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1. Valg af dirigent 

 
 

Beslutning 

 

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Ib Franch Jørgensen, som nyt 

kommunalt medlem af organisationsbestyrelsen og til Bente Larsen Johnsen som ny se-

kretær i KAB for RKE. Herefter præsenterede alle deltagerne i mødet sig.  

 

Formanden blev valgt som dirigent.  

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 2. december 2021 er sendt til organisati-

onsbestyrelsens medlemmer den 16. december 2021 med anmodning om eventuelle be-

mærkninger.  

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet.  

 

 
 

Beslutning 

 

Referatet blev godkendt.  

 

Der var ønske om, at medlemmerne fremover får tilsendt referatet sammen med dagsor-

denen. Peter oplyste, at referatet fremover udsendes sammen med øvrigt materiale til 

mødet.   

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 
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3. Godkendelse af 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.  

 

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  Ib Franch Jørgensen Kommunen 2025 

Bestyrelsesmedlem  Jørgen Skriver Rasmussen  Kommunen 2025 

 

Ib Franch Jørgensen er efter kommunalvalget i november 2021 udpeget af Rødovre 

Kommune til organisationsbestyrelsen.  

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsorden for orga-

nisationsbestyrelsen. 

Indstilling 

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

Eventuelle meddelelser fra formand og KAB. 

 

 
 

Beslutning 

 

Helle oplyste, at der arbejdes med en temadag for el-ladestandere i RKE, ligesom man 

planlægger to informationsaftener for beboerappen.  

 

Der afholdes møde i fællesrepræsentationen i Rødovre Kommune den 10. februar og 

igen den 5. juni 2022.  

 

Besnik har foreslået, at en gruppe studerende foretager en screening af Ørbyvangs af-

faldssystemer. Efter debat blev organisationsbestyrelsen enige om at igangsætte opga-

ven i afdelingerne Ørbyvang og Schweizervænget.  

 

Peter havde følgende meddelelser. 

 

Elprisudvikling 

Elprisen var i starten af 2021 i gennemsnit 36 øre pr. kWh, mens den i starten af 2022 har 

været i gennemsnit 90 øre pr. kWh - en stigning på 148 %. Tendensen og forventningen 

er, at prisen vil falde i 2022. Elregningen indeholder flere forskellige ting. Da prisen på 

afgifter, tariffer og abonnement ikke er steget, er den reelle stigning ca. 30 % på el ved et 

årligt forbrug på 4.000 kWh for en husstand. 

 

Gaspriser 

Gaspriserne har fulgt udviklingen på elpriserne. Det skyldes, at det er gaspriserne, der 

sætter elprisen. Årsagen er, at man bruger fossile brændstoffer på kraftværkerne mange 

af årets timer for at producere el. Vind og vand kan ikke alene klare produktionen.  

 

 KAB – Kundeservicestrategi 

Tiltaget med tilbuddet om lokale kundechefer til de administrerede boligorganisationer ud-

bygges løbende. RKE var tidligt ude med tiltaget, og flere og flere boligorganisationer tager 

konceptet til sig.  

 

Kend din kollega. 

Der kører sideløbende et servicespor for ansatte i KAB-fællesskabet, hvor projektet ”kend 

din kollega” starter igen. Personalet fra boligorganisationerne besøger kundeteamet i KAB 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Huset, så man lærer hinanden at kende. Besøget foregår over 2 timer enten formiddag 

eller eftermiddag.  

 

Bæredygtighedssporet 

KAB arbejder med implementering af klimaregnskaber. I første omgang for KAB, men se-

nere også for boligorganisationerne. Herudover vil man stadig arbejde med at bygge bæ-

redygtigt i det omfang, det er muligt.  

 
bekendtgørelse fra LBF om udskydelse af renoveringsprojekter i den almene bolig-
sektor og udskydelse af frist for indberetning af skema B i forbindelse med nybyg-
geri af almene boliger  
Der er et meget højt aktivitetsniveau i bygge- og anlægssektoren og et højt og tiltagende 
aktivitetspres, der forventes at fortsætte i de kommende år. Renoveringer i den almene 
boligsektor som følge af Grøn Boligaftale 2020 og nybyggeri af almene boliger vil bidrage 
til at øge kapacitetspresset.  

