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1. Valg af dirigent 

 
 

Beslutning 

 

Helle blev valgt som dirigent. 

 

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet 8. februar 2022 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 8. februar 2022 er sendt til organisations-

bestyrelsens medlemmer den 22. februar 2022 med anmodning om eventuelle bemærk-

ninger. 

 

 
 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

Bilag 1: Referat af organisationsbestyrelsesmøde 8. februar 2022 

 

Beslutning 

 

Poul oplyste, at det kunne tolkes sådan, at han deltog i mødet. Han var ikke til stede på 

mødet.  

 

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  

 

3. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

 
 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

Indstilling 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Titel   Navn    Afdeling  På valg 

Formand   Helle Lindebjerg Nielsen Krogsbæk  2023 

Næstformand  Ida Petersen   Schweizervænget 2024 

Bestyrelsesmedlem Poul Berild Jensen  Torbenhuse  2023 

Bestyrelsesmedlem Hanne Gaerlan  Karlsvænge  2023 

Bestyrelsesmedlem Besnik Jasari   Ørbyvang  2024 

Bestyrelsesmedlem Lene Terp Hansen  Rødkløveren  2024 

Bestyrelsesmedlem Rune Baj   Horsevænget  2023 

Bestyrelsesmedlem Ib Franch Jørgensen  Kommunen  2025 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Skriver Rasmussen Kommunen  2025 

 

Beslutning 

 

Bestyrelsens sammensætning blev godkendt. 

 

4. Meddelelser 

 
 

Beslutning 

 

Der var følgende meddelelser fra formanden: 

 

Udarbejdelsen af en brochure for RKE er i gang. Når den er klar, vil den være i en papir- 

og digital udgave.  

 

Der afholdes KAB-konference den 29. og 30. oktober 2022. Organisationsbestyrelses-

medlemmer inviteres til at deltage.  

 

Fællesrepræsentationen afholder møde den 14. juni 2022 med deltagelse af borgmester 

Britt Jensen.  

 

Afdelingerne opfordres til at sende indlæg til hjemmesiden for RKE, når man har materi-

ale, der skal offentliggøres.  

 

El-ladestandere i afdelingerne er stadig en sag, der skal arbejdes med. KAB vil sende en 

opdateret liste til afdelingsbestyrelserne, så de kan se hvilke muligheder, man kan gøre 

brug af og konsekvenserne ved de forskellige ordninger.  

 

Affaldsprojektet mellem Ørbyvang og Schweizervænget kører fortsat. Besnik og Ida ar-

bejder videre med sagen.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Meddelelser fra KAB 

Repræsentantskabsmødet i KAB blev afholdt den 31. maj 2022 med god deltagelse og 

stemning.  

 

Valgmøde til bestyrelsesudvalg i KAB afholdes den 22. september 2022. Der sendes 

dagsorden ud senere. Der er valg til Forvaltningsudvalget, Byggeri og teknikudvalget, 

Trivsel og Boligsocialt udvalg og Bæredygtighedsudvalget.  

 

Formandskabsmødet i KAB blev afholdt den 14. marts 2022. Bent Madsen fra BL talte 

om udfordringerne med rammebeløbet til nybyggeri, henlæggelsesniveauer i boligselska-

berne og kompetencefordelingen mellem organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrel-

ser. Jens Elmelund talte om den digitale strategi i KAB og forholdet mellem investeringer 

og afkast. Der var en god stemning på mødet og en god mulighed for at danne netværk 

med andre boligorganisationer.  

 

Orienteringen blev taget til efterretning af organisationsbestyrelsen. 

  

SAGER TIL BESLUTNING 

5. Godkendelse af afdelingernes budgetter 2022-2023 

Jf. boligorganisationens vedtægter skal organisationsbestyrelsen godkende afdelinger-

nes budgetter for 2022/2023 inden den 1. oktober 2022. 

 

 
 

Driftsbudgetterne for tiden 1. oktober 2022 – 30. september 2023 udviser følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingens navn Ny m2 leje Stigning i % 

33001 Horsevænget Kr.  925,65 3,00 

33002 Torbenhuse Kr.  745,27 2,73 

33003 Karlsvænge Kr.  898,58 2,60 

33004 Schweizervænget Kr.  851,35 5,98 

33005 Krogsbæk Kr.  891,27 1,82 

33007 Ørbyvang 

          -Familieboliger 

          -Ungdomsboliger 

 

Kr.  1.127,04 

Kr.  1.046,11 

 

3,22 

3,28 

33008 Rødkløveren Kr.  1.197,81 1,78 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes budgetter. 
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Som bilag vedlægges afdelingernes driftsbudgetter for tiden den 1. oktober 2022 til den 

30. september 2023. 

 

Bilag 2: Budget for Horsevænget 

Bilag 3: Budget for Torbenhuse 

Bilag 4: Budget for Karlsvænge 

Bilag 5: Budget for Schweizervænget 

Bilag 6: Budget for Krogsbæk 

Bilag 7: Budget for Ørbyvang 

Bilag 8: Budget for Rødkløveren 

 

Beslutning 

 

Boligorganisationernes driftsbudgetter for 2022-2023 blev godkendt uden bemærkninger.  

 

6. Boliger til flygtninge fra Ukraine på kort og længere sigt 

 
 

Grundet Ruslands angreb på Ukraine kommer der forventeligt et større antal flygtninge 

fra Ukraine til Danmark. Det forventes, at det primært drejer sig om kvinder med børn 

samt ældre mænd og kvinder. 

 

Vi har fået de første henvendelser fra nogle kommuner om støtte fra boligorganisatio-

nerne til at skaffe et antal flygtninge fra Ukraine tag over hovedet og efterfølgende bolig-

placering. 

