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1. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. april 2017 

Referat af organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 24. april 2017 er udsendt den 8. maj 

2017. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet der efterfølgende blev underskrevet. 

 

 

2. Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2017 

Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde afholdt den 21. juni 2017 er udsendt 

den 23. juni 2017. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, der efterfølgende blev underskrevet. 

 

3. Revisionsprotokol 

Revisionsprotokollen omfatter revision af selskabets og afdelingernes regnskaber for  

2016-2017. 

 

Revisionsprotokollen fremlægges til organisationsbestyrelsens påtegning. 

 

Bilag  1: Revisionsprotokol 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver den fremlagte revisi-

onsprotokol. 
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Beslutning 

 

Revisor Pia Søndergaard orienterede om at der er taget nye standarder i brug, der har medført en læn-

gere revisionsprotokol. Revisionen har ikke fundet anledning til nogen bemærkninger, og påtegninger-

ne er derfor uden bemærkninger.     

 

Organisationsbestyrelsen godkendte herefter den fremlagte revisionsprotokol og underskrev den efter-

følgende. 

 

4. Organisationsbestyrelsens sammensætning  

  På valg 

Formand Per Husted Sørensen 2018 

Næstformand Bo Schytter 2017 

Medlem Annette Olsen Hussain 2017 

Medlem Pia Lafontaine 2017 

Medlem Kjeld Anderson 2018 

Medlem Rita Hardenberg 2017 

Medlem Vakant 2017 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger. 

 

Det kommende repræsentantskabsmøde samt valg til organisationsbestyrelsen blev drøftet. Alle med-

lemmer af organisationsbestyrelsen ønsker genvalg på det kommende repræsentantskabsmøde. Der skal 

vælges 4 medlemmer for 2 år og 1 medlem skal vælges for 1 år.  

 

5. Meddelelser fra formanden 

Formand Per Husted Sørensen vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om rele-

vante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Der var intet nyt. 

 

Sager til beslutning 

6. Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2016-2017  

Egedal Boligselskab 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 balancerer med 4.459.923 kr. og slutter 

med et overskud på 132.995 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 

 

Status balancerer med 23.956.116 kr., og dispositionsfonden udgør 6.589.129 kr., svarende til 

29.548 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 1.921.629 kr. svarende til 8.617 kr. pr. le-

jemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 1.911.629 kr. 

 

Smørum Gårdhuse 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 balancerer med 10.372.082 kr. og slutter 

med et overskud på 267.951 kr., der overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 74.751.706 kr. 

 

Møllebo 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 balancerer med 2.199.876 kr. og slutter 

med et overskud på 3.347 kr., der overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 30.921.482 kr. 

 

Elmehøj  

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 balancerer med 2.141.571 kr. og slutter 

med et overskud på 41.967 kr., der overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 30.348.187 kr. 

 

Kløveren 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 balancerer med 1.344.352 kr. og slutter 

med et overskud på 15.078 kr., der overføres til opsamlet resultat.  

 

Status balancerer med 22.531.567 kr. 

 

Irishaven 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 balancerer med 1.295.168 kr. og slutter 

med et underskud på 1.336 kr., der overføres til opsamlet resultat.   
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Status balancerer med 30.682.442 kr. 

 

Skibstedgård 

Driftsregnskab for tiden 1. maj 2016 - 30. juni 2017 balancerer med 1.468.103 kr. og slutter 

med et overskud på 59.238 kr., der overføres til disposition.  

 

Status balancerer med 36.790.705 kr. 

 

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2016-2017 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender boligorganisationens og afdelingernes  

regnskaber 2016-2017. 

 

Beslutning 

 

Punktet blev behandlet i sammenhæng med punkt 3. Revisor Pia Søndergaard orienterede kort om bo-

ligorganisationens regnskab. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2016-2017. 

 

7. Forvaltningsrevision 

De årlige nøgletal giver organisationsbestyrelsen et overblik over udviklingen i boligorgani-

sationen og -afdelingerne. Tallene behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med 

regnskabet. 

 

Organisationsbestyrelsen har igen i år haft særligt fokus på afdelingernes henlæggelser og tab 

ved fraflytning. 

