativt arbejde er på skift foretaget som hjemmearbejde.  

 

En del praktisk beboerservicearbejde er under Corona sket med eksterne håndværkere.  

 

Ejendomskontorets nedlukning under Corona 

Lukningen af kontoret for personlige henvendelser under Corona har ikke givet anledning til 

problemer. Beboerne har via telefon, mail eller beboerapp kommunikeret med kontoret.  I 

forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet, vil driften foretage en vurdering af 

det fremtidige åbningsbehov, eller man kan servicere for personlige henvendelser efter for-

udgående aftale. Eventuelle ændringer forelægges samdriftsudvalget med endelig godken-

delse i organisationsbestyrelsen, hvis det bliver aktuelt.    

 

Samdriftsudvalget 

Grundet Corona er der ikke gennemført møder i samdriftsudvalget siden efteråret 2020.  Vi 

forventer at kunne genoptage møderne i udvalget, når forsamlingsforbuddet og KAB’s ret-

ningslinjer tillader det.   

 

Forundersøgelser renoveringsopgaver 

Grundet Corona har det ikke været muligt at præsentere afdelingsbestyrelserne i Horsevæn-

get, Torbenhuse, Schweizervænget og Krogsbæk for de færdige rapporter om mulige renove-

ringsmuligheder i afdelingerne. Der indkaldes snarest muligt til en præsentation af materia-

let, når der åbnes igen for mødeaktivitet i KAB-fællesskabet.  

 

Der er udpeget en projektleder og teamchef i KAB BYG til at varetage arbejdet. 

 

Erhvervslejemål i RKE 

Der har i den forløbne periode været to opsigelser af erhvervslejemål. Det ene i Torbenhuse 

blev hurtigt genudlejet og det andet i Schweizervænget er aktuelt ved at blive genudlejet. Der 

var indgået lejeaftale med endnu et firma i Torbenhuse, men manglende betaling af husleje 

medførte opsigelse fra boligafdelingens side.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde iingen bemærkninger til den.  
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22. Styringsdialog 2020 

Den 18. november 2020 blev der afholdt styringsdialogmøde i Rødkløveren med deltagelse af 

repræsentanter for Rødovre Kommune og RKE. Inden mødet var der fra RKE indsendt sty-

ringsdialogmateriale som en obligatorisk del af sådanne møder.  

 

 
 

Der var følgende opmærksomhedspunkter i styringsrapporten: 

 

- Boligselskabet arbejder med en tidssvarende driftsmodel for de syv boligafdelinger 

- Der er et effektiviseringspotentiale i de syv boligafdelinger 

- Kommunen ønsker at indgå i et tættere samarbejde omkring FN`s klimaverdensmål 

 

Der var følgende bemærkninger omkring renoverings- og moderniseringsbehov: 

 

- Der er behov for renovering og moderniseringer i flere af RKE`s afdelinger. Der arbejdes 

med forundersøgelser med henblik på afklaring af omfanget. Det gælder afdelingerne 

Horsevænget, Torbenhuse, Schweizervænget og Krogsbæk. På sigt er der også et renove-

ringsbehov i Karlsvænge. 

Status på beboerdemokrati: 

 

- Alle afdelinger, Rødkløveren undtaget, er udfordret på rekruttering til afdelingsbestyrel-

serne 

- Rødkløveren er en lille afdeling med et godt og velfungerende beboerdemokrati 

 

Derudover: 

 

- Samarbejdet med Teknisk Forvaltning i Rødovre Kommune er blevet betydeligt bedre 

- Nye venteliste-, visitations- og anvisningsregler i Rødkløveren er godkendt af Kommu-

nalbestyrelsen. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger til den.  

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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23. Udlejningstal 2020 

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

hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet. 

 

 
 

Udlejninger 2020 for RKE 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger RKE har haft i 2020 fordelt på typer boliger. Til sam-

menligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der er i 2020 i alt indgået 7.641 kontrakter i KAB-

fællesskabet. I RKE er der i 2020 indgået 63 kontrakter. 

 

Familieboliger 

(%) 

Ældreboliger 

(%) 

Ungdom/ 

Kollegier (%) 

Erhverv (%) Bilejemål (%) 

7,6 9,0 0 27,3 41,67 38,3 6,7 5,6 8,3 9,5 

 

Anvisninger 2017 - 2020 

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

2017 - 2020 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste 

– alminde-

lig (%) 

Venteliste – 

oprykning 

(%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte (%) Kommunal 

anvisning 

(%) 

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

2018 29 3.224 17,86 15,5 21,43 33,8 0 15,4 14,29 5,5 10,71 6,2 39,29 25,5 

2019 46 4.840 13,04 17,4 32,61 27,5 0 19,9 13,04 4,6 17,39 4,8 23,91 26,7 

2020 47 4.577 26,09 14,7 30,43 23,2 0 27,9 2,17 6,05 23,91 5,3 19,57 24,2 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + genhusning) 

 

Udsættelser 2016 - 2020 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser der har været i [indsæt boligorganisatio-

nen] og samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).  

