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Organisationsbestyrelsesmøde 
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Jørgen Skriver Rasmussen 

 

KAB/Drift: 

 

 

 

Afbud: 

 

Kundechef Peter Leth-Nissen, vicedirektør Lone Skriver,  

serviceleder Annette Rasmussen 

 

 

Besnik Jasari, Ib Franch Jørgensen 
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SAGER TIL BEHANDLING 

1. Valg af dirigent 

 
 

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet 9. juni 2022 og ekstraor-
dinært bestyrelsesmøde 25. august 2022 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 9. juni 2022 er sendt til organisationsbe-

styrelsens medlemmer den 23. juni 2022 med anmodning om eventuelle bemærkninger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

Referat fra det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2022 er 

sendt til organisationsbestyrelsens medlemmer den 31. august 2022 med anmodning om 

eventuelle bemærkninger. 

 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

 
  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

 

Beslutning 

 

Formand Helle Lindebjerg Nielsen blev valgt som dirigent.  

 

Helle oplyste, at punkt 7 ville blive behandlet som sidste punkt.  

Indstilling 

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.  
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3. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand Helle Lindebjerg Nielsen  Krogsbæk 2023 

Næstformand Ida Petersen Schweizervænget 2024 

Bestyrelsesmedlem  Rune Baj Horsevænget 2023 

Bestyrelsesmedlem  Poul Berild Hansen Torbenhuse 2023 

Bestyrelsesmedlem  Hanne Gaerlan Karlsvænge 2023 

Bestyrelsesmedlem  Besnik Jasari Ørbyvang 2024 

Bestyrelsesmedlem  Lene Terp Hansen Rødkløveren 2024 

Bestyrelsesmedlem  Ib Franch Jørgensen Kommunen 2025 

Bestyrelsesmedlem  Jørgen Skriver Rasmussen  Kommunen 2025 

 

 
 

4. Meddelelser 

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Der var følgende meddelelser fra formanden: 

 

Helle Lindebjerg Nielsen oplyste, at der er inviteret til styringsdialog med Rødovre 

Kommune. Helle deltager desuden i møde i fællesrepræsentationen og senere bud-

getmøde i Rødovre Kommune.  
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Vinterhjælp 
Der er indgået politisk aftale om mulighed for vinterhjælp til energiudgifter for lejere i 
almene boliger. Aftalen forventes ophøjet til lov den 4. oktober 2022 i Folketinget.  
 
Ordning om indefrysning 
Der indføres en midlertidig indefrysningsordning for el og gas. Man kan indefryse 
den del, der overstiger 4. kvartal 2022. Fjernvarme kan indefryses for de ti dyreste 
fjernvarmeselskaber for, hvad der svarer til januar 2022. HOFOR og Rødovre kom-
munale fjernvarme har ikke varslet prisstigninger pt.  
 
Beboeren afregner direkte til leverandør 
El- gas- og fjernvarme kan indefryses i op til 12 måneder efterfulgt af en afdrags-
pause på et år, hvorefter indefrysningen kan afdrages over 4 år til en rente på  
2 %.  Dette er en aftale mellem leverandør og kunde udenom KAB.  
 
Administrationen forventer at udsende en beboerinformation, når loven er vedtaget 
den 4. oktober 2022  
 
KAB-konference 
Afholdes 29-30. oktober 2022 på Konventum i Helsingør med temaet Bæredygtige 
boliger. Fra RKE er der tilmeldt to personer og hermed en opfordring til, at flere mel-
der sig.  
 
Forhøjelse af maksimumbeløbet 
Maksimumbeløbet hæves med 5,5 % i forhold til nye sager. Igangværende sager i 
LBF kan overskrides med op til 20 % 
 
Granskningsrapporter 
Rapporterne er begyndt at komme ind for RKE fra de eksterne granskere. Materialet 
skal nu bearbejdes og flettes sammen med et værktøj i KAB. Det er planen, at ma-
terialet skal bruges i forhold til selskabet og i styringsdialogmøderne med Rødovre 
Kommune.  
 
Styringsdialogmøde med Rødovre Kommune 
Invitation er modtaget, og mødet holdes i perioden uge 43-49. Rapporten sendes til 
bestyrelserne til kommentering, inden de sendes til Rødovre Kommune.  
 
