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1. Valg af dirigent 

 
 

2. Referat af seneste organisationsbestyrelsesmøde 

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 8. december 2022 er sendt til organisati-

onsbestyrelsens medlemmer den 15. december 2022 med anmodning om eventuelle be-

mærkninger. 

 

 
 

Der er ikke fremkommet kommentarer til referatet. 

 

Bilag 1: Referat af organisationsbestyrelsesmøde 8. december 2022 

  
  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager valg af dirigent. 

 

Beslutning 

 

Helle blev valgt som dirigent. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Referatet 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 

  

Ib Franch Jørgensen og Jørgen Skriver Rasmussen er udpeget af Rødovre Kommune til 

RKE’s organisationsbestyrelse frem til det ordinære kommunevalg i 2025. 

 

4. Meddelelser 

Eventuelle meddelelser fra KAB. 

 

Peter havde følgende meddelelser: 

 

Temaaften el – ladestandere: jf. beslutning fra sidste møde i december holdes temaaf-

ten torsdag den 23. marts 2023 kl. 17-19. Vi skal finde et egnet sted at være, evt. Rødov-

rehallen. 

 

Tilskudsboliger 

Tilskudsboliger er boliger, der har en husleje mellem 4.500 kr. og 5.000 kr. månedligt 

uden forbrug. Rødovre Kommune har 30 boliger, som beboerne kan få op til 15.000 kr.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Næstformand Ida Petersen meddelte, at hun ønsker at stoppe som formand i RKE. 

Helle oplyste, at hun har talt med Hanne Gaerlan om posten. Hanne ønsker at stille op 

som næstformand. Medlem af organisationsbestyrelsen Rune Baj meddelte, at han 

også ønsker at stille op som næstformand.  
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Målgruppen er boligsøgende med akut behov for bolig og lav betalingsevne, herunder 

borgere i hjemløshed. De kan få tilskud i op til fire år, og tilskuddet aftrappes gradvist 

gennem de fire år.  

 

Rødovre Kommune har søgt om tilskud til 30 boliger. Rødovre Kommune kan udpege til-

skudsboliger blandt de boliger de har til kommunal anvisning og/eller indgå en aftale med 

boligorganisationerne om udlevering af et antal ekstra boliger. I RKE er andelen af boli-

ger i udlejningshjulet 30 %.  

 

Det er samtlige boligorganisationer i Rødovre Kommune der skal deltage. I RKE er der 

89 boliger i Torbenhuse, som kan være aktuelle i denne sag.  

 

Grøn plan 2020 

Rødovre Kommune har en plan om at være CO2 neutral i 2050. I planen er der 50 kon-

krete indsatser, og nr. 37 handler om ”Mere biodiversitet og klimatilpasning i boligselska-

berne”. Rødovre Kommune kan tilbyde rådgivning i forhold til planlægning, herunder 

hvordan projekterne reelt kan udføres og anlægges.  

 

Rødovre Kommune ønsker henvendelsen besvaret med oplysninger om, man ønsker at 

deltage og har brug for assistance. Nordea stiller en pulje på 50 mio kr. til rådighed for 

ansøgninger i konkrete planlagte sager inden den 22. februar 2023. 

 

RKE har eget projekt – Vild med Vilje, men vi kan overveje at supplere med tiltaget fra 

Rødovre Kommune. 

 

 
 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Ladestandere – temaaften med Andreas Røpke. Organisationsbestyrelsen besluttede 

at afholde temaaften den 23. marts 2023 kl. 17:00-19:00. Jørgen Skriver Rasmussen 

undersøger, om der er ledigt i Rødovrehallen til arrangementet. 

  

RKE afventer og ser, om Rødovre Kommune tildeler tilskudsboliger i Torbenhuse.  

 

RKE ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet fra Rødovre Kommune om en grøn scree-

ning af afdelingerne, da det er sket i forhold til Vild med Vilje-projektet. RKE ansøger 

ikke om tilskud fra Nordea puljen, da der ikke er konkrete projekter pt.  
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SAGER TIL BESLUTNING 

5.  Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2021-2022 

Alle regnskaber er enkeltvis opstillet ligesom tidligere, så det er muligt at sammenligne 
med budgettallene for 2020/2021 og 2021/2022. Regnskabsafdelingens noter indgår i 
regnskabsmaterialet – både for boligorganisationen og afdelingerne.  
 