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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År Antal boliger* Udsættelser, restance 

i alt 

Heraf udsættelser fast-

holdt 

2016 633 44.288 1 126 0 34 

2017 634 44.570 1 153 0 34 

2018 633 45.200 2 187 0 23 

2019 633 57.699 4 194 1 50 

2020 633 58.182 2 177 0 45 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger til den.  

 

24. Aftale om effektivisering 2021-2026 

Boligministeriet (regeringen), KL og BL har indgået en aftale om en fornyelse af effektivise-

ringsaftalen gældende for 2021-2026. Det er en kollektiv aftale, hvor den almene sektor som 

helhed skal spare 1,8 mia. kr. på de afgrænsende driftsudgifter. 

 

 

Sagsfremstilling 

I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til 2020 på 

1,5 mia. kr. på de såkaldte afgrænsende driftsudgifter. Den almene sektor er lykkedes med ef-

fektiviseringerne, regnskaberne for 2019 viser allerede effektiviseringer for 1,7 mia. kr. 

 

Der er nu indgået en ny effektiviseringsaftale for perioden 2021-2026 på 1.8 mia. kr. Denne af-

tale indeholder: 

- Merbesparelse i aftalen fra 2016-2020 godskrives de 1,8 mia. kr., der skal spares fra 2021-

2026. 

- Energibesparelser forventes at udgøre mindst 300 mio. kr. af de 1,8 mia. kr. pga. de man-

ge energirenoveringer de kommende år. 

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 11. maj 2021 

Udsendt den 26. maj 2021 
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KAB-fællesskabets andel af besparelserne udgør lidt under 10 %, dvs. omkring 175 mio. kr. 

Forventningen fra ministeriets side er, at besparelserne kan opnås ved særligt fokus på ind-

køb, fokus på de afdelinger, der fortsat har besparelsespotentiale samt energirenoveringer og 

henlæggelser. 

 

I aftalen understreges det, at det er boligorganisationernes bestyrelser, der har ansvaret for 

driften af boligorganisationen og dens afdelinger, og at det sker effektivt samtidig med, at bo-

ligerne vedligeholdes, og der henlægges tilstrækkeligt. 

 

For bl.a. at understøtte de kommende besparelser har KAB iværksat signaturprojektet ”Pas 

på huslejen 2.0 – bæredygtig drift” under den strategiske ramme Lad det GRO. Projektet har 

fokus på, hvordan driften kan arbejde med smart drift, drifte grønne områder effektivt, at 

forsikringerne ikke stiger ved at forebygge vand- og brandskader og sikre henlæggelser, så 

dyre lån undgås, samt at boligerne er velvedligeholdte. I det hele taget støtte op om en effek-

tiv, bæredygtig og smart drift af boligafdelingerne. Samtidig er der fokus på indkøb, og 

hvordan KAB-fællesskabet kan sikres de bedste priser. 

 

KAB vil løbende følge op på besparelserne, støtte afdelinger med særligt besparelsespotentia-

le og hele tiden være i dialog med boligorganisationen, afdelingerne og driften om, hvor der 

er besparelsespotentiale, hele tiden med fokus på at drifte smart, bæredygtigt og effektivt. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger til den.  

 

25. Ændret omstændighed for fælles udbud af energimærkning 

I organisationsbestyrelsen har I behandlet en manchet, hvor I har taget stilling til, om I gerne 

vil være med i et fælles udbud af energimærkning. Omstændighederne har ændret sig, se 

sagsfremstillingen nedenfor. 

 

 
 

Omstændighederne har ændret sig, da Landsbyggefonden, som en del af et granskningspro-

jekt, sørger for, at der udarbejdes nye og opdaterede energimærkninger, og at der via gransk-

ningsprojektet også betales for energimærkningerne. Til orientering kan oplyses, at der skal 

granskes på 20 bygningsdele på forskellige bygningstyper. Granskningen skal ske for alle bo-

ligafdelinger. Der vil komme yderligere information om dette på et senere tidspunkt.   

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 11. maj 2021 

Udsendt den 26. maj 2021 
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Økonomiske konsekvenser 

Bevillingen til udbuddet skal annulleres, og selskabet vil få denne besparelse.  

Det videre forløb 

Der vil komme yderligere information i forhold til Landsbyggefondens granskningsprojekt.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger til den.  