 

Med henblik på at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren udskydes renoverings-

projekter med støtte fra Landsbyggefonden. Udskydelsen omfatter projekter, der får tilsagn 

om støtte fra Landsbyggefonden efter 1. januar 2022. Udskydelsen berører således ikke 

renoveringsprojekter, som har fået tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden før 1. januar 

2022. 

 

Udskydelsen af arbejderne, hvor der forventes LBF midler, vil påvirke renoveringssagerne 

i afdelingerne Horsevænget, Torbenhuse, Schweizervænget og Krogsbæk, hvis det viser 

sig, at der søges om midler i LBF.  

 

SAGER TIL BESLUTNING 

6. Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2020-2021 

Alle regnskaber er enkeltvis opstillet ligesom tidligere, så det er muligt at sammenligne 

med budgettallene for 2019/2020 og 2020/2021. Regnskabsafdelingens noter indgår i 

regnskabsmaterialet – både for boligorganisationen og afdelingerne. 

 

 
 

33000, RKE  

Resultatopgørelsen balancerer med 9.739.140 kr. og slutter med et overskud på 80.993 

kr., der overføres til arbejdskapitalen.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne til forelæggelse 

på repræsentantskabsmødet den 24. februar 2022. 
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Status balancerer med 91.345.438 kr., og selskabets dispositionsfond udgør inkl. renter 

19.662.160 kr. Den disponible saldo udgør pr. 30. september 2021 4.956.474 kr. sva-

rende til 7.254 kr. pr. lejemålsenhed efter fradrag af den bundne del i Landsbyggefonden 

(egen trækningsret) samt tilskud til hjemfald. 

  

Selskabet har en arbejdskapital 5.342.469 kr., hvilket svarer til 7.816 kr. pr. lejemålsen-

hed. Den disponible saldo pr. 30. september 2021 er 5.301.969 kr. efter fradrag af den 

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

 

33001, Horsevænget  

Resultatopgørelsen balancerer med 13.264.153 kr. og slutter med et overskud på 30.188 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.  

Status balancerer med 42.494.849 kr.  

 

33002, Torbenhuse  

Resultatopgørelsen balancerer med 9.576.678 kr. og slutter med et overskud på 101 kr., 

der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.  

Status balancerer med 38.632.819 kr. 

 

33003, Karlsvænge  

Resultatopgørelsen balancerer med 7.453.323 kr. og slutter med et overskud på 58.489 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 

Status balancerer med 32.273.192 kr.  

 

33004, Schweizervænget  

Resultatopgørelsen balancerer med 6.990.822 kr. og slutter med et underskud på 

146.041 kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.   

Status balancerer med 38.279.143 kr.  

 

33005, Krogsbæk  

Resultatopgørelsen balancerer med 4.216.835 kr. og slutter med et underskud på 91.897 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 

Status balancerer med 15.221.286 kr.  

 

33007, Ørbyvang  

Resultatopgørelsen balancerer med 6.901.881 kr. og slutter med et underskud 198.897 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 

Status balancerer med 112.456.889 kr.  

 

33008, Rødkløveren  

Resultatopgørelsen balancerer med 1.636.991 kr. og slutter med et underskud på 31.309 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen. 
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Status balancerer med 24.836.235 kr.  

 

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2020 - 2021 

 

Beslutning 

 

Peter gennemgik i korte træk nøgletallene for afdelingerne.  

 

Peter oplyste, at det fejlagtigt fremgik, at der var et overskud i Karlsvænge. Det er rettelig 

et underskud, hvilket blev beklaget af Peter.  

 

Boligafdelingerne Horsevænget og Torbenhuse har overskud i regnskaberne, mens afde-

lingerne Karlsvænge, Schweizervænget, Krogsbæk, Ørbyvang og Rødkløveren har un-

derskud. Fælles for afdelingerne med underskud er, at det skyldes faldende renteindtæg-

ter i forhold til de budgetterede forventninger.  

 

Regnskaberne for RKE og boligafdelingerne blev godkendt uden bemærkninger til se-

nere godkendelse på repræsentantskabsmødet den 24. februar 2022.  

 

Bestyrelsen ønskede tilføjet i referatet hvilke afdelinger, der er røde i forhold til LBF effek-

tivitetstal.  