Anmodning om fritagelse for betaling af husleje 
Grundet stigende energipriser, har en erhvervslejer anmodet om fritagelse for beta-
ling af husleje for oktober til december. Generelt har man set flere lignende ansøg-
ninger fra erhvervslejere i KAB-Fællesskabet. Organisationsbestyrelsen kunne ikke 
imødekomme ansøgningen, da erhvervslejere kan søge udsættelse for betaling af 
energiudgifter på lignende vilkår som almene lejere.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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SAGER TIL BESLUTNING 

5. Trivsel- og sundhedsydelser – tiltag 

For KAB er det vigtigt at skabe gode rammer for et bæredygtigt arbejdsliv – helt i tråd 

med KAB´s strategiske ramme: Lad det GRO.  
 

En del af dette er at sætte trivsel og sundhed på dagsordenen, så det er en naturlig del af 

KAB-Fællesskabets hverdag og dermed også for medarbejderne. En trivsels- og sund-

hedsindsats er et vigtigt led i at: 

 

• Nedsætte sygefraværet – Både kortids- og langtidssygefravær 

 

• Fastholde medarbejdere – Fordi vi er en attraktiv arbejdsplads, der passer på vores 

medarbejdere 

 

• Rekruttere medarbejdere – Fordi vi tydeligt viser, at vi prioriterer sundhed og trivsel 

på arbejdspladsen 

 

• Understøtte image – Fordi vi er en moderne arbejdsplads, der følger tidens tenden-

ser og de krav, der stilles til arbejdslivet 

 

Alt i alt spiller en trivsels- og sundhedsindsats en væsentlig rolle i at gøre RKE til en so-

cial bæredygtig arbejdsplads, hvor medarbejderne kan træffe sunde valg, trives og øn-

sker at være ansat.  

 

I 2021 har KAB og KAB-Fællesskabet afprøvet en række trivsels- og sundhedstiltag, der 

tilsammen har givet viden og erfaring i, hvordan trivsels- og sundhedsarbejdet gribes an i 

2022. Dette har resulteret i et årshjul for KAB-Fællesskabet, der samler alle aktiviteter re-

lateret til trivsels- og sundhedsområdet, hvor en del af aktiviteterne finansieres af KAB.  

 

Som supplement til årshjulet, ønsker KAB at gøre det muligt for den enkelte boligorgani-

sation at købe ekstra trivsels- og sundhedsydelser. Priserne for ydelserne afspejler KAB-

Fællesskabets størrelse og er derfor forhandlet til en pris, der tager udgangspunkt i KAB-

Fællesskabets volumen.  

 

Ydelserne, der tilbydes, er udelukkende tilbud, som den enkelte boligorganisation får mu-

lighed for at vurdere, om de vil tilbyde deres ansatte eller ej. Det er med andre ord ydel-

ser, der ligger udenfor trivselsordningen, der er en obligatorisk ydelse jvf. ydelseskatalo-

get for 2022. 

 

Økonomi 

 

Nedenfor fremgår økonomien for ydelserne som enhedspriser.  
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Planlægning og koordinering sker i direkte relation med leverandøren og ved brug af le-

verandørens bookingsystem.   
 

      Aktiviteter Pris pr.  

medarbejder 

Leverandør 

      Vælg mellem:       

- Sundhedstjek (basis, 30 min.) 

- Sundhedstjek (udvidet, 50 min.) 

 

 460 kr. 

 710 kr. 

 Carelink 

      Ergonomisk screening og forebyg-  

      gelse (30 min.) 

 

 460 kr. 

 Carelink 

Undervisning af grupper i forebyggelse og ergo-

nomi (hold på 15) 

Pr. time 1.650 kr.  Carelink 

Influenzavaccination  165 kr.  Carelink 

Individuelt diætistforløb (medarbejdere med BMI 

på 30 og derover): 

- En konsultation á 60 min 

- En kostplan 

- 5 opfølgninger á 25 min.  

 

 3.385 kr.  Carelink  

 heunder  

 DiætistHuset 

Gruppesessioner (8-10 personer)  250 kr.  Carelink  

 herunder  

 DiætistHuset 

Kontorcykler  2.706 kr.   Ergopartner 

Oplæg for organisationsbestyrelser eller medarbej-

dere (information og kick off) 

0-50 medarbejdere 

Over 50 medarbejdere 

 

 

 

 7.000 kr. 

10.000 kr. 

  

 Carelink 

 
- Priserne er ekskl. moms. 
- Kørsel afregnes med et kørselstillæg på 500 kr. pr. udkørsel. 

- Eventuelle yderligere tilbud og forløb, planlægges i samarbejde med leverandøren. 