 

Afdelingernes henlæggelser 

Det anbefales, at en afdelings samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 

skal være to-tre gange større end de årligt budgetterede henlæggelser. Dette opfylder afde-

lingerne med seniorbofællesskaber Møllebo, Elmebo og Kløveren til fulde og den ældste bo-

ligafdeling Smørum Gårdhuse ligeså. Den nyeste boligafdeling Skibstedgård fra 2015 opfyl-

der endnu ikke anbefalingen, men niveauet for henlæggelser øges hvert år. Boligafdelingen 

Irishaven er bare et par år ældre, og her er de samlede henlæggelser i tråd med anbefalingen.  
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Tab ved fraflytning   

Efter et større tab i 2014-15 har boligafdelingen Smørum Gårdhuse de seneste to år haft mar-

kant mindre tab. De øvrige afdelinger har over en treårig periode ikke haft tab ved fraflyt-

ning. 

 

Bilag 3: Læsevejledning til nøgletal  

Bilag 4: Nøgletal for forvaltningsrevision 2017-2018 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forvaltningsrevisionen til efterretning og be-

slutter, om der skal være særlige fokusområder i forvaltningsrevisionen 2017-2018. 

 

Beslutning 

 

Driftschef Brian Schnell orienterede om, at der er igangsat en plan for at rette op på det lave henlæg-

gelsesniveau for Kløveren.   

 

Organisationsbestyrelsen tog forvaltningsrevisionen til efterretning. 

 

8. Organisationsbestyrelsens årsberetning 2016-2017 

Som bilag vedlægges udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning 2016-2017. 

 

Bilag 5: Udkast til årsberetning 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender udkast til årsberetningen, således at 

denne efterfølgende kan blive fremlagt til godkendelse på boligorganisationens repræsen-

tantskabsmøde. 

 

Beslutning 

 

Med få ændringer godkendte organisationsbestyrelsen årsberetningen.  

 

9. Selskabets driftsbudget 2018-2019  

Budget 2018-2019 for boligorganisationen er vedlagt som bilag. 

 

Budgettet balancerer med 3.899.000 kr. 
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I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 121.000 kr., som er forudsat 

henlagt til arbejdskapitalen.  

 

Beløbet fremkommer ved en budgetteret nettorenteindtægt svarende til forrentningen af or-

ganisationens egenkapital - dispositionsfond og arbejdskapital. 

 

Budgettets hovedposter 

Forretningsførelse i alt 1.040.000 kr. 

Organisationens øvrige driftsudgifter 

(vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision) 161.000 kr. 

Samlede bruttoadministrationsudgifter 1.201.000 kr. 

 

Bilag 6: Selskabets driftsbudget for 2018-2019 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender boligorganisationens driftsbudget, så-

ledes at det efterfølgende kan blive fremlagt til godkendelse på boligorganisationens repræ-

sentantskabsmøde. 

 

Beslutning 

 

Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at der ikke var overensstemmelse mellem 

dagsordensteksten og budgettet, idet dagsordensteksten desværre ikke var opdateret ligesom budgettet. 

Det korrekte er, at budgettet balancerer med 3.790.000 kr. og at der indgår et budgetteret over-

skud/budgetreserve på 81.000 kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte herefter driftsbudgettet. 

 

10.  Smørum Gårdhuse – helhedsplan  

Orientering omkring status for Landsbyggefondens støtte  

Som tidligere beskrevet i indstilling til organisationsbestyrelsesmøde den 24. april 2017, har  

Landsbyggefonden (LBF) tilkendegivet, at følgende arbejder kan støttes: 

 

- Krybekælderen skal fyldes op med isolering, og der skal støbes et beton-terrændæk inkl. 

ny gulvbelægning. 

- Udskiftning af lette partier imod haven.  

- Etablering af mekanisk ventilation i alle boliger. 

- Renovering af taget.  

- Fjernelse af indvendig isolering af beton-elementer.  
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Den 19. oktober 2017har LBF sendt mail med svar om supplerende forundersøgelser. Under-

søgelserne omhandler en eventuel totalrenovering af badeværelser. LBF har givet tilsagn om 

at støtte denne renovering med 50 %’s ydelsesstøtte. Badeværelserne vil således blive revet 

ned, og der vil blive bygget nye. Støtteforhold for den samlede helhedsplan ser således ud:  

 

Samlede udgifter:      289 mio. kr.  

Heraf støttet (inkl. fordelte og gr. 2 arbejder):  161 mio. kr.  

Heraf ustøttet:      128 mio. kr.  

 

For at opnå skema A-tilsagn har LBF udbedt sig at få tilsendt henholdsvis forslag til princi-

piel løsning af badeværelser samt principielt forslag til nye lette facader. Rambøll har tilbudt 

at udarbejde dette materiale for 46.250 kr. inkl. moms.  