 
  

33000, RKE   

Resultatopgørelsen balancerer med 17.284.326 kr. og slutter med et underskud på 

380.675 kr., der overføres til arbejdskapitalen.  

   

Status balancerer med 90.199.576 kr., og selskabets dispositionsfond udgør inkl. renter 

21.765.515 kr. Den disponible saldo udgør pr. 30. september 2022 5.090.902 kr. sva-

rende til 7.462 kr. pr. lejemålsenhed efter fradrag af den bundne del i Landsbyggefonden 

(egen trækningsret) samt tilskud til hjemfald.  
   

Selskabet har en arbejdskapital 4.944.338 kr., hvilket svarer til 7.247 kr. pr. lejemålsen-

hed. Den disponible saldo pr. 30. september 2022 er 4.903.838 kr. efter fradrag af den 

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

33001, Horsevænget   

Resultatopgørelsen balancerer med 13.203.421 kr. og slutter med et overskud på 

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

Status balancerer med 40.492.895 kr.  

   

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne til forelæggelse 

på repræsentantskabsmødet den 23. februar 2023. 

 

Beslutning 

 

Peter gennemgik hovedtallene i regnskaberne. Afdelingernes overskud i regnska-

berne skyldes, at underskud på kursgevinster er afskrevet i afdelingernes henlæg-

gelser.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte alle regnskaber uden bemærkninger.  
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33002, Torbenhuse   

Resultatopgørelsen balancerer med 9.730.370 kr. og slutter med et overskud på 330.282 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.   

Status balancerer med 37.303.788 kr.  

   

33003, Karlsvænge   

Resultatopgørelsen balancerer med 7.496.354 kr. og slutter med et overskud på 157.679 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.  

Status balancerer med 31.446.212 kr.   

   

33004, Schweizervænget   

Resultatopgørelsen balancerer med 7.198.715 kr. og slutter med et overskud på 145.908 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.    

Status balancerer med 37.357.363 kr.   

   

33005, Krogsbæk   

Resultatopgørelsen balancerer med 4.137.640 kr. og slutter med et overskud på 133.620 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.  

Status balancerer med 14.337.652 kr.   

   

33007, Ørbyvang   

Resultatopgørelsen balancerer med 6.778.336 kr. og slutter med et overskud 63.682 kr., 

der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.  

Status balancerer med 112.561.001 kr.   

   

33008, Rødkløveren   

Resultatopgørelsen balancerer med 1.598.906 kr. og slutter med et underskud på 2.775 

kr., der efter gældende lovgivning overføres til resultatkontoen.  

Status balancerer med 24.751.149 kr.   
  

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2021 - 2022  
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6. 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 

 

7. Boligorganisationens driftsbudget 2023-2024 

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for tiden den 1. oktober 2023 til den 30. septem-

ber 2024 for RKE.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og 

underskriver denne. 

 

Beslutning 

 

Revisor Søen Enøe Jensen gennemgik revisionsprotokollen. Revisionen havde ikke gi-

vet anledning til at rejse kritik af regnskaberne. I en afdeling er der et opmærksomheds-

punkt omkring en enefuldmagt til en bestyrelseskonto. Søren opfordrede til, at man få 

ordnet sagen, så risikoen for tabsrisiko minimeres.  

 

Revisionen havde i forbindelse med revisionen spurgt ind til flere ældre sager om råde-

ret i afdelingerne, men ikke modtaget svar på henvendelsen. Revisionen opfordrede til, 

at der tages stilling til, om der skal optages realkreditlån i sagerne, eller de eventuelt 

skal dækkes af afdelingerne selv. 

 

Peter beklagede begge sager, og vil foranledige, at de løses snarest muligt.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte uden yderligere bemærkninger revisionsprotokol-

latet til underskrift.  
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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 8.762.000 kr. og slutter med balance efter en budgetteret re-
serve på 66.000 kr.  
 
Bruttoadministrationsudgifterne på 4.263.000 kr. er afgørende for fastsættelse af admini-
strationsbidragene i de enkelte afdelinger.  
 