 

KAB følger Boligselskabernes Landsforenings linje i denne sag og tager løbende højde 

for fortolkning og udmeldinger. 

 

Det bliver forventeligt de enkelte kommuner, som får ansvaret for på kort sigt at skaffe 

flygtningene tag over hovedet og på længere sigt boligplacere dem mere varigt. 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at boligorganisationen træffer beslutning om: 

- At leje et antal boliger til kommunen på en tidsbestemt kontrakt i indtil et halvt år, 

så den har mulighed for at skaffe et antal flygtninge tag over hovedet, indtil de er 

blevet boligplaceret  

- Om der, såfremt kommunen har behov for det, skal stilles et ekstra antal boliger 

til rådighed for kommunen til kommunal anvisning til varig boligplacering  
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Ved at boligorganisationen lejer et antal boliger ud til kommunen på en tidsbestemt kon-

trakt på indtil et halvt år, får kommunen mulighed for at skaffe flygtningene tag over hove-

det under ordnede forhold, medens der skaffes overblik over de enkelte familiers behov 

m.v. Kommunen skal betale leje og forbrug i de boliger, de lejer, ligesom de hæfter for 

eventuel misligholdelse.  

Derudover skal kommunen sikre den nødvendige bistand til tolkning, integration etc. Ved 

lejeaftalens udløb indgår de pågældende boliger igen i det almindelige udlejningshjul. 

Flygtningene får ikke adresse i boligafdelingen.  

 

Ved den efterfølgende varige boligplacering, kan kommunen anvende de boliger, den får 

stillet til rådighed til kommunal anvisning. Hvis behovet er større end det antal boliger, 

kommunen får til rådighed, kan der aftales en ekstraordinær pulje til kommunal anvisning. 

Kommunen betaler for eventuel tomgang i den enkelte bolig, indtil der er anvist en bor-

ger, ligesom kommunen hæfter for eventuel misligholdelse ved fraflytning. Derudover 

skal kommunen sikre den nødvendige bistand til tolkning, integration etc. Disse ekstra 

boliger går fra det antal boliger, der kan genudlejes til den almindelige venteliste og op-

rykningsventelisten. 

 

Da flygtninge fra Ukraine er kategoriseret som kommende fra et ikke-vestligt land, kan 

kommunen ikke varigt boligplacere dem i udsatte boligafdelinger eller forebyggelsesom-

råder. 

 

I nogle tilfælde har flygtningene ved ankomst til Danmark fået tag over hovedet i private 

hjem hos borgere, som har et eller flere ledige værelser i deres bolig. 

 

I en almen bolig er det selvfølgelig tilladt at have overnattende gæster i en kortere peri-

ode på mellem 2-3 uger, også selvom der i givet fald er flere personer i boligen end antal-

let af beboelsesrum. De pågældende gæster får ikke adresse det pågældende sted. 

 

Overstiger opholdet 2-3 uger, er det et delfremlejeforhold, også selvom der ikke opkræ-

ves egentlig leje. Ved et delfremlejeforhold får de pågældende adresse i boligen. Del-

fremleje er reguleret i lov om almene boliger, og der må i boligen ikke være flere menne-

sker end antallet af beboelsesrum.  

Det er derfor vigtigt, at de beboere, som ønsker at hjælpe, bliver informeret om, hvilke 

regler der gælder. 

 

Der er ingen økonomi forbundet med punktet. 

 

Det videre forløb 

Organisationsbestyrelsen bliver løbende informeret om henvendelser fra kommunen om 

bistand til enten underbringelse eller varig boligplacering af flygtninge. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Rødovre Kommune kan gøre brug af de boliger, 

de råder over i forhold til udlejningshjulet. Organisationsbestyrelsen vil afvente og vur-

dere situation og eventuelt tage sagen op igen, hvis Rødovre Kommune henvender sig.  

 

7. Torbenhuse – renovering af vinduer og døre 

Afdelingsmødet besluttede i 2021 at undersøge muligheden for en renovering af døre og 

vinduer i forhold til en mulig kommende helhedsplan samt igangsætte forundersøgelser 

af de økonomiske konsekvenser i beslutningen.  

 

 
 

Afdelingen står over for flere større vedligeholdelsesarbejder, der inden for en kort år-

række bør udføres. 

 

I september 2020 blev der udført en tilstandsvurdering for Torbenhuse udført af Paludan 

& Ramsager Arkitektfirma. Afdelingen er gjort bekendt med, at der kan søges om støt-

tede lån til udførsel af en helhedsplan hos Landsbyggefonden.  

 

KAB oplever pt. et usikkert marked inden for byggesektoren grundet strukturelle forhold i 

samfundet, hvilket har medført stigende materialepriser. Grundet et usikkert marked har 

Landsbyggefonden sat behandling af nye helhedsplansansøgninger i bero til oktober 

2023. Der kan ses ind i en lang behandlingstid for igangsættelse af en helhedsplan. 

 

På opfordring af afdelingens ønske om at undersøge en igangsætning af udskiftning af 

vinduer og døre har KAB efter aftale med afdelingen indgået aftale med Byens  

Bygherrerådgivning for at estimere gældende priser for en evt. sag. Rådgiver har udar-

bejdet overslagsbudget med forventede 2022 priser for følgende arbejder: 

 

- Udskiftning af vinduer 

- Udskiftning af altandøre 

- Udskiftning af entrédøre 

- Udskiftning af dørtelefoner 

- Udskiftning af sålbænke 

- Efterisolering af brystninger 

Indstilling 

Det indstilles, at økonomiske forudsætninger og konsekvenser for udskiftning af vin-

duer og døre i Torbenhuse godkendes, og udføres som selvstændig sag. Det indstil-

les at organisationsbestyrelsen godkender ekstraomkostningen ved at udføre sagen. 