 

I den kommende periode vil der blive udarbejdet finansieringsbudget inkl. huslejekonse-

kvenser, og i den forbindelse vil de ustøttede arbejder blive gennemgået i dialog med følge-

gruppen. Der skal prioriteres for at holde huslejen på et fornuftigt niveau. Sideløbende vil 

LBF udarbejde en finansieringsskitse, der redegør for eventuel driftsstøtte mv.  

 

Energirenoveringspuljen i LBF  

Den 4. oktober 2017 har LBF åbnet for en ekstra støttepulje som omhandler midler til innova-

tive energirenoveringsprojekter. Disse demonstrationsprojekter skal vise nye løsninger for 

energirenovering af almene boliger. Boligerne i Smørum Gårdhuse ville med fordel kunne ef-

terisoleres på facader og tage. For at belyse om der findes nye gode løsninger, der ikke allere-

de er benyttet på andre bebyggelser, foreslås det, at bede Rambøll fremkomme med forslag til 

dette. Rambøll skal bruge 10.000 kr. inkl. moms for at forestå denne undersøgelse.  

 

Såfremt der findes en god løsning, vil der være grundlag for at udarbejde en reel ansøgning 

om støtte. Rambøll har givet tilbud på at forestå en sådan ansøgning for 52.500 kr. inkl. moms 

i tilfælde ad det bliver aktuelt. Det anbefales, at organisationsbestyrelsen bevilger midler til 

undersøgelser og ansøgning. Ansøgningsfristen til energirenoveringspuljen er den 25. januar 

2018.  

 

Følgegruppe og studietur  

Der er etableret en følgegruppe for sagen, hvis arbejde starter i forbindelse med at der er 

kommet en afklaring omkring LBF støtte. Som optakt til følgegruppens arbejde med helheds-

planen ønskes at afholde en studietur, hvor der studeres lignende bebyggelser, der er blevet 

renoveret. Det er planen at besigtige 5-6 bebyggelser, og at transporten foregår i bus. Der er 

indhentet tilbud på leje af bus inkl. forplejning på 8.000 kr. inkl. moms. Organisationsbesty-

relsen anmodes om, at bevilge midler til afholdelse af studietur.  

 

I forbindelse med studieturen vil følgegruppen blive præsenteret for helhedsplanens støttede 

og ustøttede arbejder, og indledende drøftelser omkring prioriteringer og huslejeniveau op-

startes. Følgegruppen vil blive bedt om at forholde sig til en eventuel energirenovering.   
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Det vil ligeledes være vigtigt, at følgegruppens overordnede ønsker og tanker omkring be-

byggelsens fremtidige behov drøftes.  

 

Økonomi  

Organisationsbestyrelsen har af flere omgange samlet bevilget 537.000 kr. Der er tale om ud-

læg der medtages i den støttede sag. Der er til dags dato forbrugt 606.031 kr., og desuden 

mangler Rambøll at fakturere for 51.875 kr. Samlet er der således en overskridelse på 120.906 

kr. i forhold til det bevilgede. Overskridelsen skyldes ekstraudgifter som er tilkommet af flere 

omgange:  

 

- Tilbage i 2011/2012 er der betalt fakturaer hovedsageligt til Rambøll for 288.678 kr. I juni 

2014 er der overført det bevilligede tilskud på 257.000 kr. til sagen, hvorefter der har væ-

ret en manko på ca. 31.000 kr. i ekstraudgifter.  

- I nov/dec 2016 er der tilkommet ekstraarbejder med hensyn til supplerende forundersø-

gelser som LBF udbad sig at få udført. Dette omhandlede murerarbejder, lukning af gulve 

samt honorar til Rambøll, og beløber sig samlet til 105.887 kr.  

- Samlet overskridelse  på 136.887 kr.  

 

Organisationsbestyrelsen anmodes om at bevilge midler til dækning af de afholdte udgifter. 

Der er også her tale om udlæg.  

 

Endelig skal for en god ordens skyld nævnes, at der også vil være udgifter til KAB´s honorar 

for byggeforretningsførelse. Dette honorar faktureres i forbindelse med skema A tilsagn, der 

typisk udløser tilskudsmidler fra LBF, og disse kan så bruges til dækning af udgifter i sagen. 

Derfor vil der ikke være behov for udlæg fra organisationsbestyrelsen til KAB’s honorar.  