 

 
  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager beslutning om og giver accept til, at 

boligorganisationen får tilbudt et eller flere af fremlagte trivsels- og sundhedsydelser 

samt beslutter den økonomiske ramme til afholdelse af udgifterne. 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Bilag 

 

Bilag 1: Basissundhedstjek (medarbejderinfo) 

Bilag 2: Basissundhedstjek (lederinfo) 

Bilag 3: Udvidet sundhedstjek (medarbejderinfo) 

Bilag 4: Udvidet sundhedstjek (lederinfo) 

Bilag 5: Diætistvejledning (medarbejderinfo) 

Bilag 6: Diætistvejledning (lederinfo) 

Bilag 7: Ergonomitjek (medarbejderinfo) 

Bilag 8: Ergonomitjek (lederinfo) 

Bilag 9: Influenzavaccination (medarbejderinfo) 

Bilag 10: Influenzavaccination (lederinfo) 

 

6. Sommerophold i KAB-Fællesskabet 2022 og 2023 

KAB har i 2022 afholdt to sommerophold for familier på Pindstrup Centret og et seniorop-

hold på Rude Strand Højskole for beboere i KAB-Fællesskabet. Nu planlægges ferieop-

hold for 2023, og boligorganisationerne har mulighed for at tilkendegive ønske om at til-

byde et antal pladser på sommeropholdene. 

 

De to sommerophold for familier blev gennemført til stor glæde for i alt 203 deltagere i 

KAB-Fællesskabet. Hovedparten af familierne deltog med tilskud fra Arbejdsmarkedets 

Feriefond (AFF), mens ingen familier deltog med egenbetaling. 

 

I 2023 forventer KAB igen at kunne tilbyde to sommerophold til børnefamilier i KAB-Fæl-

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

reløbig reserveret til familieopholdene. Der vil være plads til omkring 110 deltagere på 

hvert ophold. 

 

Senioropholdet bliver i 2022 afholdt på Rude Strand Højskole med 58 deltagere. Vi har 

endnu ikke taget stilling til, om seniorophold for 2023 skal ligge samme sted, eller om der 

skal findes en anden destination denne gang. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Ar-

bejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet. 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at ønsker personalet en ergonomisk screening 

og forebyggelse samt influenzavaccination, kan man benytte sig af det. Øvrige sager 

vurderes fra gang til gang efter oplæg fra administrationen. Der kan benyttes midler 

fra selskabets konto 502, hvor der er afsat penge til kurser og møder for personalet.   
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Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til sommerop-

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

port, udflugter, foredrag m.v.  

 

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

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

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

 

I 2022 deltog ingen beboere fra RKE med egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Ferie-

fond. 

 

Økonomi 

 

Boligorganisationens pris vil være 1.050 kr. pr. plads i 2023. Boligorganisationen betaler 

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

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

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.550 kr. 

Tilskud fra boligorganisationen 1.050 kr. 

Egenbetaling fra deltagerne 4.500 kr. 

 

Økonomi familieophold 

Pris i alt 4.050 kr. 

Tilskud fra boligorganisation 1.050 kr. 

Tilskud fra AFF (max 500 kr. pr. person pr. døgn)* 3.000 kr.  

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

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

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

 

Det videre forløb 

 

Der vil blive reklameret for sommeropholdene i februar/marts 2023, og der sættes dead-

line for tilmelding i april 2023, hvorefter pladser vil blive fordelt.  
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SAGER TIL ORIENTERING 

7. Fælles drift i RKE – status 

Driftsfællesskabet i RKE vurderes en gang årligt, hvor samarbejde, udførelse og lignende 

drøftes. 

 

Personalegruppen 

 

Serviceleder Annette Rasmussen tiltrådte i februar måned 2021 i en organisation, hvor 

en driftslederassistent og kontoransat var begyndt i deres stillinger få måneder forinden. 

Det betød, at driften ikke havde den fornødne indsigt i opgaverne samt kendskab til den 

historik, der er for kontoret.  

 

Der er brugt mange ressourcer i driftsfællesskabet for at få en fornuftig og tilfredsstillende 

betjening af boligafdelingerne og beboerne. Det viste sig desværre i den forløbne peri-

ode, at den nyansatte driftslederassistent ikke besad de fornødne kompetencer, og der 

måtte ansættes en ny driftslederassistent. I juni måned opsagde kontorassistenten sit job 

grundet en stilling nærmere hjemmet. Denne stilling er ikke genbesat.  

