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1. Valg af dirigent 

 

 
 

Beslutning 

 

Helle Lindebjerg Nielsen blev valgt som dirigent. 

 

2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

Hver gang der sker udskiftning i bestyrelsessammensætningen, skal forretningsordenen 

godkendes på ny. 

 

Bilag 1: forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

 

 
 

Beslutning 

 

Forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 11. maj 2021 er sendt til organisationsbe-

styrelsens medlemmer den 26. maj 2021 med anmodning om eventuelle bemærkninger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsorden for orga-

nisationsbestyrelsen. 
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Beslutning 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

4. Organisationsbestyrelsens sammensætning  

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand Helle Lindebjerg Nielsen  Krogsbæk 2023 

Næstformand Ida Petersen Schweizervænget 2022 

Bestyrelsesmedlem  Rune Baj Horsevænget 2023 

Bestyrelsesmedlem  Poul Berild Hansen Torbenhuse 2023 

Bestyrelsesmedlem  Hanne Gaerlan Karlsvænge 2023 

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 

organisationsbestyrelse frem til det ordinære kommunevalg i 2021. 

 

 
 

Beslutning 

 

Der var ingen bemærkninger til organisationsbestyrelsens sammensætning.  

 

5. Meddelelser  

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 28. september 2021 

Udsendt den 11. oktober 2021 

 

 
 

5/22 

 
 

Beslutning 

 

Formanden refererede fra det seneste møde i fællesrepræsentationen i Rødovre Kom-

mune. På mødet drøftede man affaldsplan for Rødovre Kommune, håndtering af øget 

støj i forbindelse med udvidelsen af M3, mere alment byggeri i Rødovre, årsag til bund-

fald i drikkevand, etablering af el-ladestandere til elbiler og nyt om busbaner på Tårnvej.  

 

Formanden gennemgik indholdet i hvert enkelt punkt.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede særligt punktet om mere alment byggeri i Rødovre 

Kommune. Herunder muligheden for at RKE undersøger om man kan få del i byggeret-

terne, så man eventuelt kan opføre flere boliger i RKE.  

 

Bestyrelsen tilkendegav, at Rødovre Kommune kan kontaktes med henblik for mulighe-

den for at få del i byggeretter. 

 

Kundechefen oplyste, at KAB kunne tilbyde medarbejdere i driften at blive vaccineret gra-

tis mod influenza. Prisen er 185 kr. pr. medarbejder.  

 

Bestyrelsen besluttede at medarbejderne tilbydes en vaccination.  

 

SAGER TIL BESLUTNING 

6. Sms-service 

Formandskabet har ønsket forelagt, hvad indførelse af en sms-service i RKE for at opti-

mere beboerservicen vil betyde økonomisk, og om det skønnes at denne optimering vil 

højne beboerservicen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Sagsfremstilling 

Beboerinformationerne i RKE sker i dag via omdelinger i afdelinger af sedler skrevet og 

kopieret i servicecentret.  

 

Formandskabet i RKE har på møde med driften drøftet, om man kan optimere beboerser-

vicen i RKE ved at etablere en sms-service med det formål, at beboerorienteringerne op-

timeres.  

 

Blue Idea har oplyst, at de kan etablere en sms-service i RKE.  

 

Driftens beboerorientering sker i dag via omdelinger af skriftlige informationer. Der bru-

ges tid på at skrive og kopiere informationerne, og der bruges tid på at omdele dem. I op-

lægget er der kalkuleret med 15 årlige omdelingerne.  

 

Ved at indføre en sms-ordning og ikke længere omdele skriftlige beboerinformationer, er 

der kalkuleret med samme antal årlige udsendelser af sms. Dette tal kan variere, da erfa-

ringerne viser at beboerorienteringerne bliver flere, da det er hurtigt at fabrikere en sms. 

Den tidsmæssige faktor er en ikke uvæsentlig besparelse i arbejdstid, der kan bruges på 

andre opgaver i afdelingerne.  

 

Erfaringerne i andre boligafdelingerne viser, at tilmeldingsprocenten til en sms-service for 

beboerne er meget høj, og at der er stor beboertilfredsheden med ordningen.   

 

Sms-servicen vurderes sammen med beboerappen at højne kvaliteten og indholdet i in-

formationerne til beboerne i RKE, samt give en væsentlig besparelse på arbejdstid i at 

udforme skriftlige beboerinformationer. 