 

Af oversigten i LBF fremgår det, at der pt. er et besparelsespotentiale i Torbenhuse, 

Schweizervænget, Krogsbæk, Ørbyvang og Rødkløveren. Effektivitetstallene ligger i 

spændet fra 35 til 31 for at nå måltallet 100. Det kan i praksis være meget svært at nå 

100, da mange udgifter er bundet op på Rødovre Kommunes gebyrer og lignende. 

Horsevænget er grøn med et effektivitetstal på 94 og Karlsvænge er gul med et tal på 77.   

 

7. Revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i den seneste bekendtgørelse af lov om boligbyggeri frem-

lægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af den seneste indførelse i 

protokollen fra Revisionsselskab er vedlagt som bilag. 

 

 
 

Bilag 3: Revisionsprotokol 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning 

og underskriver denne. 
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Beslutning 

 

Statsautoriseret revisor Pia Søndergaard redegjorde for revisionsprotokollen for RKE.  

 

Pia forklarede, at revisionen af regnskaberne ikke har givet anledning til bemærkninger. 

Man skal dog være opmærksom på, at der fortsat er nogle afdelinger, hvor der er besty-

relsesmedlemmer, som har enefuldmagter og adgang til konti tilhørende afdelingerne.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte revisionsprotokollen uden bemærkninger.  

 

8. Boligorganisationens driftsbudget 2022-2023 

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for tiden den 1. oktober 2022 til den 30. septem-

ber 2023 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. Drifts-
budgettet balancerer med 8.846.000 kr. og slutter med balance efter en budgetteret re-
serve på 297.000 kr.  
 
Bruttoadministrationsudgifterne på 4.117.000 kr. er afgørende for fastsættelse af admini-
strationsbidragene i de enkelte afdelinger.  
 

Bilag 4: Boligorganisationens driftsbudget 2022-2023  

 

Beslutning 

 

Peter redegjorde for budgettet for RKE.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede budgettet og herunder, at man ikke kunne forstå, at 

administrationshonoraret til KAB var steget til 3.636 kr. pr. lejemål. Bestyrelsen ønskede 

et ”0 budget”, der ikke påvirker afdelingernes økonomi negativt.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgettet 2022-2023 såle-

des, at det efterfølgende kan blive fremlagt på boligorganisationens repræsentant-

skabsmøde den 24. februar 2022.  
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Peter følger op på sagen med kundeøkonomi og retter budgettet til efter bestyrelsens øn-

sker. Budgettet sendes ud sammen med materialet til repræsentantskabsmødet.  

 

9. Organisationsbestyrelsens beretning 2020-2021 

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formand-

skab i samarbejde med KAB.  

 

 
 

Beretningen vil blive aflagt på repræsentantskabets møde torsdag den 24. februar 2022 

og efterfølgende sendt til Rødovre Kommune i forbindelse med styringsdialogen. 

 

Bilag 5: Organisationsbestyrelsens beretning 2020-2021  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen gennemgik og drøftede årsberetningen.  

 

Der var spørgsmål til tabel nr. 11, som Peter faktatjekker og eventuelt retter. Ved tabel nr. 

13 var der ønske om, at der skrives tekst ind om Karlsvænge, så alle afdelinger er omtalt.  

 

Organistionsbestyrelsen godkendte årsberetningen for selskabet.  

 

10. 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 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender beretningen og indstiller 

denne til repræsentantskabets godkendelse. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger to medlemmer samt to supple-

anter til KAB’s repræsentantskab. 
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repræsentantskabsmøde. På repræsentantskabsmødet i RKE den 21. april 1997 blev det 

besluttet, at medlemmer af KAB’s repræsentantskab vælges af organisationsbestyrelsen.  

 

På organisationsbestyrelsesmødet den 11. maj 2021 blev Ida Petersen genvalgt og Rune 

Baj valgt til KAB’s repræsentantskab med Jan Hylleborg som suppleant for Ida Petersen 

og Lene Terp som suppleant for Rune Baj. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen valgte Ida Petersen og Rune Baj til KAB´s repræsentantskab. 

 

Helle blev valgt som suppleant for Ida og Lene som suppleant for Rune. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte valgene.  

 

11. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor 

På repræsentantskabsmødet den 24. februar 2022 skal der tages stilling til valg af revi-

sor.   