 

Organiseringen af personalegruppen har været, at fire medarbejdere i samarbejde vare-

tager det grønne arbejde på tværs i afdelingerne. Medarbejderne har, så vidt det kunne 

lade sig gøre, arbejdet i ”faste afdelinger” og har hjulpet hinanden på tværs ved fravær og 

ved arbejdsopgaver, hvor det er hensigtsmæssigt at varetage i hold. Medarbejderne har 

udtrykt tilfredshed med at kunne hjælpe hinanden, og dermed er en af forudsætningerne 

for driftsfællesskabet opfyldt.  

Det var hensigten, at driftslederassistenten skulle varetage beboerservicen på tværs i 

fællesskabet, men den model er ikke kommet til at fungere på grund af arbejdspresset på 

kontoret. En del opgaver er løst af personalet, men det har også været nødvendigt at re-

kvirere eksterne håndværkere i de tilfælde, der har været fravær og mange opgaver.  

Indstilling 

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

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

mange pladser, man ønsker at kunne tilbyde.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der som tidligere kan tilbydes fem personer 

et sommerophold.  
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Det har betydet, at man ikke har opnået det fulde besparelsespotentiale i forhold til egen 

produktion.   

 

Samarbejdet med bestyrelserne 

 

Arbejdspres og fravær for medarbejderne har været højere end forventet. Flere bestyrel-

ser har udtrykt forståelse for det, og det har for disse afdelingers vedkommende indvirket 

positivt i driften.  

 

Samarbejdet med beboerne 

 

Et øget brug af beboerapp og iOpgaver har administrativt medvirket til et bedre overblik 

over opgaverne hos beboerne og dermed en bedre betjening af disse. Der har også væ-

ret tilfælde af, at der ikke er fulgt op på opgaver, og det har medført utilfredshed hos 

disse beboere. Det er administrationens opfattelse, at rigtig mange opgaver er løst til be-

boernes tilfredshed. Længerevarende fravær i personalegruppen har medført, at ejen-

domskontoret har været lukket for personlig betjening indtil videre.  

 

Ejendomskontorets beliggenhed i Horsevænget har betydet, at antallet af telefoniske 

henvendelser steg ved driftsfællesskabets etablering. Potentialet i beboerapp og iOpga-

ver er endnu ikke nået tilstrækkeligt. En opdateret brugervenlig version af beboerappen 

udrulles inden udgangen af 2022, og det er forventningen, at det vil have en positiv indfly-

delse på de telefoniske henvendelser.  

 

Statistikken for iOpgaver viser, at der er løst 860 beboeropgaver i kalenderåret 2021 og 

436 opgaver indtil videre i dette kalenderår. Brugen af iOpgaver for planlægning af ar-

bejdsopgaver ligger på et højt niveau målt på statistikken for hele KAB-Fællesskabet.  

 

Fremadrettet planlægges et øget brug af iOpgaver i forbindelse med årshjulet for boligaf-

delingerne. 

 

Konklusion 

 

Administrationens konklusion af driftsfællesskabet er, at det fulde potentiale endnu ikke 

er nået. Der er fortsat effektiviseringstiltag og muligheder for optimering af driftsmulighe-

derne for afdelingerne. Konklusionen af driftsfællesskabet er også, at driftsfællesskabet 

er mindre sårbart ved fravær af medarbejdere, men dog ikke så påvirket som tidligere 

med selvstændige ejendomskontorer og bemanding. Driftsfællesskabets etablering har 

højnet medarbejdertilfredsheden og øget muligheden for fastholdelse og løsning af opga-

ver på tværs af afdelingerne.  
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen vedrørende status af 

fælles drift i RKE til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Formand Helle Lindebjerg Nielsen oplyste, at man tog en runde om bordet, hvor 

hver enkelt kunne give udtryk for sin holdning til driftsfællesskabet.  

 

Rune Baj oplyste, at der var en del utilfredshed på Facebook, og der generelt sker 

for lidt på ejendomskontoret.  

 

Hanne Gaerlan oplyste, at der var utilfredshed med de grønne områder. Bebo-

erappen virker, og hun hører ingen klager fra beboerne.  

 

Poul Berild Hansen meddelte, at der er utilfredshed med kontorets placering i 

Horsevænget. Der er forståelse for en indkøringsfase og tilfredshed med, at man 

har fået en stærk drift i forhold til tidligere. 

 

Ida Petersen forklarede, at der er utilfredshed med, at beboerne ikke kan komme 

igennem på telefonen til kontoret, og der er eksempler på manglende tilbagemel-

dinger på mails.  