 

Økonomisk skønnes det, at der vil være en besparelse på personaletiden til omdelinger 

på ca. 31.000 kr. årligt. Personaletiden skal bruges på andre arbejdsopgaver i RKE. Erfa-

ringerne fra andre boligorganisationer viser, at antallet af beboerinformationer forhøjes, 

hvorved man øger beboertilfredsheden.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der indføres sms-service 

i RKE. Udgiften til udsendelse af sms i afdelingerne dækkes af afdelingerne, 

mens opstarten og det årlige abonnement dækkes af selskabets arbejdskapital. 

Med en sms-service indført omdeles ikke skriftlige beboerinformationer i RKE.  
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Økonomiske konsekvenser 

Nuværende ordning med beboeromdelinger: 

Afdeling 

 bebo-
erinfo 
årlig  

 boli-
ger  

 antal år-
lig  

 pris ko-
pier årligt  

tid pr. 
omde-

ling 
 pris pr. 
time   pris årligt tid  

 Total for pa-
pirinfo  

Horsevænget 15 144 2.160,00 
            

216,00 kr.  1,50     295 kr.     6.637,50 kr.  
            

6.853,50 kr.  

Torbenhuse 15 167 2.505,00 
            

250,50 kr.  1,50     295 kr.     6.637,50 kr.  
            

6.888,00 kr.  

Karlsvænge 15 90 1.350,00 
            

135,00 kr.  1,50     295 kr.     6.637,50 kr.  
            

6.772,50 kr.  

Schweizervænget 15 96 1.440,00 
            

144,00 kr.  1,50     295 kr.     6.637,50 kr.  
            

6.781,50 kr.  

Krogsbæk 15 41 615,00 
              

61,50 kr.  1,50     295 kr.     6.637,50 kr.  
            

6.699,00 kr.  

Ørbyvang 15 77 1.155,00 
            

115,50 kr.  1,50     295 kr.     6.637,50 kr.  
            

6.753,00 kr.  

Rødkløveren 15 18 270,00 
              

27,00 kr.  1,50     295 kr.     6.637,50 kr.  
            

6.664,50 kr.  

Total 105 633 9.495,00 
            

949,50 kr.  10,50  46462,50 kr. 
   

 47.412,00 kr.  

 

Indførelse af sms-service: 

    

SMS pris  
årligt 

tid pr. 
sms 20 

min  pris årligt tid  

Afdeling 
Uds. 
årligt 

boli-
ger  

SMS ud-
send.x2 0,37 kr. 0,30 

 pris pr. 
time       295,00 kr.  

Total for 
SMS 

 
Horsevænget  15 144 4.320,00  1.598,40 kr.  0,30    295 kr.     1.327,50 kr.   2.925,90 kr.  

 
Torbenhuse 15 167 5.010,00  1.853,70 kr.  0,30      295 kr.     1.327,50 kr.   3.181,20 kr.  

 
Karlsvænge 15 90 2.700,00     999,00 kr.  0,30    295 kr.     1.327,50 kr.   2.326,50 kr.  

 
Schweizervænget 15 96 2.880,00  1.065,60 kr.  0,30    295 kr.     1.327,50 kr.   2.393,10 kr.  

 
Krogsbæk 15 41 1.230,00     455,10 kr.  0,30    295 kr.     1.327,50 kr.   1.782,60 kr.  

 
Ørbyvang 15 77 2.310,00     854,70 kr.  0,30    295 kr.     1.327,50 kr.   2.182,20 kr.  

 
Rødkløveren 15 18 540,00     199,80 kr.  0,30      295 kr.     1.327,50 kr.   1.527,30 kr.  

 
Total 105 633 18.990,00 7.026,30 kr.   2065 kr.    9.292,50 kr.  16.318,80 kr.  

 

Omkostninger sms-service: 

 

Opstart       8.000 kr. eks. moms 

Årligt abonnement Blue Idea  10.200 kr. eks. moms 

Udsendelse af sms       0,30 kr. eks. moms  

 

Bilag 2: Sms-service brochure 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede oplægget, herunder hvordan og hvad den eksiste-

rende beboerapp kan benyttes til i kommunikationen med beboerne. Systemet kan blandt 

andet håndtere sms-service.   

 

Bestyrelsen besluttede at igangsætte endnu en kampagne for at flere beboere kommer 

på appen. Derudover igangsætter driften et kursus for medarbejdere, så de bliver fortro-

lige med brugen af appen og får den integreret som en naturlig del af kommunikationen til 

beboerne i RKE.  