Bilag 4: Boligorganisationens driftsbudget 2023-2024  

 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgettet 2023-2024 såle-

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

skabsmøde den 23. februar 2023.  

 

Beslutning 

 

Peter gennemgik budgettet.  

 

Der er en stigning i administrationshonoraret på 3 % på konto 512, jf. beslutningen fra 

seneste repræsentantskabsmøde i KAB. Det betyder, at administrationshonoraret frem-

over er på 3.802 kr. pr. lejemålsenhed.  

 

Afdelingernes grundbidrag til RKE udgør 1.231 kr. pr. lejemålsenhed.  

 

Der har i flere år været budgetteret med en elevløn på ca. 300.000 kr. på konto 511 til 

personaleudgifter. RKE har endnu ikke ansat en elev. Peter opfordrede til, at organisa-

tionsbestyrelsen drøfter, om der fortsat skal budgetteres med en elevløn. Såfremt man 

trækker 300.000 kr. ud af budgettet, vil det påvirke udgiften pr. lejemålsenhed i nedad-

gående retning.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at trække elevlønnen ud af budgettet, og dermed 

ikke ansætte en elev.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte herefter budgettet for RKE.  
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8. Organisationsbestyrelsens beretning 2021-2022 

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formand-

skab i samarbejde med KAB.  

 

 
 

Beretningen vil blive aflagt på repræsentantskabets møde den 23. februar 2023 og efter-

følgende sendt til Rødovre Kommune i forbindelse med styringsdialogen. 

 

Bilag 5: Organisationsbestyrelsens beretning 2021-2022  

 

9. Valg til KAB’s repræsentantskab 

RKE har to medlemmer i KAB’s repræsentantskab. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender beretningen og indstiller denne til 

repræsentantskabets godkendelse. 

 

Beslutning 

 

Helle forespurgte om der var bemærkninger til beretningen. Helle ønskede, at det frem-

går af beretningen, hvilke afdelinger, der er grønne, gule og røde.  

 

Der var ikke bemærkninger eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt.  

 

Peter skal foranledige at grønne, gule og røde afdelinger skrives ind i beretningen, in-

den den forelægges til repræsentantskabets godkendelse.  
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I henhold til KAB’s vedtægter vælges medlemmerne til KAB’s repræsentantskab enten af 

den enkelte organisationsbestyrelse eller på boligorganisationens repræsentantskabs-

møde. På repræsentantskabsmødet i RKE den 21. april 1997 blev det besluttet, at med-

lemmer af KAB’s repræsentantskab vælges af organisationsbestyrelsen.  

 

På organisationsbestyrelsesmødet den 8. februar 2022 blev Ida Petersen og Rune Baj 

genvalgt til KAB’s repræsentantskab med Helle Lindebjerg Nielsen som suppleant for Ida 

Petersen og Lene Terp Hansen som suppleant for Rune Baj. 

 

10. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor 

På repræsentantskabsmødet den 23. februar 2023 skal der tages stilling til valg af revi-

sor.   

 

 
 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger to medlemmer samt to suppleanter til 

KAB’s repræsentantskab. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Helle Lindebjerg Nielsen og Rune Baj er re-

præsentantskabsmedlemmer i KAB. Ida Petersen er suppleant for Helle, og Lene Terp 

Hansen er suppleant for Rune. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter indstilling til repræsentantskabet om 

genvalg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at indstille på repræsentantskabsmødet, at Al-

bjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.  
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11. Afdeling 33-4, Schweizervænget – renovering 

Plan for processtrategi for renovering af Schweizervænget.  
 

 
 
 
 
 
 

Indstilling 

 
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen 

  

• godkender et risikovilligt udlæg på 250.000 kr. til teknisk rådgivning og KAB-hono-

rar i forbindelse med udførelse af beslutningsoplæg for renoveringssag.  

• godkender, at der indgås forretningsføreraftale mellem boligorganisationen og 

KAB.   

• godkender, at en teknisk rådgiveraftale indgås via KAB’s rammeaftaler, hvor teknisk 

rådgiver udarbejder beslutningsoplæg for renoveringssag omhandlende bl.a. tagud-

skiftning, fuger i murværk mv.   