Herefter vil opstart af udbudsprojekt igangsættes jf. estimeret finansieringsbudget, 

såfremt projektet godkendes af beboerne i afdelingen og Rødovre Kommune. 
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KAB har udarbejdet finansieringsbudget med tilhørende huslejekonsekvens ud fra rådgi-

vers estimat.  

 

KAB har også udført et finansieringsbudget på de resterende arbejder, som Paludan og 

Ramsager har medtaget i deres tilstandsvurdering og budget fra 2020.  

Grundet nuværende prisstigninger på mellem 20-30 % i byggesektoren er der tillagt 25 % 

til entrepriseudgiften i finansieringsbudgettet. Denne procentstigning kan belyse, hvor et 

licitationsresultat i nuværende marked forventes at være. 

 

Hvis afdelingen igangsætter en selvstændig renovering af døre og vinduer, skønner  

Byens Byggerådgivning, at meromkostningen for beboerne på at renovere døre og vin-

duer vil være 2.812.500 kr. inklusive moms i forhold til en samlet helhedsplan.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Udførsel af ustøttet sag indeholdende renovering af vinduer og døre: 

 

Finansieringsbudget  

Entrepriseudgifter i alt 27.062.943 kr. 

Administrative omkostninger i alt 5.358.145 kr. 

Gebyrer i alt 337.587 kr. 

Samlet anskaffelsessum 32.758.675 kr. 

 

Finansiering  

Anden låntype / Annuitet 30 år 28.618.675 kr. 

Egen finansiering 3.500.000 kr. 

LBF egen trækningsret 640.000 kr. 

I alt 32.758.675 kr.  

 

Lejepåvirkning pr. år  

Øvrige lån (30-årige) 6 % 1.717.120 kr. 

Besparelser på henlæggelser 500.000 kr. 

Samlet lejestigning 1.217.120 kr. 

  

Svarende til kr. pr. m2 109,24 

Huslejestigning i % 15,06 

Ny husleje kr. pr. m2 835 

 

Eksempler på gennemsnitlige må-

nedlige lejestigning i kr. 

 

57,8 m2 526 

74,7 m2 680 

83,8 m2 763 
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Såfremt OB godkender økonomiske forudsætninger for udførsel af renovering af vinduer 

og døre, sættes projektet til afstemning i afdelingen og til godkendelse i  

Rødovre Kommune. Stemmes projektet igennem, udbydes rådgivning og projektet via 

KAB. Rådgiver udarbejder udbudsprojekt og sætter projektet i udbud. Hvis licitationsre-

sultatet er inden for godkendt økonomi, kan arbejdet igangsættes.  

 

Såfremt licitationsresultatet er højere end forventet, skal projektet evt. revideres, og afde-

lingen skal inddrages i beslutning herom.  

Godkendes indstillingen, vil afdelingsbestyrelsen og beboere løbende blive inddraget i 

den videre proces.  

 

Beslutning 

 

Projektleder Sofie Clemmensen gennemgik sagen og herunder de økonomiske ekstra-

omkostninger, der er ved at igangsætte renoveringen nu.  

 

Organisationsbestyrelsen gennemgik sagen og konkluderede, at man ikke kunne god-

kende en igangsætning af sagen som en selvstændig sag nu uden om den ”senere” re-

noveringssag af resten af ejendommen. Årsagen er, at man ikke har overblik over den 

samlede konsekvens for huslejen, såfremt man ikke samler sagerne til en samlet sag. 

 

Kundechef og projektleder vil i august 2022 afholde møde med afdelingsbestyrelsen om 

sagen. På mødet skal man prioritere nødvendige renoveringsarbejder, så sagerne kan 

samles til én og derved give en samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser for 

huslejen i Torbenhuse.  

 

8. Kollektiv individuel råderet – Karlsvænge 

Organisationsbestyrelsens godkendelse af en fornyelse af muligheden for kollektiv indivi-

duel råderet i Karlsvænge med en pulje på 2.5 mio. kr.  

 

 
 

Rødovre Kommune har tidligere godkendt ordningen at tilbyde beboerne mulighed for 

modernisering af deres køkken eller badeværelse mod en individuel lejeforhøjelse.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en forlængelse om kollektive 

individuelle råderetsager i Karlsvænge, og Rødovre Kommune ansøges om tilladelse 

til at fortsætte ordningen.  

 

Det maksimale samlede beløb til moderniseringsudgifter i en bolig må maksimalt ud-

gøre 125.000 kr. til modernisering af køkken, badeværelse og udestue. 
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Den sidste pulje på 2.500.000 kr., der blev bevilliget i 2016, er nu opbrugt, hvorfor  

Rødovre Kommune skal søges om godkendelse af en ny pulje. 

  

Puljen, der søges godkendt, er på 2.500.000 kr. 

 

Boligafdelingerne Horsevænget, Torbenhuse og Schweizervænget har søgt Rødovre 

Kommune om godkendelse af kollektiv individuelle råderetspuljer.  

Ansøgningerne er i disse afdelinger godkendt af Rødovre Kommune med den forudsæt-

ning, at den samlede maksimale moderniseringsudgift måtte være 125.000 kr. pr. bolig.  

 

Afdelingsmødet besluttede i 2019, at beboerne kan søge om lån til modernisering af køk-

ken, badeværelse og udestue. Det kollektive individuelle lån skal indeholde alle udgifter 

for sagens gennemførelse såsom administration, udgifter til lånoptagelse, revision og lig-

nende.  

 

Godkendelsen af en pulje til kollektive individuelle råderetssager vil kun have konsekvens 

for de beboere, som vælger at gøre brug af ordningen.  

 

Puljen gøres op én gang årligt og vil løbe, indtil puljen er opbrugt.  