 

7. Samarbejdsaftale med Bolius 

KAB har indgået en samarbejdsaftale med videnscentret Bolius, som betyder, at boligor-

ganisationer i KAB-fællesskabet gratis kan gøre brug af Bolius’ materiale. 

 

 
 

Bolius er en non-profit-organisation støttet af Realdania. Bolius fungerer som et videns-

center for boligejere og -lejere om alt inden for det byggede miljø. De leverer viden i form 

af artikler og videoer om emner som indeklima, bæredygtighed, gør-det-selv, rengøring 

og meget mere. Bolius ønsker at nå ud til så mange mennesker som muligt og vil gerne 

nå endnu flere lejere inden for det almene. 

 

Læs mere om Bolius: www.Bolius.dk 

 

KAB har indgået en samarbejdsaftale med Bolius med den hensigt, at både KAB og bo-

ligorganisationerne i KAB-fællesskabet kan udvælge og anvende Bolius’ materiale til 

gavn for beboere og medarbejdere. Det kan ske gennem opslag på sociale medier eller 

artikler på hjemmesider og i nyhedsbreve m.v.  

 

Formålet med samarbejdet er at give beboere i KAB-fællesskabet mulighed for at øge 

deres viden om boligforhold. Det kan fx være om vedligeholdelse af boligen, gode råd til 

indretning af den lille bolig, rengøring, indeklima, grønne tiltag m.v. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisation og af-

delinger kan gøre brug af relevant materiale og indhold fra Bolius på digitale 

platforme og i trykt materiale i hhv. boligorganisation og afdelinger. 
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Det øgede vidensniveau og de gode råd kan skabe bedre livskvalitet hos den enkelte be-

boer. Den øgede viden kan også medføre sundere boliger og på sigt færre udgifter til 

vedligeholdelse og istandsættelse.  

 

KAB screener materialet fra Bolius og sikrer, at det lever op til regler og standarder inden 

for den almene sektor. Samarbejdet er forankret i KAB’s kommunikationsafdeling, som 

har den direkte dialog om materiale med Bolius. 

 

Der bliver etableret et mindre redaktørkorps i KAB, som koordinerer relevant indhold for 

boligorganisationer i KAB-fællesskabet. Der vil ligeledes blive mulighed for, at boligorga-

nisationer kan give ønsker til specifikke temaer og emner, som Bolius kan producere ind-

hold om. 

Økonomiske konsekvenser 

Tilbuddet er gratis. Samarbejdet koster ikke noget for hverken KAB eller boligorganisatio-

nerne, men der går selvfølgelig nogle timer med at lægge indholdet på nyhedsbreve, 

hjemmesider og andre platforme fra de medarbejdere i KAB, der servicerer boligorgani-

sationer/afdelinger eller fra afdelinger, der selv vedligeholder egne hjemmesider.     

Det videre forløb 

Det videre forløb drejer sig om at få informationen om samarbejdet ud i afdelingerne og 

informere om, hvordan Bolius’ indhold kan bruges, og hvilke betingelser der knytter sig 

hertil. Det handler bl.a. om kildeangivelse og brug af links i henhold til aftalen med Bolius. 

Tanken er at gøre det så nemt som muligt at anvende indholdet eller linke til det. 

 

Driften er orienteret om samarbejdet med Bolius, så de også kan gøre brug af de mange 

gode råd, videoer og fakta, som Bolius leverer. 

 

Bilag 3: Samarbejde mellem KAB og Bolius 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at gøre brug af tilbuddet fra Bolius.  

 

8. Sommerophold i KAB-fællesskabet 2021 og 2022 

KAB har i 2021 afholdt to sommerophold for familier på Pindstrup Centret og et seniorop-

hold på Liselund Seniorhøjskole for beboere i KAB-fællesskabet. Nu planlægges ferieop-

hold for 2022, og boligorganisationerne har mulighed for at tilkendegive ønske om at til-

byde et antal pladser på sommeropholdene. 
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Under hensyn til Corona og forsamlingsforbud blev de to sommerophold for familier gen-

nemført til stor glæde for i alt 59 familier (210 deltagere) i KAB-fællesskabet. Hovedpar-

ten af familierne deltog med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), mens ingen 

familier deltog med egenbetaling. 