 

Nedenfor er vist en samlet opstilling af de yderligere udlæg, der anmodes om. 

 

Rambøll honorar ifm. LBF materiale til skema A 46.250 kr. inkl. moms. 

Undersøgelse mht. innovativ energirenovering 10.000 kr. inkl. moms  

Evt. ansøgning til energirenoveringspulje  52.500 kr. inkl. moms 

Studietur - leje af bus inkl. forplejning  8.000 kr. inkl. moms 

Ekstraregninger/overskridelser  136.887 kr. inkl. moms  

Samlet:  253.637 kr. inkl. moms  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender et udlæg på 254.000 kr. inkl. moms til 

afholdelse af ovenstående omkostninger samt tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen orienterede om sagens forløb samt om økonomien i sagen. Organi-

sationsbestyrelsen godkendte et udlæg på 254.000 kr. inkl. moms og tog orienteringen til efterretning.  
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11. 360° analyse  

På organisationsbestyrelsesmødet den 24. april 2017 blev det besluttet at tilkøbe 360° analyse 

af Smørum Gårdhuse, Møllebo, Elmehøj samt Kløveren i Egedal Boligselskab. Det er planen 

at rapporterne for de fire afdelinger samt rapporten for organisationen er færdige den 15. de-

cember i år, hvorefter de skal kvalitetssikres af administrationen.  

 

Erfaringsmæssigt har det været en god ide at afholde en workshop for organisationsbestyrel-

sen, når rapporterne foreligger. Formålet med denne workshop er at få organisationsbestyrel-

sen til aktivt at gå ind i processen ved at arbejde med anbefalingerne i stedet for kun at blive 

præsenteret for dem. Derigennem sikres ejerskab i organisationsbestyrelsen. Der er fra admi-

nistrationens side et forslag om workshop torsdag den 8. februar 2018 kl. 16.00. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter en dato for workshop, samt sted og delta-

gerkreds. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at workshop afholdes torsdag den 8. februar 2018 kl. 17.00 i fæl-

leshuset i Elmehøj. Deltagerkredsen er organisationsbestyrelsens medlemmer.  

 

12. KAB’s sommerophold 2018 

De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i sommeren 2017 havde i 

alt 200 deltagere. Heraf deltog 145 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2018 

forventer KAB at kunne tilbyde sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og søger Ar-

bejdsmarkedets Feriefond om midler hertil.  

 

Senioropholdet afholdes i år først i oktober på en seniorhøjskole i Nørre Nissum, men der er 

stor tilmelding med godt 55 ansøgere.  KAB’s familieophold i Helsingør Ferieby fik en flot 

evaluering af deltagerne og forventes gennemført igen i 2018. I Helsingør eller andetsteds. 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.050 kr. 

Tilskud fra organisationen 1.050 kr. 

Egenbetaling 4.000 kr. 

 

Økonomi familieophold 

 Voksne Børn 

Pris i alt 4.700 kr. 2.700 kr. 

Tilskud fra organisation 1.050 kr. 1.050 kr. 
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Egenbetaling 3.650 kr. 1.650 kr. 

Egenbetaling med tilskud fra 

Arbejdsmarkedets Ferie-

fond* 

   100 kr.    100 kr. 

* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp 

 

Senioropholdet er en uges ophold på en handicapvenlig højskole. Prisen dækker en plads i et 

dobbeltværelse med bad og toilet samt alle måltider mv. Det er ikke muligt at opnå tilskud 

fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet. 

 

Tilskud fra boligorganisationen  

Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til de to sommer-

ophold gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, 

udflugter og foredrag m.v.  

Boligorganisationens pris vil være op til 1.050 kr. pr. plads i 2018, afhængig af de faktiske 

omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. 

 

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

tagelse er indkommet. 

 

I 2017 deltog ingen beboere fra Egedal Boligselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmar-

kedets Feriefond. 

 

I 2017 rådede Egedal Boligselskab over 4 pladser. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Egedal Boligselskab skal 

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

mange familiepladser og seniorpladser, de ønsker at kunne tilbyde. 

 

Beslutning 

 

Organistionsbestyrelsen besluttede, at der igen i år skal tilbydes 4 pladser i alt. 