• beslutter, hvilke personer der skal indgå i følgegruppen. Sædvanligvis vil det være 

medlemmer fra organisationsbestyrelsen, medlemmer fra afdelingsbestyrelsen/bo-

ligafdelingen og ansatte i boligorganisationen. 

 

Beslutning 

 

Sofie Clemmensen præsenterede oplægget.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte et risikovilligt udlæg på 250.000 kr. til teknisk råd-

givning og honorar til KAB. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der indgås en forretningsføreraftalen mellem 

RKE og KAB.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at der indgås en rådgiveraftale jf. KAB`s ramme-

aftaler, hvor teknisk rådgivning med beslutningsoplæg jf. renoveringssagen udarbejdes.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at Rune Baj deltager i følgegruppen som repræ-

sentant for RKE. Afdelingsbestyrelsen udpeger selv repræsentanter til følgegruppen og 

meddeler navnene til Sofie snarest muligt.  
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På afdelingsbestyrelsesmødet den 21. november 2022 blev det besluttet at arbejde at vi-
dere med udarbejdelse af ustøttet renoveringssag for Schweizervænget.   

  

Center for Byggeri og Byomdannelse har afholdt fire møder med afdelingsbestyrelsen for 

at rammesætte renoveringsønsker og behovet for afdelingen. Teknisk rådgiver Paludan 

og Ramsager har udført visuel tilstandsvurdering af afdelingen i 2020. Det vurderes at ta-

get skal udskiftes, fuger skal gennemgås samt andre vedligeholdelsesarbejder skal vur-

deres.   

  

Afdelingsbestyrelsen ønsker at arbejde videre med en renoveringssag på baggrund af 

tilstandsvurderingens konklusioner. Hovedvægten af renoveringsbehovet vurderes at 

være vedligeholdelsesarbejder, og omfang af arbejder giver derfor ikke anledning til at 

søge Landsbyggefonden (LBF) om renoveringsstøtte.   

Det indstilles, at der indgås forretningsføreraftale mellem KAB og RKE, samt at teknisk 

rådgiver tildeles sagen via KAB’s rammeaftaler. Forretningsføreraftalen fremsendes til 

godkendelse efterfølgende.  

  

Eksisterende tekniske undersøgelser vil indgå som bilag til kommende rådgiveraftale. 

Rådgiver skal vurdere nødvendigheden af evt. supplerende tekniske undersøgelser forud 

for udarbejdelse af beslutningsoplæg.   

  

Godkender afdelingen oplæg til renoveringstiltag, skal sagen projekteres og godkendes i 

kommunen før udbud til entreprenør.  

  

I forbindelse med sagen indstilles det, at der nedsættes et byggeudvalg, bestående af en 

følgegruppe til at varetage afdelingens og beboernes interesser i sagen. Følgegruppen 

består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse, KAB’s admini-

stration og evt. menige beboerrepræsentanter.   

  

Økonomiske konsekvenser  

Det indstilles at organisationsbestyrelsen godkender et rammebeløb på 250.000 kr. som 

risikovilligt udlæg til ovenstående beskrevne arbejder. Det forudsættes at udlægget indar-

bejdes i finansieringen af sagen, såfremt afdelingen godkender renoveringsarbejder med 

dertil tilhørende huslejekonsekvenser.   

   

KAB-honorar 50.000 kr.  

Teknisk rådgiver-honorar 150.000 kr.  

Tekniske undersøgelser 50.000 kr.  
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Foreløbig tids- og handlingsplan for renovering af Schweizervænget:  
 

Ide og opstartsfase  sept. 2021 – jan. 2023  

Møder med bestyrelse  Sep. 2021 – feb. 2022  

Interne projektgruppemøder  Sep. 2021 – feb. 2022  

Afklaring af foreløbig processtrategi  9. februar 2023   

Organisering af følgegruppe/styregruppe  9. februar 2023  

Indgåelse af forretningsføreraftale  Feb.-mar. 2023  

Indgåelse af rådgiveraftale  Feb.-mar. 2023  

Objektforsikring  Feb.-mar. 2023  

 
  