 

I 2022 forventer KAB igen at kunne tilbyde to sommerophold til børnefamilier i KAB-fæl-

lesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil. Pindstrup Centret er fo-

reløbig reserveret til familieopholdene. 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 Corona til den tid.  

 

Senioropholdet blev i 2021 afholdt på Liselund Seniorophold i Nordsjælland med 48 del-

tagere. Turen gav en flot deltagerevaluering. Vi har endnu ikke taget stilling til, om senior-

ophold for 2022 skal ligge samme sted, eller om der skal findes en anden destination 

denne gang. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senior-

opholdet. 

 

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

holdene gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere trans-

port, udflugter, foredrag m.v.  

 

Det er KAB's administration, der endeligt fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er 

indkommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræ-

ber en god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

 

I 2021 deltog 2 beboere fra RKE med egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Økonomiske konsekvenser 

Boligorganisationens pris vil være 1.050 kr. pr. plads i 2022. Boligorganisationen betaler 

kun for faktisk benyttede pladser. Der bliver taget højde for, at alle boligorganisationer, 

som giver tilskud, og som har ansøgere der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser. 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i RKE skal 

have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt 

anfører, hvor mange pladser, man ønsker at kunne tilbyde.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 28. september 2021 

Udsendt den 11. oktober 2021 

 

 
 

11/22 

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.  

* AFF giver tilskud til beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontant-

hjælp, samt beboere fra særligt udsatte boligområder. Langt de fleste deltagere får til-

skud 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 2022, og der sættes dead-

line for tilmelding i april 2022, hvorefter pladser vil blive fordelt.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at tilbyde fem pladser på sommerophold.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

9. Fælles drift i RKE – status 

Hermed følger en status på driftsfællesskabet i RKE, som omhandler personale og andre 

driftsspørgsmål siden sidste organisationsbestyrelsesmøde 

 

 
 

Personalesituationen 

 

Driftslederassistenten ophørte med at arbejde i RKE den 31. august 2021. Dermed 

mangler der en medarbejder i personalegruppen, hvilket presser medarbejderne.   

 

Der er igangsat en proces med at rekruttere en ny medarbejder.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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For at afhjælpe den øjeblikkelige situation, er det aftalt med formandskabet at undersøge 

om en medarbejder kan komme på fuld tid indtil årsskiftet, hvorefter man kan evaluere på 

det fremadrettede behov.  

 

Åbningstider på ejendomskontoret 

 

Corona betød, at beboerne ikke kunne komme på ejendomskontoret uden en forudgå-

ende aftale. Under Corona var det meget få beboere, der benyttede ordningen, og det er 

meget få, der har henvendt sig efter den 10. september 2021. Indtil videre kan beboerne 

stadig aftale tid på kontoret. De personlige henvendelser, der er i dag, er hovedsageligt 

beboere fra Horsevænget og Krogsbæk. Øvrige beboere er flinke til at aftale tid i forve-

jen. Der er aftenåbent på kontoret den sidste torsdag i hver måned. Antallet af henven-

delser er meget lavt (0-2), og nogle torsdage er der ingen henvendelser.  

 

Storskraldsordninger i afdelingerne 

 

Beboerne kan gøre brug af forskellige storskraldsordninger. Ordningerne bliver ikke brugt 

i den tiltænkte form, hvilket medfører et stort merarbejde med at rydde op og fragte stor-

skrald på genbrugspladsen. Aktuelt bruges ca. 30-35 timer ugentligt på opgaven. Ofte 

kan medarbejderne ikke fjerne affaldet, da de overtræder arbejdsmiljøloven. Der bestilles 

oftere afhentning af storskrald af vognmænd, hvorved afdelingernes økonomi på denne 

konto belastes.    

 

Driften anbefaler organisationsbestyrelsen at drøfte en varig løsning på problematikken, 

der efterlever arbejdsmiljø, effektiviseringer og økonomien i afdelingerne.  

 

Grønt arbejde og beboerservice 

 

Det grønne arbejde har været presset i foråret og sommeren. Driften overvejer om man 

skal forsøge at ansætte en tidsbegrænset medarbejder årligt i perioden april til septem-

ber. 