Det er en forudsætning for igangsætning af puljen, at Rødovre Kommune godkender ord-

ningen.  

 

Det videre forløb 

Rødovre Kommune skal søges om tilladelse til ordningen, inden den kan sættes i gang.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte en ny pulje til kollektiv individuel råderet i  

Karlsvænge til renovering af køkken og badeværelser. Rødovre Kommune søges om til-

ladelse til igangsætning af puljen.  

 

9. Kollektiv individuel råderet – Krogsbæk 

Organisationsbestyrelsens godkendelse af en fornyelse af muligheden for kollektiv indivi-

duel råderet i Krogsbæk med en pulje på 2 mio. kr. 

 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 9. juni 2022 

Udsendt den 23. juni 2022 

 

 
 

12/26 

 
 

Afdelingsmødet i 2018 vedtog at søge Rødovre Kommune om tilladelse til at oprette en 

pulje til kollektive individuelle råderetsager med en låneramme på 1-2 mio. kr. 

Rødovre Kommune er ikke søgt om denne tilladelse, hvorfor sagen nu skal godkendes i 

organisationsbestyrelsen og senere i Rødovre Kommune.  

 

Det fremgår ikke specifikt i forslaget fra 2018, hvilke råderetsarbejder ordningen må 

dække udgifter til. I det arbejde har afdelingsbestyrelsen senere meddelt, at det alene er 

udgifter til råderetsarbejder inde i boligerne, som ordningen skal dække.  

 

Jf. boligafdelingens regler for råderet inde i boligen er det arbejder såsom energibespa-

rende foranstaltninger, modernisering af køkken og bad, fjernelse og opsætning af skille-

vægge, modernisering af tekniske installationer samt udskiftning af vinduer, terrassedør 

og kælderdør.  

 

Der henvises til boligafdelingens regler om råderet inde i boligen.  

 

Boligafdelingerne Horsevænget, Torbenhuse og Schweizervænget har søgt Rødovre 

Kommune om godkendelse af kollektive individuelle råderetspuljer.  

Ansøgningerne i disse afdelinger er godkendt i Rødovre Kommune med den forudsæt-

ning, at den samlede maksimale moderniseringsudgift må være 125.000 kr. pr. bolig.  

 

Godkendelsen af en pulje til kollektive individuelle råderetssager vil kun have konsekvens 

for de beboere, som vælger at gøre brug af ordningen.  

Puljen gøres op en gang årligt og vil løbe, indtil puljen er opbrugt.  

Det er en forudsætning for igangsætning af puljen, at Rødovre Kommune godkender ord-

ningen. 

 

Rødovre Kommune søges om tilladelse til ordningen, hvorefter den igangsættes.  

 

 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en pulje til brug for beboerne jf. 

reglerne om kollektiv individuel råderet i Krogsbæk, og Rødovre Kommune ansøges 

om tilladelse til ordningen.  

 

Det maksimale samlede beløb til moderniseringsudgifter i en bolig må maksimalt ud-

gøre 125.000 kr. til modernisering inde i boligerne, jf. boligafdelingens regler om rå-

deret inde i boligen.  
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte tilladelse til en ny pulje til kollektive individuelle rå-

deretssager i Krogsbæk. Rødovre Kommune søges om tilladelse til igangsætning af ar-

bejderne.  

 

SAGER TIL ORIENTERING 

10. Horsevænget – Ønske om udtræden af driftsfælleskabet 

Boligafdelingens afdelingsmøde har besluttet, at afdelingsbestyrelsen skal arbejde for ud-

træden af driftsfællesskabet i RKE.  

 

 
 

Boligafdelingens formand Rune Baj og kundechef Peter Leth-Nissen vil på organisations-

bestyrelsesmødet orientere om beslutningen og kompetenceforholdet. 

 

Beslutning 

 

Formand Rune Baj fra Horsevænget orienterede om afdelingsmødet i Horsevænget, hvor 

beboerne med overvældende flertal havde besluttet, at afdelingsbestyrelsen skulle drøfte 

med organisationsbestyrelsen, at man ønsker at træde ud af driftsfællesskabet.  

Horsevænget ønsker eget ejendomskontor med personale, som man kendte det, inden 

driftsfællesskabet blev etableret i 2019.  

 

Kundechef Peter oplyste, at administrationen havde forsøgt at forklare baggrunden for 

etableringen af driftsfællesskabet. Herunder forpligtigelsen til at ”passe på huslejen”, der i 

perioden fra 2014 til 2022 havde givet en besparelse på ca. 1.500 kr. pr. bolig i afdelin-

gen. I den beregning var driftsfællesskabet en del af årsagen. Der forelå ikke nogen øko-

nomisk beregning på afdelingsmødet for huslejen, såfremt Horsevænget træder ud af 

driftsfællesskabet.  

 

Organisationsbestyrelsen havde en bred indgående drøftelse af sagen. Herunder hele 

formålet med, at RKE etablerede et driftsfællesskab.  

 

Formand Helle konkluderede efter drøftelsen, at der indkaldes til et ekstraordinært orga-

nisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2022 kl. 17:00 i Torbenhuse. Mødet har til for-

mål at drøfte dels Horsevængets ønske samt belyse de økonomiske konsekvenser ved i 

en eller anden form at bryde driftsfællesskabet op.  

 

Indstilling 

Det indstilles til organisationsbestyrelsen drøfter boligafdelingens beslutning.  
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Administrationen skal udarbejde en beregning indeholdende tre scenarier:  

 

1. Horsevænget udskilles af driftsfællesskabet/øvrige afdelinger i driftsfællesskab 

2. Horsevænget udskilles af driftsfællesskabet/oprettelse af et ejendomskontor i syd og 

et i nord 

3. Oprettelse af ejendomskontoret som inden, man etablerede driftsfællesskabet 

 

Beregningerne udsendes sammen med dagsorden til mødet.  