 

Lene Terp Hansen oplyste, at de er glade for de pæne grønne områder og hække 

i afdelingen. Beboerne er tilfredse med udførelsen af beboerservice, og Lene hø-

rer ingen klager over, at man ikke kan ringe til kontoret.  

 

Jørgen Skriver Rasmussen havde ikke bemærkninger til driftsfællesskabet.  

 

Formanden forklarede, at man ikke hører klager fra beboerne over driften. Hun ef-

terlyste en lidt højere standard på renholdelse af hække og bede. Bestyrelsen 

havde et par eksempler på manglende tilbagemeldinger på indhentelse af tilbud 

og lignende, samt eksempler på at sager var lukket i beboerappen, selv om de 

ikke var udført.  

 

Der var ønske fra bestyrelsen om, at man ændrer telefonsvareren, så beboerne 

henvises til at sende mail til kontoret, ligesom man bør oprette et telefonberedskab 

eventuelt ved køb ude i byen.  

 

Kundechef Peter Leth-Nissen oplyste, at driften er bekendt med de beskrevne ud-

fordringer. Personalesituationen har været og er kritisk, idet flere medarbejdere er 

langtidssygemeldt. Det er lykkedes at få en vikar som driftslederassistent indtil ud-

gangen af november. Derudover hjælper en konsulent i KAB med at få løst ind-

komne sager på kontoret.  
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8. Status renoveringssager 

Kort status på arbejdet med at afstemme renoveringsomfang i Torbenhuse, Schweizer-

vænget, Krogsbæk samt Horsevænget. 

 

På baggrund af organisationsbestyrelsesmødet den 9. juni 2022 er der aftalt møder med 

afdelingsbestyrelserne i uge 37 og 38. Formålet er, at bestyrelserne skal tage stilling til 

renoveringsomfang og behovet for, hvornår byggesagerne skal igangsættes. 

 

Det skal ses i lyset af, at KAB på nuværende tidspunkt oplever et usikkert marked inden 

for byggesektoren grundet strukturelle forhold i samfundet, hvilket har medført stigende 

materialepriser, der pt. påvirker byggesektoren generelt.  

 

Energibesparende renoveringsarbejder kan med fordel undersøges nærmere. Hvis arbej-

derne resulterer i et markant nedsat energiforbrug, vil besparelsen komme beboerne til 

gavn.  

Afdelingerne bør vurdere muligheden for eventuel udskydelse af renoveringsarbejder, 

indtil byggesektoren er stabil igen.  

 

Har afdelingerne brug for yderligere teknisk rådgivning, før endelig beslutning af renove-

ringsomfang kan fastlægges, skal der indgås ny aftale med en teknisk rådgiver, som kan 

bistå med opgaven. Afdelingerne skal i så fald godkende et risikovilligt udlæg for arbej-

det, der udføres, og dette indarbejdes i finansieringen af et eventuelt projekt.  

 

Det videre forløb 

 

Det forventes, at der på kommende bestyrelsesmøder aftales en plan for hver afdeling, 

som KAB arbejder frem mod at indfri.  

Når afdelingerne har fastlagt en renoveringsplan, udarbejdes der materiale, herunder fi-

nansieringsplan, der fremlægges for afdelingerne til beslutning.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at driftsfællesskabet fortsætter i RKE og 

evalueres hvert år. Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde i Horsevænget i 

november, hvor beboerne beslutter, om de udtræder af driftsfællesskabet. Admini-

strationen skal fortsat arbejde målrettet med at få driften til at fungere for at højne 

kvaliteten i beboerservicen i afdelingerne, samt at der skal oprettes et telefonbe-

redskab for beboerne.   



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 29. september 2022 

Udsendt den 11. oktober 2022 

 

 
 

14/22 

 
 

9. RKE – Præsentation af brochure 

Helle Lindebjerg Nielsen præsenterer indlægget til brochuren. 

 

 
 

10. Status på etablering af el-ladestandere i boligafdelingerne 

Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den. 8 februar 2022 at udsætte beslut-

ningen om tilskud og etablering af el-ladestandere i boligafdelingerne, til der var afholdt 

afdelingsmøder i 2022. Bestyrelsen besluttede at afvente, om der var interesse og forslag 

til afdelingsmøderne til etablering af el-ladestandere, og såfremt der var det, skulle det 

være arbejdskapitalen i RKE, der betaler for etableringen.  