 

Beboerservice 

 

Beboerservicen består af kontakten mellem medarbejdere og beboere, hvor opgaver i 

boligerne håndteres. Det er ikke lykkedes tilfredsstillende i alle tilfælde, hvilket der arbej-

des på at få optimeret. Der arbejdes desuden på at afsætte tid til at indføre en strukture-

ret gennemgang af boligerne. Det vil ske hen over efteråret og vinteren. Gennemgangen 

vil på sigt aflaste ad hoc behovet for beboerservice og frigøre ressourcer. 
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Insekthoteller 

 

Insekthotellerne doneret af KAB til RKE i anledning af KAB`s 100 års jubilæum er ankom-

met og står klar til at blive stillet op i afdelingerne, når afdelingerne har meddelt, hvor de 

ønsker dem placeret.    

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Vedrørende storskraldsordningerne i afdelingerne opfordrede organisationsbestyrelsen til 

at afdelingsbestyrelserne drøfter, hvad man kan gøre for at minimere timerne til opryd-

ning for personalet. Organisationsbestyrelsen drøftede muligheden for at lukke for stor-

skraldsordningerne, så beboerne selv skal køre deres affald på den kommunale gen-

brugsplads. Bestyrelsen var enige om at lade beslutningen ligge i afdelingsbestyrelserne.  

 

Orienteringen indeholdt ikke noget om udlicitering af vinterrenholdelsen. Det har været 

udliciteret de sidst 2 vintre.  

 

Bestyrelsen var enige om at vinterrenholdelsen udliciteres igen i den kommende vinter. 

Ordningen evalueres årligt.  

 

10. Status på renoveringer og godkendelse 

Horsevænget, Torbenhuse, Schweizervænget og Krogsbæk har afholdt møder med råd-

giver, projektleder og kundechef for at drøfte de udarbejdede tilstandsrapporter samt et 

økonomisk overslag. 

 

 

Sagsfremstilling 

De fire afdelingsbestyrelser har i 2020 afholdt opstartsmøder med kundechefen og den 

daværende projektleder fra KAB-fællesskabet. Kort efter blev arbejdet ramt af Corona re-

striktioner, og det var i en længere periode, efter aftale med bestyrelserne, ikke muligt at 

afholde møder. Der blev udpeget ny projektleder omkring årsskiftet 2020/2021.  

Indstilling 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og 

bakker op om det videre arbejde i bestyrelserne i forhold til undersøgelser og 

møder i Rødovre Kommune. 
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Undervejs med Corona restriktioner foretog rådgiveren undersøgelser af et repræsenta-

tivt antal boliger i afdelingerne, så det var klart, når der kunne startes op igen.  

 

Efter aftale med det daværende formandskab i RKE blev det i februar 2021 aftalt, at KAB 

ikke skulle forsøge afklaret med Rødovre Kommune om, hvilke eventuelle arbejder man 

kunne forvente en positiv tilkendegivelse på i afdelingerne. Årsagen var at det davæ-

rende formandskab ønskede sagen drøftet i organisationsbestyrelsen, inden en kontakt 

til Rødovre Kommune.  

 

Der er nu afholdt nye møder med de fire afdelingsbestyrelser. I alle møderne har afde-

lingsbestyrelserne deltaget, sammen med projektleder Sofie Clemmensen, kundechefen 

og Michael Olsen fra Paludan & Ramsager. Michael præsenterede konklusionerne fra 

bygningsgennemgangen, og orienterede om økonomien i sagerne.  

 

Afdelingsbestyrelserne har givet projektlederen følgende mandat i sagerne: 

 

Horsevænget - konklusion 
På baggrund af rådgiver og KAB’s sagsgennemgang er bestyrelsen ikke interesseret 
i at renoveringsarbejder udføres som en helhedsplan, bl.a. grundet lang behandlings-
tid i Landsbyggefonden (LBF) samt at renoveringsomfang ikke vurderes at kunne 
opnå betydelig støtte. Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med privat 
renoveringssag, indeholdt følgende arbejder:  

• Udskiftning af tage  

• Renovering af facader  

• Etablering af badeværelser på 1. sal  

• Evt. ventilation  

• Undersøgelse af udvikling af erhvervsbygning, evt. nyopført bygning med plads til 
børneinstitution.  

 

KAB’s projektledelse fik bestyrelsens bemyndigelse til at gå i dialog med kommunen 

vedr. udvikling af erhvervslejemål. 
 

