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1. Valg af dirigent 

 

 
 

Beslutning 

 

Formand Helle varetog dirigentrollen. 

2. Referat af seneste organisationsbestyrelsesmøde 

 

 
 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. september 2021 er sendt til organisa-

tionsbestyrelsens medlemmer den 11. oktober 2021 med anmodning om eventuelle be-

mærkninger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

Beslutning 

  

Som opfølgning på sidste møde fremlagde kundechef Peter en oversigt over beboerser-

viceopgaver i afdelingerne. 2019/2020 blev der udført i alt 374 beboerserviceopgaver. I 

2020/2021 er der udført 800 beboeropgaver. Det svarer til en fremgang på 114 % for 

eget arbejde i afdelingerne. Opgaverne svarer til, at der udføres 16 beboerserviceopga-

ver om ugen. Det vurderes, at stigningen skyldes driftsfællesskabet og den fleksibilitet, 

der er i ordningen.  

 

./. Bilag. Peter omdelte en oversigt, hvor man kan se afdelingernes fremgang afdelings-

vis.  

 

Der var ønske om en oversigt over, hvordan forsikringssagerne afdelingsvis har været 

fordelt de seneste år. Peter omdelte en oversigt på mødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 
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./. Bilag. Forsikringsoversigt for årene 2018-2021 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, der efterfølgende blev underskrevet. 

Ovennævnte information blev taget til efterretning. 

 

3. 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 

 

Jan Hylleborg oplyste, at han ikke var genudpeget til organisationsbestyrelsen efter sene-

ste kommunalvalg. Jørgen Skriver Rasmussen var genudpeget. Organisationsbestyrel-

sen afventer oplysninger fra Rødovre Kommune, hvem der er udpeget i stedet for  

Jan Hylleborg.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte sammensætningen og tog orienteringen fra  

Jan Hylleborg til efterretning. 

 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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4. Meddelelser 

 
 

Helle orienterede om, at fire medlemmer af afdelingsbestyrelserne og organisationsbe-

styrelsen havde deltaget i KAB konferencen med temaet ”Fællesskaber”. Der var ros til 

konferencen med gode og inspirerende oplæg og debatter blandt andet med boligmini-

steren Kaare Dybvad Beck. 

 

Formandskabet og Peter har den 30. november 2021 været til styringsdialogmøde med 

Rødovre Kommune. Mødet var positivt og afholdt i en god tone og form. Der var ros til 

RKE som en veldrevet boligorganisation med fokus på effektiviseringer og økonomi.  

 

Sager i beboerklagenævnet blev drøftet og hvilken dokumentation, der er brug for i sa-

gerne.  

 

Sager om renoveringer og muligheden for nybyggeri blev drøftet. Rødovre Kommune vil 

se positivt på begge områder. Formanden for styringsdialogen vil hjælpe med at formidle 

en kontakt med stadsarkitekten, så der kan afholdes et møde inden jul.  

 

Grønne områder i Rødovre Kommune blev drøftet, herunder kommunens ønske om en 

registrering af legepladser i afdelingerne til brug for borgernes overblik. RKE oplyste, at 

afdelingerne Torbenhuse og Karlsvænge dagligt har besøg af ”udefrakommende”. 

 

RKE påpegede, at man finder affaldsgebyrerne i Rødovre Kommune for høje.  

 

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

Personaleforhold: 

Kundeøkonom Julie Danielsen er på barsel. Glenn Barky varetager fremover økonomi-

funktionen i RKE. Glen er nyansat og begyndte i jobbet 1. december 2021. 

 

Sekretær Randi Mørkeby Nielsen er afløst af Bente Larsen Johnsen grundet en ændret 

fordeling af selskaberne i Kundesekretariatet. Bente har udarbejdet dagens dagsorden 

og kommer med en lang erfaring og baggrund som sekretær.  

 

Byggedirektør Rasmus Jessing er ansat som ny direktør i KAB. Rasmus kommer med en 

god erfaring fra byggebranchen og har senest været ansat som kommerciel direktør i 

Cobe. Rasmus er 43 år, uddannet arkitekt og har erfaring både fra arkitektverdenen og 

som bygherre fra en stilling som chef i Bygningsstyrelsen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Rasmus starter den 1. januar 2022, og planen er, at han det første år er ”direktørmakker” 

med Rolf Andersson, der med årsskiftet overgår til en stilling som udviklingsdirektør. 