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der sker indstilling til repræsentantskabet om, at 

der sker genvalg af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for 

RKE.  

 

12. Beslutning om tilskud til el-ladestandere i afdelingerne 

Selskabet skal beslutte, om man ønsker at give en økonomisk støtte til etablering af en 

eller flere ladestandere i selskabets syv boligafdelinger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter indstilling til repræsentantskabet 

om genvalg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
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Flere og flere beboere efterspørger muligheden for at etablere el-ladestandere i boligaf-

delingerne for at kunne oplade deres egne el-biler. 

 

For at fremme bæredygtigheden, indfri efterspørgslen samt fremtidssikre vores boliger 

kan RKE som et led i den strategiske udvikling vælge at understøtte dette. Ud over en 

generel tilkendegivelse kan dette gøres ved at RKE beslutter at lave en generel godken-

delse af, at boligafdelingerne bruger egen trækningsret til etablering af ladestandere. Til-

skuddet fra egen trækningsret kan maksimalt udgøre 2/3 af etableringsomkostningerne. 

Det svarer til ca. 46.200 kr. pr. afdeling. De resterende 23.800 kr. dækkes fra arbejdska-

pitalen.  

 

Da Ørbyvang og Rødkløveren ikke kan gøre brug af egen trækningsret, vil tilskuddet fra 

RKE til disse afdelinger udgøre 2 gange 70.000 kr.  

 

Dermed vil det samlede tilskud fra arbejdskapitalen udgøre ca. 256.000 kr.  

 

For at sikre en hurtig proces kan afdelingerne fra dags dato få egen trækningsret til lade-

standere med administrationens godkendelse. 

 

KAB har valgt at indgå i et strategisk samarbejde med CARPOW, da de dags dato er den 

udbyder, som passer bedst til det almene og den udbyder, som i størst muligt omfang 

sikrer overholdelse af sideaktivitetsbekendtgørelsen.  

 

CARPOW a.m.b.a. er et fællesejet andelsselskab, som skaber værdi for dets medlemmer 

gennem fællesskab, indflydelse og samfundsansvar. Medlemmer er boligforeninger, som 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter: 

 

- at lave en generel godkendelse af, at afdelingerne Horsevænget, Torbenhuse, 

Karlsvænge, Schweizervænget og Krogsbæk kan gøre brug af egen træk-

ningsret og arbejdskapital, mens afdelingerne Ørbyvang og Rødkløveren får 

dækket hele udgiften til etablering af ladestandere via arbejdskapitalen, samt 

at afdelingerne videregiver beslutningskompetencen til administrationen for 

den enkelte afdeling på dette punkt for at lette processen 

 

- at organisationsbestyrelsen på vegne af boligafdelingerne beslutter, hvilken le-

verandør selskabet vil indgå en aftale med om levering og opsætning af lade-

standere, så man får den samme leverandør og ordning i boligafdelingerne i 

RKE  
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har ladere tilsluttet CARPOWs netværk. Som medlem af CARPOW fastsætter afdelingen 

selv, hvad kWh-prisen skal være på laderne. Det er CARPOW, som opkræver fra  

brugeren og refunderer beløbet retur til afdelingen. Gennem medlemskabet kan man 

også deltage i og afgive stemme ved den årlige generalforsamling. På den årlige general-

forsamling bestemmes bl.a. gæsteopladningspris, overskudsdeling m.m. 

 

Det står boligorganisationen frit for at bede KAB om at finde en anden samarbejdspartner 

til projektet. 

 

Organisationsbestyrelsen skal være opmærksom på, at der vil være nogle afdelinger, 

som ikke kan gøre brug af muligheden for tilskud. Det er besluttet i RKE, at Ørbyvang og 

Rødkløveren ikke kan gøre brug af egen trækningsret, da afdelingerne ikke historisk har 

indbetalt til det.  

 

KAB har på vegne af RKE søgt del i den statslige pulje i Bolig- og Planstyrelsen til el-la-

destandere i almene boligafdelinger. Bolig- og Planstyrelsen har meddelt, at alle afdelin-

gerne i RKE er optaget på ventelisten, hvilket betyder, at man ikke pt. kan få del i puljen.  