Torbenhuse - konklusion 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med følgende: 

• Tilstandsvurdering og budgetoverslag af håndværkerudgifter udført 

• Bestyrelsen skal drøfte omfang af renoveringsopgave som de gerne vil have ud-
ført og melder tilbage til KAB 

• Driften undersøger omfang af frie henlæggelsesmidler som kan indgå i evt. finan-
siering af renoveringssag 

• Driften undersøger tilstand af afdelingens kloak og om renoverings tiltag er nød-
vendige 

• KAB kontakter Rødovre kommune med henblik på forhåndsdialog omkring hvor-
dan kommunen ser på fortætning, parkeringsforhold, samt evt. LAR projekt 

• Bestyrelsen orienterer på næstkommende afdelingsmøde om sagens stade   
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• Når KAB kender afdelingens ønsker til renoveringsomfang udarbejdes finansie-
ringsoverslag til fremlæggelse i bestyrelsen, herunder estimat på huslejekonse-
kvens. 

 

Schweizervænget – konklusion 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med følgende: 

• Tilstandsvurdering og budgetoverslag af håndværkerudgifter udført. 

• Bestyrelsen skal drøfte omfang af renoveringsopgave som de gerne vil have ud-
ført og melder tilbage til KAB. 

• KAB kontakter Rødovre kommune med henblik på forhåndsdialog omkring hvor-
dan kommunen ser på fortætning i afdelingen på butikstorv og ved opførelse af 
seniorboliger samt evt. LAR projekt og parkeringsforhold. 

• Når KAB kender afdelingens ønsker til renoveringsomfang udarbejdes finansie-
ringsoverslag til fremlæggelse i bestyrelsen, herunder estimat på huslejekonse-
kvens. 

• KAB vurderer ikke at renoveringsomfang kan udføres som en helhedsplan. KAB 
undersøger støttemuligheder ved renoveringssag. 

• Driften undersøger tilstand af afdelingens kloak og om renoverings tiltag er nød-
vendige. 

• Driften undersøger omfang af frie henlæggelsesmidler som kan indgå i evt. finan-
siering af renoveringssag. 

• Bestyrelsen orienterer på næstkommende afdelingsmøde om sagens stade.   

• Når KAB kender afdelingens ønsker til renoveringsomfang udarbejdes finansie-
ringsoverslag til fremlæggelse i bestyrelsen, herunder estimat på huslejekonse-
kvens. 

 

Krogsbæk – konklusion 

• Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med følgende: 

• Tilstandsvurdering og budgetoverslag af håndværkerudgifter udført. 

• Bestyrelsen har særligt fokus på bæredygtighed og vil gerne implementere det i 
en renoveringssag. Der er bl.a. tanker om genanvendelse af byggematerialer og 
etablering af solceller.  

• Bestyrelsen skal drøfte omfang af renoveringsopgave som de gerne vil have ud-
ført og melder tilbage til KAB indenfor ca. 14 dage. 

• Driften undersøger tilstand af afdelingens kloak og om renoverings tiltag er nød-
vendige. 

• Driften undersøger omfang af frie henlæggelsesmidler som kan indgå i evt. finan-
siering af renoveringssag. 

• Bestyrelsen orienterer på næstkommende afdelingsmøde om sagens stade.  

• Når bestyrelsen har langt sig fast på et renoveringsomfang kan KAB kontakte 
Rødovre Kommune med henblik på en forhåndsdialog vedr. evt. efterisolering, 
bæredygtighedsløsninger, parkeringsforhold mv. 

• Når KAB kender afdelingens ønsker til renoveringsomfang udarbejdes finansie-
ringsoverslag til fremlæggelse i bestyrelsen, herunder estimat på huslejekonse-
kvens. 
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Der aftales møde med Rødovre Kommune indenfor det næste kvartal.   

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at formandskabet kan deltage i mødet med Rød-

ovre Kommune.  

 

11. El-ladestandere 

Drøftelse af udviklingen for el-ladestandere i området for personbiler i almene boligafde-

linger samt mulige konsekvenser i RKE for placeringen af beslutningen om etablering af 

el-ladestandere i boligafdelingerne.  

 

 

Sagsfremstilling 

 

Flere og flere efterspørger muligheden for at etablere el-ladestandere til elbiler i afdelin-

gerne rundt omring i landet, og hvordan beboere kan oplade egne el-biler.  

I RKE er drøftelserne hidtil varetaget i afdelingsbestyrelserne. Ingen afdelingsbestyrelser 

har stillet forslag på dette års afdelingsmøder om beboernes holdning til emnet, og ingen 

afdelingsbestyrelse har en afklaret stillingtagen til sagen.  