 

Ejendomskontorets tilfredshedsmåling med KAB: 

Målingen er gennemført i KAB-Fællesskabet med en besvarelsesprocent på 95. Det 

samlede resultat viser en tilfredshed på 3,9 på en skala fra 1-5. Det er et meget tilfreds-

stillende resultat, idet målet var 4,0. Der er målt på områderne udlejning, driftssupport, 

kundeøkonomi, It, jura, kundesekretærer, center for byggeri og HR.  

 

Krænkelser: 

Der er udarbejdet en krænkelsespolitik for ansatte i KAB-Fællesskabet. Krænkelser dæk-

ker bredt og skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne. Der er tale om 0-tole-

rance i sagerne. Boligorganisationerne bør overveje at arbejde med en krænkelsespolitik 

i forhold til beboerdemokratisk arbejde og samarbejdet mellem beboerdemokratiet og 

medarbejderne.  

 

Corona: 

Der er kommet nye retningslinjer fra myndighederne. Det betyder eksempelvis, at der nu 

skal vises Coronapas ved indendørs forsamlinger på over 100 deltagere. 

 

Det betyder også, at der skal vises Coronapas, hvis forsamlingen KAN blive på mere end 

100.  

Det er kundechefen, som i samarbejde med den pågældende formand sikrer, at reglerne 

bliver overholdt. 

 

Bliv testet: 

Den 17. november 2021 skrev Jens Elmelund ud til alle medarbejdere i hele KAB-Fælles-

skabet med en indtrængende opfordring til at blive testet mindst en gang om ugen. Den 

samme appel blev sendt til bestyrelsesmedlemmerne. Det har vist sig at være en rigtig 

god måde at opfange de smittebærere, som ikke har symptomer. 

 

Afdelingernes håndtering af Covid-19: 

Afdelingsbestyrelserne er den 25. november 2021 orienteret om Covid-19 situationen.   

 

Det administrative personale arbejder på skift hjemmefra, og personalet i områderne er 

spredt i afdelingerne, så man har minimalt samvær med kollegerne. Det sker for at be-

grænse smittespredningen i personalegruppen. Ved beboerbesøg vil medarbejderne 

tage de fornødne hensyn med brug af mundbind og lignende.  

 

Der er lukket for personlige besøg på ejendomskontoret, men der kan som hidtil aftales 

individuelle besøg, hvis der er en begrundet årsag til at mødes.  

 

Der vil blive igangsat øget rengøring af trappeopgange og vaskerier.  
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Kurser i KAB-regi gennemføres som planlagt indtil videre.  

 

Studieture for organisationsbestyrelsesmedlemmer i KAB-Fællesskabet sker i 2022 i peri-

oderne 8. - 11. juni og 31. august - 3. september. Turene går til Stockholm, og temaet for 

studieturene er bæredygtighed.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

SAGER TIL BESLUTNING 

5. Henlæggelsespolitik for afdelinger i RKE 

Formålet med at vedtage en henlæggelsespolitik for RKE er at fastlægge retningslinjer 

for arbejdet med den almindelige og planlagte vedligeholdelse. Politikken skal også sikre, 

at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.  

Derved opnår vi en fælles bedste praksis for vedligeholdelse af RKE’s ejendomme. Des-

uden vil vi gerne sikre, at niveauet for henlæggelser i de enkelte afdelinger modsvarer de 

planlagte vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder i afdelingerne. 

 

 
 

Konto 115 – almindelig vedligeholdelse 

Udgifter til almindelig vedligeholdelse defineres som udgifter til uplanlagt arbejde, der ud-

føres akut eller efter behov. Det sker, når der konstateres svigt eller skader på dele af 

bygningsanlægget eller dets installationer. Henlagte midler må ikke anvendes til at af-

holde udgifter til almindelig vedligeholdelse. Disse udgifter skal afholdes over driftsbud-

gettet. 

 

Der skal stiles mod, at afdelinger i RKE budgetterer med maksimalt ca. 3 kr. pr. m² til al-

mindelig vedligeholdelse i driftsbudgettet, dog bør den enkelte afdelings historik og husle-

jeniveau tages i betragtning ved budgetlægning. 