Programmeringsfasen /Skema A  Tidsforbrug   

Igangsætning af programoplæg – herun-

der plan for tagudskiftning, fuger mv.  mar.- maj 2023  

Udførelse af tekniske undersøgelser  maj 2023  

Møder med følgegruppe  apr. 2023 – okt. 2023  

Interne projektgruppemøder  apr. 2023 – nov. 2023  

Afdelingsmøde –  

beboergodkendelse af renoveringssag 

(skema A)  aug. 2023  

OB-godkendelse af renoveringssag  okt. 2023  

Godkendelse af Skema A i kommune   nov. 2023  

 
 

12. Driftsfællesskab – placering af midlertidigt ejendomskontor 

Driftsfællesskabet skal indrette midlertidigt ejendomskontor i overgangsfasen indtil en 

permanent placering af et nyt ejendomskontor er godkendt og etableret.   



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 9. februar 2023 

Udsendt den 17. februar 2023 
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Formandskabet og driften har drøftet, hvor man kan placere et ejendomskontor for drifts-

fællesskabet indtil en permanent placering er fastlagt og nyt kontor indrettet og taget i 

brug.  

 

De to scenarier, som har været oppe at vende, er en midlertidig placering i Schweizer-

vænget eller i Torbenhuse. 

 

Placering i Schweizervænget med beliggenhed i midten af Rødovre ville være den opti-

male løsning også grundet tidligere dialog i OB. 

 

Indretningen af kontor i Schweizervænget skulle i givet fald ske i de nuværende beboer-

lokale, hvor der forholdsvis enkelt kan indrettes de fornødne kontorarbejdspladser og be-

tjening af beboerne. Derudover skulle man kunne gøre brug af bestyrelsens lokaler i det 

tidligere ejendomskontor til omklædning og frokoststue i dagtimerne, mens bestyrelsen 

fortsat kan bruge lokalerne udenfor normal arbejdstid. 

På formandskabsmødet den 19. januar 2023 har Schweizervænget udtrykt ønske om 

økonomisk kompensation, såfremt afdelingen skal huse et midlertidigt ejendomskontor. 

Kompensationens størrelse blev ikke afklaret på formandskabsmødet, men et beløb i for-

hold til den nuværende udgift til husleje i Horsevænget blev drøftet.  

 

Der er derfor i stedet for set nærmere på en placering af kontoret i Torbenhuse, grundet 

størrelsen på den ønskede kompensation til Schweizervænget. 

 

Torbenhuse har tidligere huset et ejendomskontor, hvor to medarbejdere havde deres 

daglige virke. Lokalerne er indrettet med to kontorarbejdspladser, tekøkken, toilet, om-

klædningsfaciliteter i kælderen og arkiv.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen godkender placeringen af et ejendomskontor i 

de tidligere kontorlokaler i Torbenhuse. 

 

Beslutning 

 

Helle orienterede om drøftelsen i formandskabet og årsagen til at der peges på Torben-

huse som midlertidig placering for ejendomskontoret. Peter supplerede med en kort 

gennemgang af økonomien.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede sagen, og godkendte at driften igangsætter indret-

ningen og klargøringen af kontoret i Torbenhuse, så driftsfællesskabet kan flytte fra 

kontoret i Horsevænget snarest muligt.  
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I kontoret er der plads til at indrette ekspedition for beboerhenvendelser.  

 

Det er ikke muligt at få plads til at spise frokost for personalet. Personalet gør brug af be-

boerlokalet i kælderen til frokost. Det ligger i umiddelbar nærhed af kontoret. Her opstilles 

et køleskab, som kan aflåses. 

 

Det er nødvendigt at få ryddet lokalerne og kælderen for diverse effekter. Alle lokaler skal 

males og rengøres, undtaget beboerlokalet. Derudover skal inventar fra det nuværende 

ejendomskontor flyttes til Torbenhuse. IT og telefonforbindelser skal genåbnes med 

hjælp fra IT i KAB Huset. 

 

Det bemærkes at driften ikke finder placeringen i Torbenhuse optimal, da det ikke lever 

op til intentionen om at være placeret centralt i RKE, ligesom lokalerne ikke har en til-

strækkelig størrelse til at skabe optimale rammer for personalet i dagligdagen.   

Økonomiske konsekvenser 

Torbenhuse - udgifter   

Rengøringsarbejder 10.000 kr. 