 

Afdelingsmøderne skal i 2022 beslutte, om der skal opstilles ladestandere i boligafdelin-

gerne. Da der er tale om en ny aktivitet i afdelingen, og skal der inddrages parkerings-

pladser, skal beboerne tage stilling til spørgsmålet.  

 

For at sikre, at det vil være samme leverandør og ordning man får i RKE, er det hensigts-

mæssigt, at det er organisationsbestyrelsen som beslutter leverandøren og hvilken form 

for brug og afregning, der skal være for ladestanderne.  

Økonomiske konsekvenser 

Prisen på etablering af ladestandere afhænger af de konkrete forhold i afdelingen herun-

der, om ladeudtaget kan etableres på væg, eller om der skal føres kabler i terræn. Ligele-

des vil nogle afdelinger skulle tilkøbe ekstra ampere.  

 

Da der de fleste steder vil skulle laves gravearbejde, anslås det, at prisen for etablering i 

gennemsnit vil ligge på 45.000 kr. 

Herudover kommer der et ladeudtag til 9.995 kr. pr. stk. og en stander til 3.200 kr. Der 

kan sidde to ladeudtag pr. stander. 

 

Udgiften for etablering af ladestander vil derfor oftest ligge på min. 70.000 kr. pr. afdeling.  

  

Vælger RKE at give et tilskud fra arbejdskapitalen til alle afdelinger, som beslutter at 

etablere ladestandere, vil den maksimale udgift for selskabet være ca. 256.000 kr. 

 

Brugen af 2/3 trækningsret vil udgøre samlet ca. 231.000 kr.   
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Det videre forløb 

Hvis organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at yde tilskud til etablering af lade-

standere, vil administrationen orientere alle afdelingsbestyrelser om muligheden.  

 

I de afdelinger, hvor der udvises interesse, vil kundechefen eller servicelederen foretage 

en besigtigelse sammen med det valgte firma med henblik på at vurdere, hvor ladestan-

derne bedst kan placeres samt udgifterne hertil.  

 

Efterfølgende vil der blive udarbejdet et egentligt forslag, der forelægges afdelingen til 

beslutning på de ordinære budgetmøder i foråret, da der er tale om en nyetablering og 

inddragelse af parkeringspladser. 

 

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at der afholdes en temaaften for interesserede 

afdelingsbestyrelser og beboere. Efter afholdelsen af temaaftenen, hvor der deltager for-

skellige leverandører, kan organisationsbestyrelsen drøfte og beslutte, hvilken leveran-

dør, brug og afregningsform, man ønsker at gøre brug af i RKE.    

 

Bilag 6: El-ladestandere - Oversigt fordeling af økonomien 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at udsætte punktet, indtil afdelingsmøderne for 2022 

er afholdt i maj måned. Der planlægges ikke for en aktivitet i afdelingernes DV-planer til 

etablering af el-ladestandere.  

 

Hvis et afdelingsmøde i en boligafdeling beslutter at etablere el-ladestandere, skal ar-

bejdskapitalen i RKE betale etableringsomkostninger.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at bestyrelsen tager stilling til en samlet leverandør 

af el-ladestandere, når der er afholdt temaaften om emnet i marts måned 2022. Der skal 

bruges samme leverandør i alle afdelinger.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

13. Fælles drift i RKE – status 

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

dre driftsspørgsmål siden sidste organisationsbestyrelsesmøde. 
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Skimmelsager 

Driften oplever en stigning i skimmelsager og dermed udgifter i afdelingerne  
Horsevænget, Torbenhuse, Karlsvænge og Schweizervænget. 

Skyldes skimmelsagen beboeradfærd, får beboerne, når sagen er afsluttet, et afslut-
ningsbrev fra driften med retningslinjer for, hvordan skimmel og fugt skal undgås fremad-
rettet. 

Vandskade 

I Schweizervænget er der en udfordrende vandskade i en 1. sals bolig. En lignende 
skade blev udbedret i foråret 2021 i samme bolig, men de tiltag, der blev udført, viser sig 
ikke at være tilstrækkelige. Der er nu entreret med en rådgiver for at afdække årsagerne 
til skaderne samt vurdere afvandingen fra altan og nedløb. 

Vinterrenholdelse 

Firmaet OK Nygaard A/S har beklaget, at de ikke har overholdt vinterrenholdelsesaftalen 
i RKE fuldt ud. De har været udfordret med sygemeldinger blandt personalet.  