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender retningslinjerne for en hen-

læggelsespolitik for afdelinger i RKE. 
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Konto 116 – planlagt og periodisk vedligeholdelse 

Afdelingerne skal foretage henlæggelser for at kunne finansiere udgifter til planlagte og 

periodiske vedligeholdelsesarbejder. Dette indbefatter forebyggende og fornyende vedli-

geholdelsesarbejder, der bliver udført efter en forudgående økonomisk og teknisk plan-

lægning. 

 

Man kan forebygge store huslejeudsving ved at medtage så mange forebyggende vedli-

geholdelsesarbejder som muligt i langtidsplanlægningen, da udgifterne til arbejderne 

spredes over en længere årrække, end når udgifterne til arbejderne bliver afholdt over 

driftsbudgettet. 

 

Den forudgående tekniske planlægning bliver foretaget på grundlag af drifts- og vedlige-

holdelsesplaner (DV-planer). Planerne er udarbejdet på baggrund af en beskrivelse af 

samtlige bygningsdele i såkaldte bygningsdelskort. Den efterfølgende og løbende ajour-

føring af DV-planerne sker på baggrund af den årlige markvandring, hvor bygningerne og 

de tilhørende områder bliver gennemgået af en driftsansvarlig. Afdelingsbestyrelsen kan 

også inviteres til at deltage i markvandringen. 

 

Den forudgående økonomiske planlægning bliver foretaget ved hjælp af langtidsbudget-

ter. Her fremgår udgiftsposterne for de aktiviteter, der er planlagt 30 år frem i tiden. I na-

turlig forlængelse heraf fremgår ligeledes behovet for henlæggelser og for den eksterne 

finansiering. 

 

Udgifter til større udgiftskrævende arbejder, der ikke er fuldt finansieret af henlæggelser, 

skal angives i langtidsbudgettet som anden finansiering (underskud i planperioden), hvil-

ket vil sige optagelse af realkreditlån eller banklån, lån af egne midler, lån eller tilskud fra 

boligorganisationens dispositionsfond eller arbejdskapital eller tilskud fra boligorganisatio-

nens trækningsret. 

 

Det periodiske eftersyn, der er en ekstra gennemgang af samtlige bygningsdele, er et se-

kundært værktøj for den planlagte vedligeholdelse. Dette eftersyn foretages ca. hvert 5. 

år. Desuden kan der udarbejdes en fremtidsplan, der er udformet som et idékatalog. 

Sammen med de øvrige værktøjer kan den give et samlet overblik over de problematik-

ker og muligheder, afdelingens bebyggelse indeholder. 

 

Langtidsbudgettet skaber i samspil med DV-planer og sekundære værktøjer et teknisk og 

økonomisk beslutningsgrundlag til at kunne afgøre de kommende års henlæggelser. Af-

delingsmødets godkendelse af niveauet for henlæggelser gælder altid for det kommende 

regnskabsår. Der kan dermed ikke godkendes fremtidige stigninger i henlæggelser for de 

kommende år. 

 

Der skal arbejdes henimod, at alle afdelinger i RKE som minimum årligt henlægger 250 

kr. pr. m². Derudover skal der oparbejdes en ”buffer” i langtidsbudgettet, der ved 
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udgangen af perioden for langtidsplanen udgør 2-3 års henlæggelser. Den enkelte afde-

lings historik og særligt huslejeniveau skal dog tages i betragtning, når niveauet fastlæg-

ges. 

 

Følgende retningslinjer er således gældende: 

 

• at så mange arbejder som muligt bliver medtaget i langtidsplanlægningen 

• at langtidsplanen omfatter alle vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder med angi-

velse af eventuel anden finansiering 

• at der ikke må anvendes henlagte midler til at afholde almindelig vedligeholdelse 

• at man altid arbejder med ens henlæggelser i langtidsplanperioden 

• at der budgetteres i driftsbudgettet med et niveau på maksimalt 3 kr. pr. m² til den 

årlige almindelige vedligeholdelse 

• at afdelingen opnår et årligt henlæggelsesniveau på minimum 250 kr. pr m² 

• at afdelingen oparbejder en ”buffer” på 2-3 års henlæggelser ved udgangen af lang-

tidsplanperiode 

• at der skal være fokus på de enkelte afdelingers huslejeniveau i forbindelse med 

både budgetlægning af udgifter til almindelig vedligeholdelse samt i forhold til hen-

læggelsesniveau 

 

Der gøres desuden opmærksom på, at lovgivningen foreskriver, at langtidsplanlægnings-

perioden 

 

• pr. den 1. januar 2022 skal omfatte mindst 25 år 

• pr. den 1. januar 2024 skal omfatte mindst de kommende 30 år. 