 

11. Orientering vedr. endeligt byggeregnskab, Schweizervænget 

Byggesagen er afsluttet, og der er udarbejdet endeligt byggeregnskab, der blev frem-

sendt til OB´s godkendelse den 9. marts 2022. 

 

 
 

Det endelige byggeregnskab blev godkendt og efterfølgende sendt til Rødovre Kommune 

for deres godkendelse, der pt. afventer. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det endelige byggeregnskab viser merudgifter på i alt 148.012 kr. i forhold til det forelø-

bige byggeregnskab. 

Beløbet omhandler udgifter til blødgøringsanlæg, håndværkerudgifter til varmecentral 

samt rådgivning. 

  

Bilag 9: Endeligt byggeregnskab, Schweizervænget 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

12. Fælles drift i RKE – status 

Oplæg blev behandlet og er refereret særskilt. 

 

13. Placering af fremtidigt nyt permanent ejendomskontor i RKE 

Nuværende ejendomskontor er placeret i Horsevænget på en 3-årig dispensation med en 

nedlagt lejlighed på første sal i Horsevænget.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
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Hvor skal et fremtidigt ejendomskontor placeres permanent? 

 

 
 

Driftsfællesskabet blev etableret i 2019, og i den forbindelse søgte RKE Rødovre  

Kommune om dispensation til at inddrage en bolig over ejendomskontoret i RKE som en 

del af kontoret.  

 

I ansøgningen om dispensation begrundede RKE over for Rødovre Kommune, at RKE 

gennem længere tid havde arbejdet med effektiv drift og besparelser for at leve op til de 

øgede krav til den almene boligbranche. Man havde reduceret fire ejendomskontorer til 

to, og pr. 1. oktober 2020 ville man yderligere reducere antallet til ét kontor med henblik 

på at servicere alle boliger og lejere fra dette kontor. Personalegruppen blev samlet den 

1. oktober 2020 med udgangspunkt fra samme ejendomskontor, hvilket kræver mere 

plads til velfærdsfaciliteter. 

 

Rødovre Kommune meddelte dispensation for en 3-årig periode.  

 

Dispensationen udløber 1. oktober 2022, hvorfor organisationsbestyrelsen bør drøfte 

hvordan og under hvilke rammer, man kan arbejde videre med placering af et permanent 

ejendomskontor for driftsfællesskabet i RKE.  

 

Administrationen vil på organisationsbestyrelsesmødet præsentere overordnede tanker 

og overvejelser omkring et permanent ejendomskontor, så organisationsbestyrelsen kan 

tilkendegive sin holdning i sagen.  

 

Endnu ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede mulighederne for placering af et ejendomskontor.  

 

Peter oplyste, at han vil inddrage en rådgiver, som mod betaling udarbejder en økonomi 

på de scenarier, der er i spil omkring et ejendomskontor.  

 

Organisationsbestyrelsen konkluderede, at en placering og form vil afhænge af driftsfæl-

leskabets videre eksistens, jf. beslutningen under punkt. 10.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter, hvor man kan placere et perma-

nent ejendomskontor for driftsfællesskabet i RKE og hvilke elementer, der bør 

indgå i placeringen.  
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14. Status renoveringssager 

Som led i undersøgelsen af mulige renoveringstiltag i Horsevænget, Torbenhuse, 

Schweizervænget og Krogsbæk har KAB udarbejdet finansieringsbudgetter for hver af 

afdelingernes renoveringsbehov.  

 

 
 

Afdelingerne står over for flere større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, der in-

den for en kort årrække bør udføres. 

 

I september 2020 er der udarbejdet en tilstandsvurdering for Horsevænget, Torbenhuse, 

Schweizervænget og Krogsbæk, udført af Paludan & Ramsager Arkitektfirma.  

 

KAB oplever pt. et usikkert marked inden for byggesektoren, grundet strukturelle forhold i 

samfundet, hvilket har medført stigende materialepriser.  

Grundet et usikkert marked har Landsbyggefonden sat behandling af nye helhedsplans-

ansøgninger i bero til oktober 2023. Der kan ses ind i en lang behandlingstid for igang-

sættelse af en helhedsplan. 

 

Afdelingerne skal tage stilling til om de ønsker at udfører privat renoveringssager eller om 

de vil søge om støtte via Landsbyggefonden - eller i sidste ende sætte sager i bero. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Grundet nuværende prisstigninger på mellem 20-30 % i byggesektoren er der tillagt  

25 % til entrepriseudgiften i finansieringsbudgetterne. Denne procentstigning kan belyse, 

hvad en huslejestigning i nuværende marked forventes at ende på. 

 

Der er udført finansieringsbudgetter for følgende: 

 

Horsevænget - privat renovering: 

Udskiftning af tag, badeværelser mm.  

(Jf. budget fra P&R) 

 

Finansieringsbudget  

Entrepriseudgifter i alt 68.476.887 kr. 

Administrative omkostninger i alt 12.128.050 kr. 

Indstilling 

Det indstilles, at økonomiske forudsætninger af renoveringsprojekter for  

Horsevænget, Torbenhuse, Schweizervænget og Krogsbæk drøftes, og at organi-

sationsbestyrelsen tilkendegiver, om der skal arbejde videre med sagerne med 

henblik på at fremlægge projekterne til afstemning i afdelingerne, under forudsæt-

ning af, at bestyrelserne godkender projektomfang.   



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 9. juni 2022 

Udsendt den 23. juni 2022 

 

 
 

17/26 

Gebyrer i alt 814.191 kr. 

Samlet anskaffelsessum 81.419.128 kr. 

 

Finansiering  

Anden låntype / Annuitet 30 år 72.219.128 kr. 