Hvis der skal etableres el-ladestandere, skal det være samme leverandør i alle afdelinger 

i RKE. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager status på sagerne til efterretning. 

 

 

Beslutning 

 

Kundechef Peter Leth-Nissen orienterede om de afholdte møder med afdelingsbe-

styrelserne efter at dagsordenen til dette møde er udsendt. Arbejdet fortsætter i 

alle afdelinger med diverse afklaringer af spørgsmål i sagerne.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Formand Helle Lindebjerg Nielsen præsenterede et eksempel på brochuren for 

RKE. Den vil udkomme i en fysisk folder og en digital udgave, som potentielle le-

jere kan se på internettet. Udgiften dækkes af arbejdskapitalen.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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Der blev ikke stillet forslag på nogen af afdelingsmøderne om etablering af el-ladestan-

dere.  

 

På organisationsbestyrelsesmødet den 8. februar 2022 blev det besluttet at afholde en 

temaaften i RKE om el-ladestandere. Temaaftenen blev efter beslutning ikke afholdt.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede punktet. Poul Berild Hansen oplyste, at det fort-

sat var aktuelt med ladestandere i Torbenhuse og efterlyste et fællesmøde, hvor 

man får præsenteret de forskellige udbydere.  

 

Der var ønske om at få tilsendt en fælles oversigt fra KAB over udbydere af løsnin-

ger for el-ladestandere. 

 

Organisationsbestyrelsen ønskede et fællesmøde afholdt for alle afdelingsbesty-

relser og organistionsbestyrelsen, hvor en medarbejder fra KAB præsenterer mu-

lighederne for el-ladestadere.  

 

Debatten afspejlede en uklarhed om organisationsbestyrelsens beslutning om be-

taling for ladestandere i afdelingerne samt beslutning om en fælles leverandør til 

alle afdelinger. Der var ønske om at få indføjet beslutningen i dette referat.  

 

Beslutning af organisationsbestyrelsesmødet den 8. februar 2022 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at udsætte punktet, indtil afdelingsmøderne 

for 2022 er afholdt i maj måned. Der planlægges ikke for en aktivitet i afdelinger-

nes DV-planer til etablering af el-ladestandere.  

 

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

arbejdskapitalen i RKE betale etableringsomkostninger.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at bestyrelsen tager stilling til en samlet le-

verandør af el-ladestandere, når der er afholdt temaaften om emnet i marts måned 

2022. Der skal bruges samme leverandør i alle afdelinger.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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11. Fornyelse af patent – RKE-logo 

RKE’s logo (hesten) skal i 2023 fornyes yderligere (10 år) hos Patent- og Varemærkesty-

relsen.  

 

Udgiften indgår i boligorganisationens driftsbudget. 

 

 
 

Bilag 11: Patent- og Varemærkestyrelsen, fornyelse af RKE-logo 

 

12. Astma Allergi Danmark 

Partnerskabsaftale mellem KAB og Astma-Allergi Danmark  

 

Resumé 

 

KAB og Astma-Allergi Danmark har indgået et strategisk partnerskab. Formålet er at for-

bedre udendørsarealer og indeklima for beboere med astma og allergi i KAB-Fællesska-

bet. 

 

Astma-Allergi Danmark er en patientforening, som arbejder for, at alle berørt af astma, 

allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag. Omkring 1,5 mio. danskere er berørt af 

astma, allergi eller en anden overfølsomhedssygdom. Foreningen står bl.a. bag Allergi-

mærket Den Blå Krans og indsamling samt formidling af Dagens Pollental. Læs mere om 

Astma-Allergi Danmark på deres hjemmeside: www.astma-allergi.dk 

 

KAB og Astma-Allergi Danmark etablerer et strategisk partnerskab, der skal forbedre 

udendørsarealer og indeklima for beboere med astma og allergi i KAB-Fællesskabet.  

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i oplysningsaktiviteter, der uddanner drift, afdelingsbe-

styrelser og beboere til at varetage udvikling og vedligehold af grønne arealer med fokus 

på både biodiversitet og allergivenlig beplantning. Eksempelvis kan der opstå problemer 

med forhøjet antal græspollen, hvis man lader græsset gro, ligesom visse træer anvendt i 

forbindelse med regnvandshåndtering kan give udfordringer.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.  
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Partnerskabet skal samtidig klæde KAB-Fællesskabets beboere på til at forbedre deres 

indeklima gennem blandt andet udluftning, rengøring og evt. brug af allergivenlige pro-

dukter. Her kan Astma-Allergi Danmark udgøre et supplement til materiale fra Bolius. 