 

Beslutning 

 

Peter redegjorde for henlæggelsesniveauet i afdelingerne. Henlæggelserne ligger tæt på 

indstillingen, hvor der pt. sker henlæggelser på ca. 3,3 kr. gennemsnitligt. Kun  

Rødkløveren henlægger væsentligt over beløbet. Til konto 116 henlægger afdelingerne i 

øjeblikket 252 kr. gennemsnitligt.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte retningslinjerne for en henlæggelsespolitik for afde-

linger i RKE. 

 

6. Principper for tildeling af egen trækningsret 

Trækningsretsmidler skal ydes på baggrund af de retningslinjer, Landsbyggefondens re-

gulativ om tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder opstiller.  
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Ifølge retningslinjerne kan Landsbyggefonden kun yde tilskud til egentlige forbedringer, 

der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen eller dens omgivel-

ser og dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne. Dog kan tilskud også ydes til 

større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder. 

 

 
 

Tilskud fra Landsbyggefonden kan i hvert enkelt tilfælde højst udgøre 2/3 af de god-

kendte udgifter. Tilskud kan bl.a. ydes til: 

 

• Opførelse 

• Om- og tilbygning 

• Modernisering 

• Miljøforbedrende foranstaltninger 

• Særligt udgiftskrævende opretningsarbejder 

• Brandsikring 

• Byfornyelse og boligforbedringer med socialt og kulturelt formål 

• Forbedring af bebyggelsens omgivelser 

 

Jf. tidligere beslutning i RKE kan Ørbyvang og Rødkløveren ikke søge egen trækningsret, 

da de ikke har indbetalt til puljen. De øvrige afdelinger kan søge egen trækningsret i for-

hold til deres indbetalte midler.  

 

RKE prioriterer at yde tilskud fra egen trækningsretspulje til nedenstående typer af pro-

jekter (uprioriteret rækkefølge): 

 

• Udskiftning af utidssvarende varmeanlæg 

• Etablering og forbedring af beboerhuse eller fælleslokaler, der kan benyttes på tværs 

af afdelinger 

• Lejlighedssammenlægninger eller – udvidelser 

• Sammenlægning eller ombygning af ejendomskontorer i forbindelse med etablering 

eller udvidelse af driftsfællesskaber 

• Helhedsplaner 

• Energiforbedringer, der øger bokomforten 

• Tiltag, der forbedrer arbejdsmiljøet og fremmer bæredygtighed 

 

Afdelingens huslejeniveau vil indgå i vurderingen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender principper for tildeling af 

egen trækningsret. 
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Der ydes ikke tilskud til modernisering af enkelte lejemål, med mindre det sker som led i 

et større projekt – for eksempel en opgang, en blok eller som pilotprojekt for hele afdelin-

gen. 

 

Der vil fortsat blive taget individuel stilling fra sag til sag - også med hensyn til støtteande-

len/procentsatsen. Man kan derfor ikke regne med præcedens for at opnå støtte til be-

stemte typer projekter eller en bestemt støtteandel til bestemte typer projekter. 

 

Der bliver i tildelingen skelnet mellem forbedringsdelen og vedligeholdelsesdelen i et pro-

jekt, så det er forbedringsdelen, der ydes støtte til. 

 

Organisationsbestyrelsen forbeholder sig ret til at se kritisk på og eventuelt annullere re-

servationer, der har stået i mere end 5 år. Der kan derefter genansøges. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede principperne og var enige i, at principperne er ret-

ningsgivende for tildeling, men ikke nødvendigvis ufravigelige. Organisationsbestyrelsen 

havde det standpunkt, at afdelingerne hjælper hinanden, såfremt en afdeling bliver nød-

lidende og har brug for hjælp.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte principper for tildeling af egen trækningsret. 

 

7. Samdriftsudvalg 

Samdriftsudvalget, nedsat af organisationsbestyrelsen har ikke afholdt møder siden au-

gust 2020. Den 1. oktober 2020 startede fællesdriften i sin fulde form i RKE. 