Egen finansiering 6.500.000 kr. 

LBF egen trækningsret 2.700.000 kr. 

I alt 81.419.128 kr.  

 

Lejepåvirkning pr. år  

Øvrige lån (30-årige) 6 % 4.333.148 kr. 

Besparelser på henlæggelser 1.189.000 kr. 

Samlet lejestigning 3.144.148 kr. 

  

Svarende til kr. pr. m2 257 

Huslejestigning i % 28 

Ny husleje kr. pr. m2 1.178 

 

Eksempler på gennemsnitlige må-

nedlige lejestigning i kr. 

 

66,3 m2 1.418 

84,6 m2 1.810 

91,0 m2 1.947 

 

Tillægges prisstigning på 25 %, grundet nuværende marked, vil huslejestigningen være 

39 % svarende til ny husleje pr. m2 på 1.276 kr. 

 

Horsevænget - privat renovering: 

Kun udskiftning af badeværelser: 

(jf. budget fra P&R, - pkt. 01, 02, 05 og 09 udtaget af budget) 

 

Finansieringsbudget  

Entrepriseudgifter i alt 14.547.833 kr. 

Administrative omkostninger i alt 3.112.050 kr. 

Gebyrer i alt 178.383 kr. 

Samlet anskaffelsessum 17.838.266 kr. 

 

Finansiering  

Anden låntype / Annuitet 30 år 15.613.266 kr. 

Egen finansiering 1.625.000 kr. 

LBF egen trækningsret 600.000 kr. 

I alt 17.838.266 kr.  

¨ 
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Lejepåvirkning pr. år  

Øvrige lån (30-årige) 6 % 963.796 kr. 

Besparelser på henlæggelser 200.000 kr. 

Samlet lejestigning 736.796 kr. 

  

Svarende til kr. pr. m2 60 

Huslejestigning i % 7 

Ny husleje kr. pr. m2 982 

 

Eksempler på gennemsnitlige må-

nedlige lejestigning i kr. 

 

66,3 m2 332 

84,6 m2 424 

91,0 m2 456 

 

Tillægges prisstigning på 25 %, grundet nuværende marked, vil huslejestigningen være 9 

%, svarende til ny husleje pr. m2 på 1.003 kr. 

 

Horsevænget – støttet helhedsplan:  

Vælger afdelingen at ansøge Landsbyggefonden om at udføre en samlet helhedsplan for 

alle arbejderne, har rådgiver skønnet mulig støtte til sagen. Det vil medføre en husleje-

stigning på 23 %, svarende til en ny husleje pr. m2 på 1.131 kr. I budgettet er der tillagt 

25 % grundet prisstigninger.  

 

Torbenhuse – privat renovering: 

Udskiftning af tag m.v. (jf. budget fra P&R) 

 

Finansieringsbudget  

Entrepriseudgifter i alt 63.723.270 kr. 

Administrative omkostninger i alt 11.223.829 kr. 

Gebyrer i alt 757.041 kr. 

Samlet anskaffelsessum 75.704.140 kr. 

 

Finansiering  

Anden låntype / Annuitet 30 år 66.904.140 kr. 

Egen finansiering 6.240.000 kr. 

LBF egen trækningsret 2.560.000 kr. 

I alt 75.704.140 kr.  

 

Lejepåvirkning pr. år  

Øvrige lån (30-årige) 6 % 4.014.248 kr. 

Besparelser på henlæggelser 1.280.000 kr. 

Samlet lejestigning 2.734.248 kr. 
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Svarende til kr. pr. m2 245 

Huslejestigning i % 34 

Ny husleje kr. pr. m2 971 

 

Eksempler på gennemsnitlige må-

nedlige lejestigning i kr. 

 

57,8 m2 1.182 

74,7 m2 1.528 

83,8 m2 1.714 

 

Tillægges prisstigning på 25 %, grundet nuværende marked, vil huslejestigningen være 

48 %, svarende til ny husleje pr. m2 på 1.070 kr. 

 

Schweizervænget - privat renovering: 

Udskiftning af tag og renovering af facader mm. 

(jf. budget fra P&R, - Kviste udtaget af budget) 

 

Finansieringsbudget  

Entrepriseudgifter i alt 16.317.036 kr. 

Administrative omkostninger i alt 3.273.250 kr. 

Gebyrer i alt 197.882 kr. 

Samlet anskaffelsessum 19.788.168 kr. 

 

Finansiering  

Anden låntype / Annuitet 30 år 11.888.168 kr. 

Egen finansiering 6.000.000 kr. 

LBF egen trækningsret 1.900.000 kr. 

I alt 19.788.168 kr.  

 

Lejepåvirkning pr. år  

Øvrige lån (30-årige) 6 % 713.290 kr. 

Besparelser på henlæggelser 711.000 kr. 

Samlet lejestigning 2.290 kr. 

  

Svarende til kr. pr. m2 0,30 

Huslejestigning i % 0,40 

Ny husleje kr. pr. m2 804 

 

Eksempler på gennemsnitlige må-

nedlige lejestigning i kr. 

 

59 m2 2 

73,7 m2 2 

86,8 m2 2 

 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 9. juni 2022 

Udsendt den 23. juni 2022 

 

 
 

20/26 

Tillægges prisstigning på 25 %, grundet nuværende marked, vil huslejestigningen være  

5 %, svarende til ny husleje pr. m2 på 844 kr. 

 

Krogsbæk - privat renovering: 

Udskiftning af tage og tekniske installationer mm. 

(jf. budget fra P&R, - pkt. 01, 02, 05 og 09 udtaget af budget) 

 

Finansieringsbudget  

Entrepriseudgifter i alt 19.172.983 kr. 

Administrative omkostninger i alt 3.737.750 kr. 

Gebyrer i alt 231.422 kr. 