Malerarbejder 20.000 kr. 

IT – telefonarbejder  1.500 kr. 

Flytteopgaver 7.500 kr. 

Diverse 15 %   5.800 kr. 

I alt Torbenhuse                                                                                 44.800 kr. 

    

Schweizervænget – udgifter   

TDC fremføring af fibernet 800 kr./148 kr. pr. md. 

Elektrikerarbejder  20.000 kr. 

Rengøringsarbejder 5.000 kr. 

Flytteopgave   7.500 kr. 

Diverse 15 %  5.000 kr. 

I alt Schweizervænget     38.295 kr. 

 

13. Vores Bidrag 2023 – måling af bidraget til FN’s verdensmål 

Vores Bidrag er BL’s tilbagevendende undersøgelse, hvor boligorganisationen kan få en 

rapport for, hvordan de bidrager til FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Indrap-

porteringen giver ligeledes mulighed for at se, hvad den samlede almene sektor bidrager 

med, og man kan sammenligne sig med andre boligorganisationer. 
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Vores Bidrag kan ligeledes bruges som styringsværktøj for boligorganisationen. 

 

En række boligorganisationer i KAB-Fællesskabet har tre gange i perioden 2019 til 2021 

indrapporteret til Vores Bidrag. BL har besluttet, at indrapporteringen fremover sker hvert 

andet år i ulige år.  

 

Vores Bidrag har blandt andet disse tre fordele: 

1. Rapporten viser, hvordan I som boligorganisation bidrager til FN’s verdensmål for 

bæredygtig udvikling på en række udvalgte parametre sat op imod den samlede al-

mene sektor. 

2. Rapporten kan benyttes som dialog- og styringsredskab i jeres boligorganisation. 

3. I er med til at fortælle den gode historie om den almene sektors bidrag til verdensmå-

lene.  

 

Dataindsamlingen forbundet med indrapporteringen er omfattende, derfor er priserne sat 

efter antal lejemål. Priserne er inklusive moms. 

  
Boligorganisationer op til 2000 lejemål 3.750 kr. pr. stk. 
  

Boligorganisationer mellem 2001-7000 lejemål                           7.500 kr. pr. stk. 
  

Boligorganisationer med 7001 eller flere lejemål                          11.250 kr. pr. stk.  
 

Hvis I ønsker at modtage Vores Bidrag-rapporten, skal I tilkendegive jeres deltagelse se-

nest den 1. april 2023. Rapporten vil være tilgængelig i efteråret 2023. Rapporten kan 

bruges som oplæg til diskussion og bidrage til boligorganisationens fremtidige arbejde 

med verdensmålene. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til boligorganisationens deltagelse i undersø-

gelsen i 2023, herunder afholdelse af udgiften på 3.750 kr.  

 

Beslutning 

 

Peter gennemgik oplægget og forklarede årsagen til at punktet er på dagsordenen igen 

i RKE.  

 

Organisationsbestyrelsen drøftede kort punktet og besluttede, at man ikke ønsker at 

deltage i undersøgelsen i 2023.  
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Boligorganisationen kan kommunikere resultaterne i nyhedsbreve, på hjemmesider etc. 

 

Bilag 6: Vores Bidrag, KAB-Fællesskabet 2021 

 

SAGER TIL ORIENTERING 

14. Fælles drift i RKE – status 

Status på driftsfællesskabet i RKE, som omhandler personale og andre driftsspørgsmål 

siden sidste organisationsbestyrelsesmøde. 

 

 
 

Servicemedarbejder Jørgen Møller gik på pension med udgangen af 2022. Personalet 

sagde farvel til Jørgen i december ved en personalefrokost på ejendomskontoret. Daglig-

dagen i afdelingerne varetages pt. af tre servicemedarbejdere.  

 

Serviceleder Annette Rasmussen fratrådte sin stilling med udgangen af januar 2023 for 

at gå på pension. Signe Nielsen, som har været midlertidigt ansat som driftslederassi-

stent fratrådte efter aftale også stillingen med udgangen af januar for at begynde i nyt job 

i KAB-Fællesskabet. 

 

Som ny driftsleder er Jens Nybo begyndt i jobbet den 1. januar 2023. Samme dag be-

gyndte Peter Rampel som ny driftslederassistent. Begge kommer fra stillinger i TKB i 

Tårnby.  