 

 

Sagsfremstilling 

Samdriftsudvalget blev etableret i 2019 for at varetage de praktiske beslutninger og afta-

ler i forbindelse med igangsætningen af fællesdriften i RKE.  

 

Samdriftsudvalgets medlemmer var for Horsevænget, Torbenhuse, Schweizervænget og 

Rødkløverens vedkommende med deltagelse af formændene, som også sidder i organi-

sationsbestyrelsen.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om sam-

driftsudvalgets fortsatte eksistens.  
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For afdelingerne Karlsvænge, Krogsbæk og Ørbyvang var der udpeget medlemmer fra 

afdelingsbestyrelserne.  

 

Samdriftsudvalget har inden igangsætningen af driftsfællesskabet den 1. oktober 2020 

afholdt fire møder, hvorfra der er sendt indstillinger til organisationsbestyrelsen til beslut-

ning om fordelingsnøgler, maskiner og lignende.  

 

Årsagen, til at beslutningerne træffes i organisationsbestyrelsen, er, at kompetencen lig-

ger i organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har tidligere truffet beslutning 

om, at kompetencen ikke kunne uddelegeres til samdriftsudvalget.   

 

Den 1. oktober 2020 blev driftsfællesskabet igangsat i sin aftalte form med ledelsen af 

driften placeret på kontoret i Horsevænget.  

 

Samdriftsudvalget har ikke kunnet afholde møder under pandemien med Corona, og der 

har ikke været indkaldt til møder efter pandemien.  

 

Beslutning 

 

Fremover skal der et selvstændigt punkt på septembermødet i RKE om driftsfællesska-

bet. Under punktet orienterer driften om overordnede betragtninger i driftsfællesskabet.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at nedlægge samdriftsudvalget, da dets formål er 

afsluttet. 

  

8. Studentermedhjælp elektronisk arkiv 

Som et led i digitalisering og elektronisk arkivering af beboer- og afdelingssager er der et be-

hov for at få de fysiske arkiver på ejendomskontoret journaliseret og indscannet i de admini-

strative systemer. 

 

 
 
For at få løftet ejendomskontoret i Horsevænget og for at få det fysiske arkiv gjort elektro-
nisk og samlet har formandskabet og driften drøftet at ansætte en studentermedhjælper 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om an-

sættelse af en studentermedhjælper for en midlertidig periode, hvor lønudgiften 

ca. 25.000 kr. afholdes af afdelingerne efter den respektive fordelingsnøgle til 

lønudgifter. 
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til at varetage opgaven. Der er tale om syv beboerarkiver, der for nuværende er fordelt på 
de tidligere ejendomskontorer i RKE. Der er tale om ca. 640 fysiske beboermapper, inde-
holdende oplysninger om lejemål og tidligere og nuværende beboere.  
 
Der er foreslået en økonomisk ramme på ca. 25.000 kr. betalt af arbejdskapitalen i sel-
skabet.  
 
I KAB kan studentermedhjælpere ansættes på to overenskomster alt afhængigt af, hvad 
de unge studerer. I de økonomiske forudsætninger er der taget udgangspunkt i den over-
enskomst med den højeste timeløn og pensionstillæg.  
 
De månedlige omkostninger til en studentermedhjælper med en ugentlig arbejdstid på 15 
timer vil være på ca. 9.900 kr. Hertil kommer 5 % i fritvalgsordning og 13 % i pension. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at ansætte en studentermedhjælper for en midlerti-

dig periode, hvor lønudgiften på ca. 25.000 kr. afholdes af afdelingerne efter den respek-

tive fordelingsnøgle til lønudgifter. 

 

9. Bestyrelseshonorar 2021/2022 

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

beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. ok-

tober 2021.  

 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. juni 2019 blev retningslinjer og 

kodeks for valg til eksterne poster i KAB og KAB-Fællesskabet vedtaget. Heri fremgår 

det, at KAB ønsker at sikre åbenhed om tillidsposter, hverv, honorarer osv., hvorfor op-

lysninger om disse ligger på KAB’s hjemmeside. Retningslinjerne indeholder desuden en 

opfordring til, at alle selskaber i KAB-Fællesskabet sætter god selskabsledelse på dags-

ordenen og samtidigt sikrer åbenhed om tillidshverv og honorarer i selskaberne. Dette 

kan bl.a. ske ved, at selskaber med egen hjemmeside offentliggør oplysninger om besty-

relsens honorarer der.  