Samlet anskaffelsessum 23.142.155 kr. 

 

Finansiering  

Anden låntype / Annuitet 30 år 17.398.155 kr. 

Egen finansiering 5.000.000 kr. 

LBF egen trækningsret 744.000 kr. 

I alt 23.142.155 kr.  

 

Lejepåvirkning pr. år  

Øvrige lån (30-årige) 6 % 1.043.889 kr. 

Besparelser på henlæggelser 335.000 kr. 

Samlet lejestigning 708.889 kr. 

  

Svarende til kr. pr. m2 171 

Huslejestigning i % 20 

Ny husleje kr. pr. m2 1.047 

 

Eksempler på gennemsnitlige må-

nedlige lejestigning i kr. 

 

100,08 1.439 

 

Tillægges prisstigning på 25 %, grundet nuværende marked, vil huslejestigningen være 

29 %, svarende til ny husleje pr. m2 på 1.129 kr. 

 

Såfremt organisationsbestyrelsen tilkendegiver, at man kan arbejde videre med finansie-

ringsplaner og økonomiske forudsætninger for udførsel af renoveringssager i  

Horsevænget, Torbenhuse, Schweizervænget og Krogsbæk, vil KAB arbejde videre med 

oplæg til godkendelse i afdelingerne, organisationsbestyrelsen og Rødovre Kommune. 

 

Organisationsbestyrelsen vil løbende blive inddraget i den videre proces, når evt. projek-

ter sættes til godkendelse i afdelingerne.  
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Beslutning 

 

Projektleder Sofie Clemmensen gennemgik økonomierne på hver enkelt renoveringssag.  

 

Sofie og Peter vil planlægge møder med afdelingsbestyrelserne, så man sammen med 

dem kan se på økonomien, og hvor projekterne eventuelt kan redigeres for at give en for-

nuftig huslejepåvirkning. 

 

Vicedirektør Lone Skriver oplyste, at man i den forbindelse kan se på alternative løsnin-

ger i form af genbyg og bæredygtige byggematerialer.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

15. Krænkelsespolitik 

Retningslinjer har til formål at beskrive, hvordan KAB-Fællesskabet definerer og forholder 

sig til krænkende handlinger. 

 

 
 

Virksomhedsnævnet i KAB-Fællesskabet har godkendt retningslinjer for, hvordan man 

håndterer krænkende handlinger for alle ansatte. 

 

Hvad er krænkende handlinger?  

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre 

måder, som krænkelser kan forekomme i på arbejdet.  

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer udsætter andre perso-

ner for adfærd, der af disse personer opfattes som sårende eller nedværdigende. Hand-

lingerne kan både være synlige og af mere subtil karakter.  

Det er således den udsattes oplevelse af, om handlingerne opfattes som nedværdigende, 

der er det centrale aspekt. Hertil er det uden betydning, om handlingerne er et udtryk for 

ubetænksomhed eller er et konkret ønske om at krænke. 

 

Betydningen af magtdynamikker er essentielt i forståelsen af uhensigtsmæssig adfærd 

mellem mennesker på en arbejdsplads.  

Både formel og uformel magt er et integreret element i fællesskaber, og krænkende 

handlinger kan ses som måder at 'vinde' magt eller udligne magtforskelle. Krænkende 

handlinger forekommer oftest mellem kolleger, hvor det særligt er uformelle magtpositio-

ner, der er på spil.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen vedrørende kræn-

kelsespolitik til efterretning.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 9. juni 2022 

Udsendt den 23. juni 2022 

 

 
 

22/26 

Krænkende handlinger udøvet af leder til medarbejder opleves ofte som særligt bela-

stende grundet det formelle magtforhold. Krænkende handlinger kan også finde sted i 

omvendte magtforhold, det vil sige, hvor ledere oplever sig krænket af medarbejdere. 

 

Hvis man som medarbejder bliver udsat for krænkende handlinger, opfordres man til 

straks at påtale det og om nødvendigt fjerne sig fra situationen.  

Det er vigtigt, at man henvender sig med sin oplevelse, så man kan tage hånd om hinan-

den og den fælles kultur i KAB-Fællesskabet.  

 

I krænkelsespolitikken er beskrevet forhold som:  

 

• Hvis oplevelsen er med en kollega, – henvend dig til din leder, tillidsrepræsentant, ar-

bejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøteamet eller til HR.  

• Hvis oplevelsen er med din overordnede, – henvend dig til din tillidsrepræsentant, ar-

bejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøteamet, din leders leder/chef, direktionen eller til 

HR.  

• Hvis oplevelsen er med en kunde, samarbejdspartner eller beboervalgt, – henvend dig 

til den ansvarlige kundechef, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmil-

jøteamet eller til HR.  

Sanktion over for medarbejdere  

Afhængig af den konkrete situation vil den, som har udøvet krænkende handlinger, hvis 

det er en KAB-medarbejder, kunne modtage en ansættelsesretlig sanktion i form af på-

tale, advarsel, opsigelse eller bortvisning. Sanktionen vil blive vurderet i hvert enkelt til-

fælde ud fra grovheden af de krænkende handlinger og omstændighederne i øvrigt. Hvor 

det er relevant, vil vi forsøge at mægle mellem de involverede parter.  

 

Sanktion over for beboervalgt 

Afhængig af den konkrete situation vil den, som har udøvet krænkende handlinger, blive 

kontaktet af en ansvarlig KAB-medarbejder, som vil påtale den uønskede adfærd.  

Den videre håndtering vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde ud fra grovheden af de 

krænkende handlinger og omstændighederne i øvrigt, og der vil iværksættes foranstalt-

ninger, så ingen KAB-medarbejdere udsættes for krænkelser i udførelsen af deres ar-

bejde. 