 

Folketingets forligspartier har i juni måned 2021 vedtaget en udmøntning af en pulje til 

grøn transport. I den er også en aftale om implementeringen af el-ladestandere i almene 

boligafdelingerne.  

 

Uddrag af forligsteksten: 

 

Puljen på 50 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger kan sø-

ges af almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter den seneste udvikling samt 

drøfter en mulig indførelse af el-ladestandere i RKE, og hvordan det kan ske. 

 

Organisationsbestyrelsen bør drøfte, hvor beslutningskompetencen for emnet 

skal ligge i RKE.  
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Tilskuddet kan udgøre op til 25 pct. af projektets totalomkostning. Hvis der i en ansøg-

ningsrunde søges om flere midler, end der er afsat, prioriteres midlerne blandt andet ud 

fra hensynet til boligafdelingens/-foreningens størrelse samt geografisk afstand til offent-

ligt tilgængelige opladningsmuligheder.  

Puljen administreres af Bolig- og Planstyrelsen, og til administrationen afsættes 3 pct. af 

puljen samt 0,5 mio. kr. til etablering af en IT-løsning til ansøgningsprocessen. Analyse af 

muligheder med henblik på at fremme opstilling af ladestandere i alment boligbyggeri  

 

Aftaleparterne er enige om, at der skal igangsættes en analyse af, hvordan beboerdemo-

kratiet i den almene boligsektor træffer beslutninger om grønne og klimaforbedrende til-

tag, om puljens midler til tilskud til etablering af ladestandere medfører et tilstrækkeligt 

incitament til at få tiltagene vedtaget, samt af hvad der yderligere kan gøres for, at beslut-

ninger om grønne tiltag i alment boligbyggeri faciliteres bedre.  

 

Analysen skal se på mulighederne for at imødekomme ladebehovet for beboere i afdelin-

ger, som ikke prioriterer etablering af ladefaciliteter. 
 

Fællesrepræsentationen i Rødovre Kommune har sat punktet til debat på sit kommende 

møde.   

 

Bilag 4: Aftale – pulje til grøn transport 

Bilag 5: Carpow introduktion 

Bilag 6: Ladestander – sådan gør du 

 

Beslutning 

 

Vicedirektør Lone Skriver orienterede om muligheden for at indgå i foreningen Carpow.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal tilrettelægges en temadag for afdelings-

bestyrelser og interesserede beboere. På temadagen skal orienteres om mulighederne 

på området, således at afdelingsbestyrelserne kan arbejde videre med emnet, for at præ-

sentere forslag på de kommende afdelingsmøder i maj 2022.  

 

12. Styringsdialog 2021 

Orientering om styringsdialogmøde den 30. november 2021 med Rødovre Kommune. 
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Sagsfremstilling 

Det årlige styringsdialogmøde med Rødovre Kommune holdes den 30. november 2021 

kl. 16-17 i Schweizervænget. På mødet deltager formand og næstformand for RKE samt 

kundechefen.  

 

Inden mødet skal RKE indberette nøgletal via Landsbyggefonden til Rødovre Kommune. 

Nøgletallene bruges bl.a. til at vurdere, om der udøves effektiv drift i RKE, og til at sam-

menligne med andre tilsvarende boligorganisationer i hovedstadsområdet.  

 

RKE orienterer på mødet om, hvad der er igangsat af initiativer i beboerdemokratiet, og 

hvad der eventuelt påtænkes at igangsat. 

 

RKE vil orientere Rødovre Kommune om ejendomsskatterne og renovations udgifternes 

betydning for at kunne drive effektiv drift i RKE.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Der var enighed om at styringsdialograpporten sendes til gennemlæsning af afdelingsbe-

styrelserne, inden den sendes til Rødovre Kommune.  

 

13. Forsikringsudbud 

Orientering om forsikringsudbud for RKE. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, 

samt drøfter om der er er emner, der skal tages op på styringsdialogmødet med 

Rødovre Kommune. 

 

Indstilling 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Sagsfremstilling 

Organisationsbestyrelsen har i mailhøring 11. maj 2021 godkendt et forsikringsudbud for 

RKE med en selvrisiko inkluderet i den årlige præmie. Udbuddet skal jf. EU reglerne gen-

nemføres ca. hvert 5. år.  