 

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye 

regnskabsårs begyndelse. 

Endvidere indstilles det, at organisationsbestyrelsen godkender at offentliggøre 

bestyrelsens honorarer på selskabets hjemmeside, hvis denne har en sådan.  
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Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbeta-

les 86,71 kr. pr. lejemålsenhed og for de efterfølgende 52,02 kr. pr. lejemålsenhed. Re-

guleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2021. 

Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 38.000 kr. til ca. 

38.800 kr.  

 

Bestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmødet den 7. marts 2018 besluttet, at besty-

relseshonoraret fordeles således, at formanden modtager dobbelthonorar og resten af 

beløbet fordeles ligeligt mellem de øvrige medlemmer.  

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbin-

delse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af 

bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

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

sen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i 

bestyrelsen betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at offentliggøre bestyrelsens honorarer på selska-

bets hjemmeside, hvis det kan lade sig gøre. 

 

SAGER TIL ORIENTERING 

10. Fælles drift i RKE – status 

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

driftsspørgsmål siden sidste organisationsbestyrelsesmøde 

 

 
 

Arne er den 1. november 2021 ansat som ny driftsassistent. Arne har stor erfaring og har 

arbejdet inden for den almene branche i mere end 20 år.   

Vi i driften er glade for, at Arne fik stillingen, og vi glæder os til samarbejdet, der allerede 

lover godt.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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I Horsevænget har vi konstateret en stor skimmelsag i et af afdelingens rækkehuse. 

I boligen bor en familie på 2 voksne og 5 børn, som vi forsøger at få genhuset, da skim-

melsaneringen i boligen forventes at blive meget omfattende.  

 

I Schweizervænget har vi en vandskade i en 1. sals bolig. Vandskaden skyldes et hul i 

betondækket på altanen ovenover på 2. sal. Skaden blev først synlig, da klinkerne på al-

tangulvet blev fjernet.  

 

Forsikring har afvist at dække skaderne med begrundelsen, at det ikke er en pludselig 

opstået skade.  

 

Beslutning 

 

Driften oplyste, at der var stødt en ny sag til, siden dagsordenen til organisationsbestyrel-

sesmødet blev udfærdiget.  

 

Afdelingsbestyrelsen i Horsevænget har besluttet, at driften skal fjerne alle pullerter i 

Horsevænget, så der kan laves flere parkeringspladser. Driften har meddelt afdelingsbe-

styrelsen, at det skal undersøges i Rødovre Kommune, om pullerten kan fjernes uden til-

ladelse. Rødovre Kommune har meddelt, at man ikke må fjerne pullerterne uden en god-

kendelse fra kommunen. Driften vil nu gendrøfte sagen med afdelingsbestyrelsen og 

eventuelt planlægge et møde med Rødovre Kommune.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

11. Renoveringer og møde Rødovre Kommune 

Der er i RKE gennemført fire forundersøgelser med henblik på renovering af afdelin-
gerne. Derudover planlægges møde med Rødovre Kommune omkring muligheden for 
fortætningsbyggeri og udvikling af afdelingerne.  

 
 

Paludan & Ramsager har udført tilstandsrapporter på følgende afdelinger i RKE; Torben-

huse, Horsevænget, Schweizervænget og Krogsbæk. Rapporterne viser, at afdelingerne 

står over for et renoveringsbehov, nogle afdelinger er mere trængende end andre. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og 

drøfter, hvordan man fremtidssikrer RKE’s vision og strategisk. Det kan eventu-

elt ske ved afholdelse af en temadag.  
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Afdelingsmødet i Torbenhuse vedtog at fremrykke renovering/udskiftning af døre og vin-

duer samt indgangsdøre til boligerne. Udgiften skønnes isoleret set at udgøre ca. 20 mio. 

kr. eksklusive honorarer. Administrationen oplyste på afdelingsmødet beboerne om, at 

organisationsbestyrelsen ville blive orienteret om beslutningen, og at kompetencen til at 

gå videre med sagen ligger i organisationsbestyrelsen.   

 

På baggrund af drøftelser med de fire afdelingsbestyrelser undersøges muligheder for 

igangsættelse af renovering. 

 

Formandskabet har drøftet, hvordan man fremtidssikrer udviklingen i RKE. Formandska-

bet foreslår, at man sætter fokus på en samlet vision og strategi for udvikling og fremtids-

sikring af afdelingerne. 