 

13. Brug af vedligeholdelseskonto ved B-ordning  

SAB har med succes forsøgt sig med en ny praksis for brug af vedligeholdelsesmidler i flytte-

situationen. Formålet er at sikre vedligeholdelsen af lejemålene og samtidig passe på husle-

jen. En sidegevinst er, at boligerne fremstår pæne for nyindflytter.  Den nye praksis bliver nu 

et tilbud til alle boligorganisationer med afdelinger med B-ordning. 
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Den nye praksis er, at der, efter vurdering fra driftschefen, kan trækkes på vedligeholdelses-

kontoen i op til fem hverdage efter opsigelse af et lejemål. Derefter går den almindelige ud-

lejningsprocedure i gang. Det er kun relevant for boliger med en høj saldo på vedligeholdel-

seskontoen, da der her kan være mistanke om manglende vedligeholdelse. SAB har besluttet, 

at der efter et evt. brug fortsat skal stå mindst tre års henlæggelser på kontoen til den nye le-

jer. Vedligeholdelseskontoen kan kun bruges til normalvedligehold og ikke til mislighold, det 

vil sige, at det kun er arbejder, der også ville kunne godkendes i boperioden, der kan falde 

ind under ordningen. 

 

Alle boligorganisationer har mulighed for, at ovenstående bliver fast praksis for afdelinger 

med B-ordning. Det er dog en forudsætning, at det vælges for alle boligorganisationens afde-

linger med B-ordning. 

 

Ordningen kræver, at driftschefen er skarp på adskillelsen mellem almindeligt vedligehold 

og mislighold. Administrativt betyder indførelsen, at der går nogle dage fra et lejemål opsiges 

til det sendes i tilbud. Det er driftschefen, der er ansvarlig for at melde tilbage, hvis ordnin-

gen skal benyttes. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles at organisationsbestyrelsen beslutter, om alle boligorganisationens afdelinger 

med B-ordning fremover kan benytte fem dage til brug af vedligeholdelseskontoen 

og i givet fald at organisationsbestyrelsen beslutter, at der minimum skal stå tre års henlæg-

gelser på vedligeholdelseskontoen. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at alle afdelinger med B-ordning, det vil sige alle afdelinger und-

tagen Smørum Gårdhuse, fremover kan benytte fem dage til brug af vedligeholdelseskontoen, og at der 

minimum skal stå tre års henlæggelser på vedligeholdelseskontoen.  

 

14. Bestyrelseshonorar 2017-2018  

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

slutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. juli 2017-

30. juni 2018. 

 

Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 

79,62 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 47,76 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen 

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2017. Reguleringen vil 

medføre en ændring af det samlede års honorar fra 13.606,48 kr. til 13.836,48 kr.  
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Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 10. november 2016 besluttet, at besty-

relseshonoraret fordeles ligeligt mellem formanden, næstformanden og øvrige organisations-

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshono-

rar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. 

 

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

tales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen 

betales honorar fra førstkommende kvartal. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs 

begyndelse. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. 

 

Sager til orientering 

15. Forsikringsstatistik fra Willis 2013-2016 

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der fo-

restår kontakten til forsikringsselskabet. 

 

I kan i den 4-årige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se statistikken over boligor-

ganisationens forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.  

 

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

skader. Statistikken er vedlagt som bilag. 

 

Bilag 7: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2013-2016 

Bilag 8: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2013-2016 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

16. Forsikringsforhold 

I løbet af sommeren 2016 blev der afholdt udbud på alle forsikringer, da Topdanmark havde 

varslet en prisstigning på godt 8 %. Pr. den 1. oktober 2016 overgik alle bygningsforsikringer 

i KAB-fællesskabet derfor til Gjensidige, med en besparelse på mellem 5 og 15 % afhængig af 

selvrisiko og selskabernes skadesbillede.  

 

Der har i KAB-fællesskabet været et skadesforløb, med en række dyre skader bl.a. vandska-

der pga. rørskader (ikke skybrudsskader). Derudover er gennemsnitsskaden i KAB-

fællesskabet højere end gennemsnittet af hele porteføljen hos Gjensidige. Gjensidige har på 

denne baggrund varslet en ekstraordinær stigning på 3 % plus indeksstigningen. Den samle-

de prisstigning er varslet til ikrafttrædelse pr. den 1. oktober 2017 og udgør i alt 4,43 %. 

 

KAB har sammen med Willis haft drøftelser med Gjensidige omkring denne ekstraordinære 

stigning på 3 %, der kommer meget tidligt efter udbuddet. Gjensidige henviser til skadesbil-

ledet og fastholder derfor deres varsel, hvorfor det ikke har været muligt at ændre på  

Gjensidiges varsel. KAB har overfor Gjensidige udtrykt stor utilfredshed med deres tiltag og 

anmodet om tættere samarbejde og forebyggelse for at begrænse skadesomfanget. 