 

26. Oversigt over egen trækningsret 

Vedlagt er en oversigt over de enkelte afdelingers trækningsret i Landsbyggefonden. 

 

Bilag 10: Oversigt over egen trækningsret i Landsbyggefonden 

 

 
 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men ønskede som tidligere at få en opgørel-

se, hvor man afdelingsvis kunne se afdelingernes mulighed for egen trækningsret.  

 

27. Orientering om investeringsforeninger 

I 2021 har viruskurven været stærkt faldende. Det gælder for USA, Europa og dele af Asien. 

Udviklingen følger dermed det forventede mønster, som ligger i kølvandet på nedlukninger-

ne af den samfundsøkonomiske aktivitet. På den økonomiske front har vi set kraftigt stigende 

opjusteringer til forventninger til vækstforløbet for indeværende år. De optimistiske toner 

skal dels ses i kølvandet på gennembruddene på vaccinefronten samt godkendelsen af Ame-

rican Rescue Plan. Den amerikanske redningsplan er redningspakke designet til at lette 

USA’s genopretning fra de ødelæggende økonomiske og sundhedsmæssige virkninger af 

COVID-19-pandemien. Redningsplan er en af de dyreste i USA’s historie, og forventes ligele-

des at have positiv indvirkning på Europa.   

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  



 

Referat 
 

RKE 
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På rentefronten har årets første kvartal budt på stigende renter. Det skyldes en kombination 

af meget ekspansiv finanspolitik og meget lempelig pengepolitik, hvilket har fået forventnin-

gerne til økonomisk vækst og inflation til at stige betydeligt. Stigende renter har resulteret i 

faldende obligationskurser, hvilket har betydet negativ afkastudvikling i afdelingerne under 

Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest er blevet ramt af de stigende renter, der har resulteret 

i faldende kurser.  

 

I nedenstående ses afkastudvikling for kalenderåret 2021. 

 

 
 

Kursværdier 

 

 

Nominel be-

holdning 

(kurs 100) 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2020 

Indre værdi 

(Kurs) 

pr. 22. april 2021 

Værdiudvikling 

pr. 22. april 2021 

Værdiudvikling 

hele 2020 

Danske Capital 19.783.498 121,47 119,45 -1,46 %-point 1,56 %-point 

SEB Invest 22.633.918 123,18 120,47 -2,21 %-point 1,42 %-point 

Nykredit Port. 19.998.300 125,84 124,29 -1,23 %-point 1,04 %-point 

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

foreningen skal betragtes som en langsigtet investering. 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ingen bemærkninger til den.  

 

28. Kommende møder 

Der er aftalt følgende møder i 2021: 

 

Repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.00 i Rødkløverens fælleslo-

kale. 

 

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 9. juni 2021 kl. 17 – ER AFLYST 

 

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 28. september 2021 kl. 17 

 

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. december 2021 kl. 17. 

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte mødeplanen, men ønskede, at der bliver afholdt et organisations-

bestyrelsesmøde den 29. juni 2021.  

 

På mødet den 29. juni 2021 ønsker man en dagsorden alene med emner fra RKE.  

 

29. 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 

 

Der var ingen punkter til drøftelse under fortroligt.  

 

30. Eventuelt  

Organisationsbestyrelsen drøftede det formålstjenlige i, at personalet også kan administrere hjemmesi-

den for RKE. Det kan for eksempel være at lægge nyhedsbreve og beboerinformationer op. Driften drøf-

ter med administrator, hvordan det kan lade sig gøre.  

 

Organisationsbestyrelsen oplyste, at det var ok, at driften opsætter en skærm i møderummet i Horse-

vænget, til brug når der afholdes møder i RKE. Driften sørger for indkøb og opsætning på selskabets 

regning.  

  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt 

aftaler sted for afholdelse af årets to sidste møder. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer om mødet indeholder drøftelser, 

der ønskes refereret fortroligt. 
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Organisationsbestyrelsen drøftede el-ladestandere til biler i afdelingerne. Driften sørger for at sende in-

formationsmateriale til alle medlemmer af bestyrelsen, så emnet kan tages op på et senere møde med 

henblik på en strategi for ladestandere i RKE.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede ”Vild med vilje”. Jf. tidligere beslutninger er det RKE (selskabet), 

der betaler for opstart, abonnement og screening, mens det er afdelingerne, der betaler for de faktiske 

arbejder, der skal udføres i afdelingerne. Det betyder, at de indkomne fakturaer fra ”Vild med Vilje” be-

tales af RKE. Kundechefen sørger for at ompostere udgifterne fra afdelingerne til selskabets arbejdska-

pital. 