 

Det planlægges at afholde møde med Rødovre Kommune inden jul, hvor evt. løsnings-

muligheder fra afdelingerne samstemmes med kommunens egne strategier og visioner. 

Vi sikrer på den måde, at kommunen kan agere som medspillere for RKE`s fremtidige 

udvikling.  

 

Det er KAB’s forventning, at der afholdes møde med Rødovre Kommune inden jul. Mødet 

er endnu ikke aftalt grundet afvikling af kommunevalg.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede desuden, at der indhentes et overslag fra en ekstern 

rådgiver over de økonomiske konsekvenser ved at skille projektet med vinduer og døre 

ud i Torbenhuse. Peter indhenter overslaget og meddeler det til organisationsbestyrel-

sen, så der kan træffes en beslutning, om projektet kan køre videre.  

 

12. Bæredygtig drift og effektiviseringer 2014-2020 

Resultatet af den første effektiviseringsaftale for 2014-2020 i KAB-Fællesskabet og RKE 

samt status på signaturprojektet ”Pas på huslejen 2.0 – bæredygtig drift”. 

 

 
 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Den almene sektor indgik i 2014 en national effektiviseringsaftale, hvor sektoren som hel-

hed skulle spare ca. 8 % svarende til 1,5 mia. kr. Den samlede besparelse i sektoren blev 

for perioden ca. 10 % svarende til 330 mio.kr. mere end målet.  

 

Boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet sparede samlet ca. 12 %, hvilket betyder mere 

end sektoren som helhed.  

 

Besparelsen svarer til godt 3.500 kr. om året pr. lejemål i husleje for en gennemsnitlig fa-

miliebolig på 79 kvm.  

 

KAB-Fællesskabet har samlet sparet næsten 20 % på energiudgifterne og 25 % på vand-

afgifterne. Der er også et fald i udgifterne til istandsættelse ved fraflytning på 10 %. I RKE 

har besparelsen for alle afdelingerne været gennemsnitligt 12 % og 83 % på vandudgif-

terne. Besparelsen på vand skyldes til dels at flere afdelinger har fået monteret individu-

elle vandmålere.  

 

I KAB-Fællesskabet ses stigninger ved blandt andet renholdelse på 9 % og forsikringer 

på 8 %. I RKE har stigningen på renholdelse været ca. 7 % i gennemsnit for afdelingerne. 

Besparelsen på forsikringerne har været i gennemsnit ca. 7 % for afdelingerne.  

 

Henlæggelserne for afdelingerne er steget. I RKE er henlæggelserne fra 2014 til 2020 i 

gennemsnit steget med ca. 30 %. 

 

De afgrænsede driftsudgifter svinger mellem 232 kr. pr. kvm. til 536 kr. pr. kvm blandt de 

32 boligorganisationer i KAB-Fællesskabet 2020. I RKE er de afgrænsede driftsudgifter i 

gennemsnit 422 kr. for afdelingerne.  

 

De afgrænsede driftsudgifter dækker afdelingernes faktiske driftsudgifter på vandafgifter, 

renovation, forsikringer, energiforbrug, bidrag til LBF, administrationsbidrag, renholdelse, 

almindelig vedligeholdelse, planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning, tab 

ved fraflytning og forbedringsarbejder og afskrivninger.  

 

Bilag 1: Effektivisering og bæredygtighed 

 

Beslutning 

 

Peter supplerede sagsfremstillingen med en oversigt fra Landsbyggefonden for RKE og 

boligafdelingerne over de afgrænsede driftsudgifter. Af oversigten fremgår det, at RKE’s 

økonomiske udvikling går støt ned mod de faktiske udgifter for den almene boligsektor.  

 

Peter præsenterede også et netop udkommet notat fra KAB om besparelsespotentialet 

og huslejereduktioner på afdelingsniveau i RKE.  
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Notatet tager højde for beboersammensætning og beskæftigelsesfrekvenserne. Den gun-

stige beboersammensætning i RKE betyder, at de forventede driftsudgifter er noget la-

vere, end man kan forvente i den almene boligsektor som helhed.  

På trods af det, har der været en fornuftig omkostningsudvikling i RKE med en årlig re-

duktion på huslejen på ca. 1.500 kr. årligt pr. lejemål i perioden fra 2014-2020. Det er 

især Torbenhuse og Ørbyvang, der har opnået betydelige besparelser svarende til ca. 