 

Den første tid efter nytår bærer præg af, at de nye medarbejdere skal ind i sagerne, og 

der skal følges op på en del gamle sager, for at få lukket dem.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Driftsleder Jens Nybo præsenterede sig og forklarede, at han så det som en primær 

opgave pt. at få overblik over sagerne på kontoret. Organisationsbestyrelsen bød vel-

kommen til Jens.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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15. Afdeling 33-1, Horsevænget – status kontor og medarbejdere 

Horsevænget skal retablere eget ejendomskontor og ansætte driftsleder og driftslederas-

sistent. 

 

 
 

Den 9. januar 2023 er der opslået to stillinger i Horsevænget som henholdsvis driftsleder 

på fuld tid og en driftslederassistent stilling 30 timer ugentligt. Stillingsopslaget udløber 

den 3. februar 2023. 

 

Der er sammen med afdelingsbestyrelsen aftalt en ansættelsesprocedure, hvor den sid-

ste afklarende samtale om ansættelse af driftslederen sker sammen med to repræsen-

tanter fra afdelingsbestyrelsen. Driftslederassistenten ansættes af Peter Leth-Nissen. 

 

Det forventes, at ansættelsesproceduren her gennemført og færdig den 24. februar 2023, 

så ansættelse af de to medarbejdere kan ske den 1. april 2023. 

 

Ejendomskontoret i Horsevænget 3 skal retableres. Det betyder, at boligen på første sal 

skal føres tilbage til sin oprindelige form. Udgiften til retableringen dækkes af selskabets 

arbejdskapital, som det skete ved etableringen af ejendomskontoret.  

 

Driftsfællesskabet indkøbte i 2021 en ny større Hako arbejdsmaskine til en samlet værdi 

af 734.165 kr. indklusiv værktøjer. Værdiforringelsen/afskrivningen for 15 måneder bety-

der, at værdien pt. udgør 642.394 kr.  

 

Horsevænget skal have tilbageført sin andel på 20,47 % af indkøbsprisen fratrukket ned-

skrivningen af værdien. Beløbet er 131.498 kr. Udgiften skal dækkes af arbejdskapitalen. 

Beregningen er forelagt på organisationsbestyrelsesmødet den 25. august 2022.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Peter gennemgik punktet og forklarede, at der holdes ansættelsessamtaler i uge 7 til 

stillingerne i Horsevænget. Peter forventer, at ansættelserne kommer på plads, så 

Horsevænget har ansat eget personale fra den 1. april 2023.  

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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20/23 

16. Orientering om investeringsforeninger 

 
 

Det vigtigste tema for den global økonomi og de finansielle markeder i 2022 var inflation. 

Den steg hurtigere og mere, end de fleste havde forudset, hvilket medførte en historisk 

aggressiv stramning af pengepolitikken, som sendte renterne i vejret og obligationerne til 

tælling. I Europa har den Europæiske Centralbank (ECB) i løbet af 2022 hævet renten 

hele fire gange, hvilket medførte en samlet rentestigning på 2,5 % i 2022. Det er en histo-

risk høj rentestigning. Årsagerne bag den voldsomme stigning i inflationen var mange. 

Krigen i Ukraine, energikrise, markant øgede geopolitiske spændinger og udfordringer i 

de globale forsyningskæder er alle faktorer, som har påvirket inflationen.  

 

Centralbankernes udmeldinger  

I december 2022 afholdt Den Amerikanske Centralbank (FED) og ECB pengepolitiske 

møder. Det førte til en forhøjelse af renten på 0,50 %-point. Dette var dog lidt lavere end 

forventet, da markederne tidligere havde forventet en rentestigning på 0,75 %. Retorik-

ken på de efterfølgende pressemøder var dog skarp, og udmeldingen på møderne var en 

forventning om, at pengepolitikken skal være stram i en længere periode. ECB opjuste-

rede deres inflationsforventninger markant til 6,3 % for 2023 og 3,4 % i 2024.  