 

Indsatsen bygger på både fysiske og/eller digitale kurser samt oplysningsmateriale i form 

af pjecer, artikler og film udformet af specialister i aerobiologi, overfølsomhedssygdomme 

og kommunikation. En del materiale er allerede produceret, andre ydelser kan tilpasses 

boligorganisationens specifikke behov. KAB og Astma-Allergi Danmark kan desuden ud-

vikle kampagner målrettet de almene boligafdelinger. 

 

Økonomi 

 

Allerede eksisterende digitalt materiale kan frit anvendes. Ønsker boligorganisationen at 

gøre brug af Astma-Allergi Danmarks ydelser, kan det ske pr. medgået tid til en timepris 

på 600 kr. inkl. moms, som opkræves direkte af Astma-Allergi Danmark.  

 

Eksempel på ydelse og pris Tidsfor-

brug 

Pris inkl. 

moms 

Oplæg til bestyrelsesmøder om udvikling og 

vedligehold af grønne arealer med fokus på 

både biodiversitet og allergivenlig beplantning 

og/eller sundt indeklima  

8 timer 4.800 kr. 

Kurser til administrativt- eller driftspersonale 

om udvikling og vedligehold af grønne arealer 

med fokus på både biodiversitet og allergi-

venlig beplantning og/eller sundt indeklima 

8 timer 4.800 kr.  

Rådgivning til udarbejdelse af beboerpolitik 

for fællesarealer med fokus på fx brug og 

vedligehold af udendørs fællesarealer, kæle-

dyr, partikelforurening fra grill og bål, valg af 

produkter til maling og rengøring af fællesare-

aler, vaske- og skyllemiddel i fælles vaskeri, 

sæbe og sprit på fælles toiletter og køkkener 

m.m. 

10 timer 6.000 kr.  

  
 

Det videre forløb 

 

Samarbejdet er forankret hos Center for Drift. Ønsker boligorganisationen at gøre brug af 

materiale eller ydelser fra Astma-Allergi Danmark, kan man kontakte specialkonsulent 

Sara Berg sarbe@kab-bolig.dk 

 

mailto:sarbe@kab-bolig.dk
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13. Forsikringsstatistik 2018-2021 

Oversigt 

 

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

forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.  

 

Det videre forløb 

 

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

nye skader.  

 

Bilag 

 

Bilag  12: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2018-2021 

Bilag  13: Forsikringsstatistik pr. boligselskab 2022 

Bilag  14: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2018-2021 

 

 
  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at tilbyde kurser til det administrative perso-

nale eller driftspersonalet omkring udvikling og vedligehold af grønne arealer med 

fokus på både biodiversitet og allergivenlig beplantning og/eller sundt indeklima. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretning uden bemærkninger.  
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14. Orientering om investeringsforeninger 

Forsyningskrise, krig i Ukraine og inflation  

 

Økonomien i både Danmark og EU har i 2022 har været påvirket negativt af hovedsage-

ligt den vedvarende forsyningskrise, krigen i Ukraine og en kraftigt stingende inflation.  

 

Forsyningskrisen er fortsat ind i 2022. Det skyldes blandt andet, at dele af Kina har været 

lukket ned i april og maj 2022 grundet COVID-19. Kina oplever igen nye udbryd af CO-

VID-19, men denne gang er udbrudende mindre, og derfor er restriktionerne ikke så 

hårde som i april. Det har dog stadig medført yderligere forsinkelser på en i forvejen pres-

set forsyningskæde.  

 

Den forfærdelige krig i Ukraine fortsætter og har gjort, at den vestlige del af verden har 

indført meget hårde sanktioner mod Rusland. Krigen har fået særligt gas- og oliepriserne 

til at stige voldsomt, og Rusland truer løbende med at lukke totalt ned for gasforsyningen 

til Europa. Rusland og Gazprom har i løbet af de sidste par uger lukket kortvarigt for gas-

ledningen til Europa. En total nedlukning for gassen vil ramme den europæiske økonomi 

hårdt, da lande som fx Tyskland er afhængige af gassen fra Rusland. Derfor forventes 

det også, at EU snarest vil præsentere en plan med konkrete tiltag for, hvordan vi skal 

komme igennem vinteren. 

 

Inflationen har både i Danmark og i EU været kraftigt stigende i hele 2022, og den har 

også haft en stigende tendens. I juli 2022 var inflationen i Danmark på hele 9,1 %, mens 

den samlede inflation for EU-landene var på 9,8 %. Inflationen er blandt andet drevet af 

stigende råvare- og energipriser.  