 

Bilag 10: Politik vedrørende krænkende handlinger 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog krænkelsespolitikken i KAB-Fællesskabet til efterretning. 

 

Bestyrelsen besluttede, at krænkelsespolitikken skal sendes ud til alle afdelingsbestyrel-

ser, hvor der gøres opmærksom på, at det er et fokusområde for organisationsbestyrel-

sen.  
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Organisationsbestyrelsen besluttede at afholde en kampagne i efteråret om emnet. 

 

16. Multifaktorgodkendelse for bestyrelser 

Bestyrelsesmedlemmer med KAB-mail skal have multifaktorgodkendelse på deres mail.  

KAB har udsendt vejledning og afholdt webinar for bestyrelsesmedlemmer.  

 

 
 

Tiden er kommet til, at bestyrelsesmedlemmer med en KAB-mail skal i skyen samt bruge 

multifaktorgodkendelse. Erfaringsmæssigt kan det give udfordringer og virke besværligt. 

 

Konverteringen skete mandag den 16. maj 2022.   

 

Årsagen til, at der skal være multifaktorgodkendelse, er sikkerhedsmæssig, og forhindrer 

cyberangreb og deraf efterfølgende udgifter til retablering.  

 

Tirsdag den 10. maj 2022 blev der afholdt webinar for bestyrelsesvalgte. Derudover blev 

der afholdt tre fysiske workshops den 17., 23. og 31. maj 2022, hvor man kunne få prak-

tisk hjælp fra IT-afdelingen i KAB til opsætning og lignende. Kundesekretariatet var desu-

den booket til at guide og vejlede bestyrelserne.  

 

KAB`s hjemmeside er opdateret, så der under bestyrelsesfanen er tilføjet en dialogboks 

”Digital bestyrelsesbetjening”, hvor der i video og vejledninger kan findes guides for be-

styrelserne.  

 

Tiltagene blev gjort for at gøre overgangen lettere for alle parter.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

17. Investeringsforeninger 

KAB-Fællesskabet investerer i realkreditobligationer eller obligationer med tilsvarende 

sikkerhed.  

 

KAB har valgt, at investeringerne foretages af kapitalforvalter fra Danske Capital, SEB og 

Nykredit. KAB blander sig ikke i forvalternes dispositioner. Investeringerne fortages i hen-

hold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 9. juni 2022 

Udsendt den 23. juni 2022 
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2021 har været et hårdt år for investorerne i realkreditobligationer, hvilket også gjaldt 

KAB-Fællesskabet. Det gennemsnitlige afkast var i 2021 for KAB-Fællesskabet negativt 

med 2,30 %. Året 2021 var præget af større usikkerhed på markederne, hvilket bl.a. 

skyldtes COVID-19 og den stigende frygt for inflation.  

 

Året 2022 har indtil videre været et meget hårdt år for investorerne i KAB-fællesskabet. 

Året 2022 er præget af stigende inflation, krigen i Ukraine samt problemer i virksomhe-

dernes forsyningskæder. I marts måned var inflationen i Danmark 6 %, i Eurolandene  

7,5 % og USA hele 8,5 %. For at bekæmpe inflationen har centralbankerne hævet renten 

samt varslet flere renteforhøjelser i den nærmeste fremtid. Krigen i Ukraine forsætter 

desværre. Krigen har medført, at man generelt set for EU-landene har forventninger om 

lavere vækst end først antaget, oplevet stigende priser på fødevarer og markant for-

øgede energipriser. Det skyldes bl.a. de hårde sanktioner, som EU har indført over for 

Rusland. Krigen i Ukraine samt eftervirkningerne fra COVID-19 krisen gør, at mange virk-

somheder stadig oplever forsinkelser på levering af råvarer. Det har også været med til at 

presse priserne op.  

 

Selvom investeringerne i KAB-Fællesskabet har haft en rigtig hård start på 2022, så skal 

det bemærkes, at C25-indekset for danske aktier i 2022 har haft et negativt afkast på ca. 

18 %, og at der igennem årene er leveret stabile positive afkast. Det gennemsnitlige af-

kast for investeringerne i KAB-Fællesskabet har siden 2009 været 2 % om året. 

 

I nedenstående ses afkastudviklingen for de enkelte porteføljemanagere. 

 

Kursværdier  

 Kursværdi 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2021 

Indre værdi 

(Kurs) 

17. maj 2022 

Udvikling i 

hele 2021 

Udvikling 

i hele 2022 

Danske Capital 24.885.283,43 118,58 110,69 -2,38 %-point -6,65 %-point 

SEB Invest 30.582.475,97 119,07 111,22 -3,34 %-point -6,59 %-point 

Nykredit Port. 21.442.647,84 124,33 115,55 -1,20 %-point -7,04 %-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. 

 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen vedrørende investe-

ringsforeninger til efterretning.  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 9. juni 2022 

Udsendt den 23. juni 2022 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

18. Næste møde 

 
 

Der er aftalt følgende møder i 2022: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde 20. september 2022 kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde 8. december 2022 kl. 17.00 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at afholde ekstraordinært organisationsbestyrelses-

møde den 25. august 2022 kl. 17:00 i Torbenhuse med et punkt på dagsordenen: 

 

RKE – drift af afdelingerne 

 

19. Eventuelt 

Rune efterspurgte et skema, hvor man overskueligt kan se de forskellige muligheder, der 

er for el-ladestanderløsninger. Peter oplyste, at der er udarbejdet en sådan oversigt i 

KAB, der kan sendes ud til afdelingsbestyrelserne.  

 

20. 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. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

 

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

telser, der ønskes refereret fortroligt. 



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 9. juni 2022 

Udsendt den 23. juni 2022 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at punkt 12 er fortroligt og ikke må offentliggøres.  

 

 

 