 

Danmark er et lille land med en åben økonomi, der samtidig fører en fastkurspolitik over-

for Euroen. Det vil sige, at den danske krone er fastlåst til Euroen. Derfor er Danmark 

meget påvirket af særligt ECB’s renteudmeldinger. Efter ECB’s rentestigning fulgte Den 

Danske Nationalbank trop og hævede deres rente med 0,50 %-point. 

 

Kursudvikling på obligationer 

Udviklingen i 2022 har været et historisk år, med kraftigt stigende og meget urolige renter 

for det danske realkreditmarked. For de lange renter startede det reelt allerede i 2021. 

For et 30-årigt fastrentelån med afdrag var kuponrenten i januar 2021 0,5 %, i januar 

2022 var den 1,5 %, og midt i oktober 2022 toppede den foreløbigt med en kuponrente 

på 6 %. Tendensen i slutningen af efteråret og i december måned har dog været et min-

dre rentefald i de lange renter og en vis form for stabilitet på lån, med en kuponrente på 5 

%.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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For det danske realkreditmarked har de høje rentestigninger resulteret i, at danske real-

kreditobligationer har oplevet historisk store kurstab. Særligt de konverterbare obligatio-

ner har været hårdt ramt af både stigende renter og store renteudsving. Det kan des-

værre også ses på investeringerne i KAB-Fællesskabet, som har haft et meget hårdt år.   

 

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

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

 

Nyt regnskabsprincip 

I efteråret blev introduceret en ny regnskabstilgang til investeringerne. Ændringerne vil 

gælde for regnskaber med afslutning pr. 30. september 2022 eller senere. Ændringerne 

er lavet for at undgå store udsving af driftsresultatet og dermed huslejen grundet kursre-

guleringer af investeringer. Efter ændringerne vil kursreguleringerne alene påvirke stør-

relsen af henlæggelserne og ikke årets resultat, hvorimod renterne vil påvirke driften og 

dermed størrelsen af årets resultat. Ved kursreguleringer medregnes både realiserede 

samt urealiserede kursreguleringer. 

 

 

Investeringer i KAB-Fællesskabet  

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 foretages i 

henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger. 

 

Kursværdier  

 

 

Kursværdi pr. 

31.december 

2022 

Indre værdi 

(Kurs) 

31. dec. 2021 

Indre værdi 

(Kurs) 

pr. 24.januar 2023 

Udvikling 

i hele 2022/23 

Danske Capital 24.840.349 kr. 118,58 108,08 - 8,86 %-point 

SEB Invest 27.927.523 kr. 119,07 108,12 - 9,20 %-point 

Nykredit Port. 21.260.554 kr. 124,33 111,89 - 10,01 %-point 

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Ind-

skud i Kapitalforeningen skal betragtes som en langsigtet investering. 
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17. Næste møde 

 
 

Der afholdes repræsentantskabsmøde torsdag den 23. februar 2023 kl. 18.00. 

 

Næste organisationsbestyrelsesmøde er torsdag den 8. juni 2023 kl. 17.00.  

 

18. Eventuelt 

Hanne forespurgte til skabeloner for husorden og lignende og opfordrede til, at alle afde-

lingerne arbejder med at revidere reglementerne i afdelingerne, så de kan godkendes på 

kommende afdelingsmøder. I arbejdet med at revidere indholdet i reglementerne, kan 

man arbejde for at ensrette indholdet, for at gøre arbejdet nemmere for driften og bebo-

erne.  

 

Flere organisationsbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, det er en god ide at revidere og 

tilrette reglementerne. 

 

Peter oplyste, at KAB sørger for at sende skabelonerne til afdelingsbestyrelserne.   

 

Peter orienterede om, at kundeøkonom Glenn Elly Barky stopper som medarbejder i 

KAB. Alle i bestyrelsen udtrykte, at det var de kede af, for de havde været rigtig glade for 

Glenn som kundeøkonom. Peter oplyste, at der er ansat en ny kundeøkonom, som nu 

skal i gang med at lære RKE at kende.  

 

19. 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. 

 

Beslutning 

 

Repræsentantskabsmøde den 23. februar 2023 afholdes i Rødovrehallen.  

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. juni 2023 afholdes i Ørbyvang. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet indeholder drøftelser, 

der ønskes refereret fortroligt. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at ingen punkter skal behandles som fortroligt.  