4.900 kr. pr. lejemål årligt i Ørbyvang og 8.400 kr. pr. lejemål årligt i Torbenhuse.  

Horsevænget og Karlsvænge har opnået mindre besparelser, svarende til ca. 2.000 kr. 

pr. lejemål årligt.  

 

Som i oplysningerne fra Landsbyggefonden viser notatet også, at huslejeudviklingen i 

RKE bevæger sig mod basismodellen for den almene boligsektor. 

 

Organisationsbestyrelsen udtrykte tilfredshed med den økonomiske udvikling i RKE. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Følgende bilag blev udleveret på mødet: 

Boligorganisation RKE. Afgrænsede driftsudgifter 2014 - 2020. 

Effektivitet. Besparelsespotentiale og huslejereduktion på afdelingsniveau i RKE. 

  

13. Investeringsforeninger 

 

 
 

Fremstillingsindustrien udtrykker igen, at leveringstiderne er stigende som under nedluk-

ningen i foråret 2020. Det har de seneste uger betydet prisstigninger og forsyningsproble-

mer på særligt energiområdet. Ubalancerne på energiområdet vil ramme den økonomi-

ske aktivitet, hvor manglen på elektricitet tvinger f.eks. Kina til at nedprioritere mellem for-

syning til husholdningssektoren eller erhvervssektoren. De kinesiske myndigheder har 

inden for de seneste uger selektivt henstillet energitunge virksomheder til at reducere el-

ler indstille produktionsaktiviteten. Det drejer sig primært om produktion inden for sekto-

rerne stål, cement og kemikalier.   

 

De aktuelle lave lagerbeholdninger hos virksomhederne i kombination med høje opspa-

ringskvoter og lønninger hos husholdningerne taler for lav sandsynlighed for, at 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen vedrørende inve-

steringsforeninger til efterretning. 
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ubalancerne skal finde en ny ligevægt fra efterspørgselssiden - men snarere fra udbuds-

siden i form af mere produktionskapacitet inden for en lang række sektorer.  

 

Det har betydet større fokus på stigende inflationsforventninger, der har betydet stigende 

lange renter - altså obligationer med en lang løbetid. De stigende renter har betydet fal-

dende kurser, der har været hårdt for danske konverterbare obligationer, der udgør en 

stor andel af afdelingerne under Kapitalforeningen.   

 

I nedenstående ses afkastudviklingen for kalenderåret 2021. 

 

Kursværdier 

 

 

Kurs-

værdi 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2020 

Indre værdi 

(Kurs) 

pr. 8. nov. 2021 

Udvikling 

pr. 8. nov. 

2021 

Udvikling 

hele 2020 

Danske Capital 19.461.999 121,47 118,87 -2,14 %-point 1,56 %-point 

SEB Invest 26.336.814 123,18 119,21 -3,23 %-point 1,42 %-point 

Nykredit Port. 17.677.300 125,84 124,42 -1,13 %-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 vedrørende investeringsforeninger til efterret-

ning. 

 

14. Næste møde 

 

 
 

Formandskabet foreslår følgende møder i 2022: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 8. februar 2022 kl. 17.00 

Repræsentantskabsmøde torsdag den 24. februar 2022 kl. 18.00 

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 9. juni 2022 kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2022 kl. 17.00 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

samt aftaler sted for afholdelse af møderne. 
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Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 8. december 2022 kl. 17.00 

 

Formandskabet foreslår, at hvert andet møde holdes i KAB med spisning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog mødedatoerne til efterretning, samt at der afholdes to årlige 

møder i KAB-huset med tilhørende forplejning.  

 

15. Eventuelt 

Helle foreslog, at referater fra organisationsbestyrelsesmøderne sendes til afdelingsbe-

styrelsesmedlemmerne for at højne informationsniveauet i RKE. Alle var enige om, at det 

var en god ide. Opgaven varetages af organisationsbestyrelsen, og referater sendes i pdf 

form.  

 

Helle vil udarbejde en kontaktoversigt over organisationsbestyrelsen, der sendes til med-

lemmerne af organisationsbestyrelsen.  

 

16. Referat fra mødet – 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 

 

Ingen punkter behandlet under punktet.   

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet indeholder drøf-

telser, der ønskes refereret fortroligt. 