 

Der er fire forsikringsselskaber, der har budt. I RKE har vi pt. Gjensidige Forsikring som 

selskab. Gjensidige Forsikring har vundet udbuddet i RKE. Forsikringen er udbudt med 

samme vilkår som den nuværende aftale. Dog med en selvrisiko tilføjet for skader an-

meldt efter 1. oktober 2021.  

 

Formandskabet i RKE har den 9. august 2021 godkendt Gjensidige for de kommende ca. 

5 år. Godkendelsen er sket på baggrund af indstillingen fra RKE`s forsikringsmægler Wil-

lis Towers konklusion og indstilling med ordlyden: 

 
Gjensidige har fremsendt det bedste tilbud, og anbefales som fremtidig forsikringsgiver. 
 
Forsikringsselskabet har accepteret udbudsmaterialets udbudsbetingelser og aftalevilkår, 
og lever op til de basiskrav, som er opstillet i udbudsmaterialet for hver enkelt forsikrings-
aftale. 
 
Det skal bemærkes, at der i tilbudssammenligningen er fremhævet de væsentligste for-
skelle i tilbuddene. 
 
I forsikringsselskabets standard forsikringsbetingelser kan der for udvalgte dækninger 
gælde en anden selvrisiko, sum eller dækningsbegrænsning. 
 
Præmien 
 
Det gennemførte EU-udbud resulterer i en samlet årlig besparelse på forsikringsudgiften 
(præmien) på 82.003 kr. inklusive valg af tilkøbsdækninger, som medregnes i forsikrings-
udgifter, hvis tilkøbsdækningerne er eksisterende under nuværende forsikringer”. 
 
De nuværende årlige forsikringspræmier i RKE er 1.026.659 kr. De nye præmier udgør 
fremover i alt 944.655 kr. 
 
Forsikringerne dækker områderne bygningsforsikring, løsøreforsikring, teknisk forsikring 
og erhvervs- og produktansvarsforsikring. 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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14. Forsikringsstatistik fra Willis 2017-2020 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der 

har kontakten til forsikringsselskabet. 

 

 

Sagsfremstilling 

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

forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.   
 

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

nye skader.  

 

Bilag 7: Forsikringsstatistik for RKE 2017-2020 

Bilag 8: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2017-2020 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

15. Orientering om investeringsforeninger 

Henover over sommer faldt renterne på trods af vækstoptimisme og høj inflation. Investo-

rerne har dog en forventning om, at inflation og vækst har toppet i forbindelse med gen-

åbningen i mange lande. Både den europæiske og amerikanske centralbank ser derfor 

tiden an med hensyn til ændret pengepolitik i forhold til udviklingen i økonomierne.  

 

I 2020 var det muligt for udenlandske investorer at opnå et højere afkast ved at investere 

i realkreditobligationer fremfor amerikanske obligationer. Det vendte i starten 2021, men 

sommeren har gjort, at realkreditobligationerne igen ser attraktive ud for udenlandske in-

vestorer, hvilket er positivt set i lyset af udlandets store ejerandel af realkreditobligationer 

i Danmark. 

 

I nedenstående ses afkastudviklingen for kalenderåret 2021. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Kursværdier 

 

 

Kursværdi 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 

2020 

Indre værdi 

(Kurs) 

pr. 12. aug. 

2021 

Udvikling 

pr. 12 aug. 

2021 

Udvikling 

hele 2020 

Danske Capital 24.864.583 121,47 119,45 -1,66 %-point 1,56 %-point 

SEB Invest 26.336.814 123,18 120,10 -2,51 %-point 1,42 %-point 

Nykredit Port. 24.131.635 125,84 124,70 -0,91 %-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. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

16. Kommende møder 

Der er aftalt følgende møder i 2021: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. december 2021 kl. 17. 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at mødet afholdes i Horsevænget. Formanden i 

Horsevænget står for arrangementet inklusive maden.  

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, 

samt aftaler sted for afholdelse af årets sidste møde. 
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17. Fortroligt punkt 

På organisationsbestyrelsesmøderne kan der blive behandlet forhold, der er personføl-

somme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, 

der offentliggøres. 

 

 
 

Beslutning 

 

Intet til fortroligt. 

 

 

18. Eventuelt  

Der blev spurgt ind til muligheden for at lave en statistik på effektiv drift i RKE.  

 

Driften oplyste, at der kan leveres en statistik trukket fra I-opgaver. Statistikken kan præ-

senteres på næste møde i organisationsbestyrelsen.  

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer om mødet indeholder drøftelser, 

der ønskes refereret fortroligt. 