Tilbygninger 

Vi ser et stigende antal nedtagning af skure, carporte, overdækkede terrasser m.m. i 

nogle afdelinger. Det vil på sigt påvirke udgifterne til vedligeholdelse for de berørte afde-

linger.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede muligheden for beboerbetaling, når en skimmelsag 

eller andet skyldes beboeradfærden. Annette og Peter redegjorde for præcedens for om-

rådet. I alle sager, hvor det er muligt, at beboerne kan og skal betale for istandsættelser, 

forfølges det fra administrationens side. 

 

Peter redegjorde for en beboersag vedrørende ulovlig fremleje og en sag om ophævelse 

af lejekontrakten.  

 

Der forsøges salg af en traktor fra Torbenhuse.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at tage stilling til 

mulig outsourcing af vinterrenholdelsen på organisationsbestyrelsesmødet 20. september 

2022.    

 

14. Oversigt over egen trækningsret 

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

 

 
 

Bilag 7: Oversigt over egen trækningsret i Landsbyggefonden 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Peter udarbejder en oversigt over afdelingernes andel af trækningsretten. Oversigten 

sendes ud sammen med referatet.  

 

15. Orientering om investeringsforeninger 

2021 har været et hårdt år for investorerne i dansk realkredit, hvilket dermed også gælder 

KAB-fællesskabet, som skal følge ”bekendtgørelse om drift af almene boliger”, der sætter 

rammerne for, at det kun er muligt at investere i danske obligationer. Det gennemsnitlige 

afkast for 2021 for de boligorganisationer med regnskabsafslutning pr. 31. december 

2021 er negativt med 2,30 %. Det er især de konverterbare obligationer, der har været 

under pres, da disse er mere afhængige af de ’lange’ renter end for eksempel rentetilpas-

ningsobligationerne, der er afhængig af de korte renter. Igennem årene er der leveret 

flotte afkast, og gennemsnittet herfor har siden 2009 været 2,75 % om året. 

 

Hvis man skal finde en positiv nyhed i udviklingen på det danske realkreditobligations-

marked i 2021, så er det, at det forventede fremtidige afkast er steget. Dette hænger na-

turligvis sammen med, at vi stadig kan låne penge til finansiering af obligationsporteføl-

jerne på ualmindeligt attraktive vilkår. I 2022 vil finansmarkederne blive fastholdt i det di-

lemmafyldte krydsfelt mellem vækst og inflation, der ved de gældende niveauer har ud-

viklet sig til en kompleks problemstilling. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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I nedenstående ses afkastudviklingen for kalenderåret 2021, hvis der ikke er foretaget in-

vesteringer i løbet af kalenderåret. Afkastet vil derfor afvige, da der foretages aktiv likvidi-

tetsstyring gennem køb og salg i afdelinger under Kapitalforeningen KAB / Lejerbo In-

vest. 

 

 
 

Kursværdier 

 

 

Kursværdi 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2020 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2021 

Udvikling 

hele 2021 

Udvikling 

hele 2020 

Danske Capital 24.080.381 121,47 118,58 -2,38 %-point 1,56 %-point 

SEB Invest 32.382.554 123,18 119,07 -3,34 %-point 1,42 %-point 

Nykredit Port. 21.977.338 125,84 124,33 -1,20 %-point 1,04 %-point 

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Indskud i Kapitalfor-
eningen skal betragtes som en langsigtet investering. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretning.  

 

16. Næste møde 

Der er aftalt følgende møder i 2022: 

 

Repræsentantskabsmøde afholdes den 24. februar 2022 kl. 18.00 i KAB-huset 

Organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 9. juni 2022 kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2022 kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmødet afholdes den 8. december 2022 kl. 17.00 

 

 
 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om mødedatoer til efterretning.  

 

17. Eventuelt 

Rune spurgte ind til en status vedrørende elektronisk opmåling af boligerne i RKE, så 

man kan opnå besparelser og lettelser i arbejdet med fraflytningerne i selskabet.  

 

Peter kendte ikke status, men vil undersøge det og skrive det i referatet.  

 

18. 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 

 

Der var ikke punkter til behandling under fortroligt.  

Indstilling 

 

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

telser, der ønskes refereret fortroligt. 