 

Selvom verdensøkonomien er præget af høj inflation, forsinkelser i forsyningskæden og 

krigen i Ukraine, så er den danske økonomi dog forsat i fantastisk form. Beskæftigelsen 

på det danske jobmarked er steget i 17 måneder i træk. Alene i 2022 er beskæftigelsen 

steget med 47.000 flere personer i arbejde. Dog er det forventet fra flere økonomiske 

analytikere, at den økonomiske fremgang snart vil bremse op. Selvom den danske øko-

nomi har det godt, er den også meget påvirkelig over for verden omkring os.   

 

Stort fokus på Centralbankerne  

  

Fordi inflationen er steget så markant i løbet af 2022, har investorerne et endnu større fo-

kus på centralbankernes renteudmeldinger. I juni hævede Den Amerikanske Centralbank 

(FED) renten med 75 basispoint. Det er den største rentestigning siden 1994. Samtidig 

hævede Den Europæiske Central Bank (ECB) renten med 50 basispoint den 21. juli 

2022, og det samme gjorde den Danske Nationalbank. ECB og Den Danske National-

bank har i dag igen hævet renten 75 basispoint. Dagens renteforhøjelse gør, at vi for 
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første gang i 11 år har et positivt rentemiljø, og derfor må det forventes, at indlånsren-

terne hos de danske banker inden for kort tidshorisont bliver positive igen.  

 

Udvikling på obligationsmarkedet  

 

Obligationsmarkedet har i 2022 været under voldsomt pres. Det skyldes særligt de vold-

somme rentestigninger, der ikke har været set i flere årtier, som har presset kurserne på 

realkreditobligationer ned. Hen over sommeren lignede det, at den stingende rentekurve 

var knækket. Desværre har vi i løbet af august 2022 igen set stigning i både de korte- og 

lange renter. En 10-årige dansk statsobligation er gået fra at have en kuponrente på 1,08 

% til 2 %. Rentestigningerne har også været med til at presse de danske realkreditobliga-

tionsrenter op, hvilket har medført, at et fast forrentet 30-årigt lån med 10 års afdragsfri-

hed nu optages med en kuponrente på 5 %.  

 

Før vi får et mere stabilt og positivt finansielt marked, skal ECB og FED vise, at de kan 

bringe inflationen ned uden at hive bunden ud af de sydeuropæiske landsøkonomier. 

Samtidig vil en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine også have en positiv indvirkning 

på det finansielle marked.  

 

På den positive side har rentestigningerne på realkreditobligationer givet gode mulighe-

der for højere forrentning af opsparede midler i 2023 og årene frem. 

 

Hos KAB-Fællesskabet anvendes der aktiv likviditetsstyring. Investeringerne foretages 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.  

 

Beslutning 

 

Kundechef Peter Leth-Nissen orienterede om, at man må forvente tab på investe-

ringerne for dette år. Der er åbnet mulighed for, at tabene kan dækkes af henlæg-

gelserne eller afskrives over mere end de normale tre år. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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       Kursværdier  

 

Kursværdi pr.  

7. september 2022 

 

 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2021 

  

Indre værdi 

(Kurs) 

7. september. 

2022 

Udvikling 

i hele 2022 

 

  

Danske Capital 20.486.177,88 kr.     118,58 107,60 - 9,29 %-point 

SEB Invest 28.383.493,20 kr. 119,07 107,70 - 9,67 %-point 

Nykredit Port. 19.717.260,42 kr. 124,33 111,54 - 10,28 %-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. 

 

15. Kommende møder 

Næste møde afholdes torsdag den 8. december 2022 kl. 17.00. 

 

 
 

 

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. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

samt aftaler sted for afholdelse af årets sidste møde. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at holde mødet i KAB med efterfølgende 

spisning.  
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17. Eventuelt 

 
 

18. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet 9. juni 2022 

Bilag 

 

Bilag 15: Referat af organisationsbestyrelsesmøde 9. juni 2022 

Bilag 16: Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmøde 9. juni 2022 

 

19. Referat fra ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 25. august 2022  

Bilag 

 

Bilag 17: Fortroligt referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 25. august 

2022 

 

Indstilling 

 

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

telser, der ønskes refereret fortroligt. 

 

Beslutning 

 

Ingen punkter til fortroligt referat.  

Beslutning 

 

Ingen sager til debat under punktet. 