 

I KAB-fællesskabet har der været stor fokus på forebyggelse af skybrudsskader og tiltag i 

driften, der kan forhindre dette. Initiativet har båret frugt. Der er derfor brug for yderligere 

initiativer for at forebygge det generelle skadesomfang. 

 

Der vil i den kommende tid, udover forebyggelse af vandskader, være ekstra fokus på er-

hvervslejemål, og forebyggelse af brandskader i disse. KAB har i efteråret 2016 udarbejdet 

retningslinjer for ind- og fraflyttersyn i erhvervslejemålene, så eventuelle ulovlige installatio-

ner opdages. KAB er i samarbejde med Gjensidige og Willis ved at udarbejde en tjekliste over 

forhold, man skal være opmærksomme på, for at forebygge brand i erhvervslejemålene. Tjek-

listen sammen med en kampagne, hvor der sættes fokus på risikoen, vil kunne reducere ska-

desomfanget. 

 

Ud over dette initiativ besigtiger Gjensidige flere afdelinger for at vurdere det generelle risi-

kobillede og særligt i forhold til brand. De første besigtigelser har været meget positive, og 

der har været stor tilfredshed med det, Gjensidige observerer. 

Der vil blive foretaget yderligere gennemgange, og Gjensidige vil komme med input til tiltag, 

der kan forebygge, og sammen med KAB og Willis vil der blive udviklet nye sikringskoncep-

ter til beboelsesejendomme. 
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Det er KAB’s håb, at de initiativer, der bliver sat i gang, kan reducere skadesomfanget og 

dermed fastholde priserne på bygningsforsikringerne fremover. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

17. Udlejningstal 2016 

KAB udarbejder årligt en statistik fra Center for beboerservice. Nedenfor er de væsentligste 

tal trukket ud for Egedal Boligselskab, og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-

fællesskabet. 

 

Udlejninger 2016 for Egedal Boligselskab 

Tabellen viser hvor mange udlejninger, boligorganisationen har haft i 2016 fordelt på typer af 

boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). 

 

Kontrakter i 

alt 

Familieboli-

ger i % 

Ældreboliger i 

% 

Ungdom/ 

Kollegier i % 

Erhverv i 

% 

Billejemål i 

% 

15 5.142 6,5 8,1  0 17,7  0 39,9  0 8,8  3 12,4  

 

Anvisninger 2014-2016 

Tabellen illustrerer, hvordan tildelingen af udlejede familieboliger har fordelt sig i perioden 

2014-2016 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste 

– alminde-

lig i % 

Venteliste – 

oprykning i 

% 

Venteliste 

fleksibel i 

% 

Andet* i 

% 

Bytte i % Kommu-

nal anvis-

ning i % 

2014 14 4.021 28,6 18,1  28,6 25,2  14,3 21,9  7,1 6  7,1 4,8  14,3 24  

2015 26 3.855 69,2 20,4  3,8 29,2  15,4 18,1  3,8 7,3  3,8 4,1  3,8 21  

2016 14 3.197 21,4 11,9  35,7 35,6  14,3 17,9  0 6  14,3 4,8  14,3 23,7  

*(Andet + byfornyelse + særboliger + kombineret) 
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Migration mellem selskaberne 2016 og 2012-2016 

 Flyttet til andet 

boligselskab 

Modtaget fra 

andet boligsel-

skab 

2016 0 0 

2012-2016 3 0 

 

Fleksibel udlejning af almene familieboliger 2011-2016  

Fleksibel udlejning anvendes, hvor der er indgået aftaler mellem boligorganisationen og 

kommunen. Udlejningen efter de fleksible regler sker efter, at den pågældende bolig har væ-

ret tilbudt til opnoterede på oprykningsventelisten.  

 

Aftale indgået juni 2013 om 65 % udlejes efter de fleksible regler 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Udlejninger i alt   22 14 26 14* 

Fleksibel udlej-

ning 

  0 2 4 2 

Fleksibel udlej-

ning % 

  0 14,3 15,4 14,3 

Ikke tilfredsstillende  

*1 AlmenBolig+ 

 

Følgende kriterier er anvendt: 

Kode Kriterie – forkortet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EK1 Borgere i kommunen børn  

u/18 skilsmisse 

  0 0 0 0 

EK2 Udenbys borgere arbejde i  

kommunen 

  0 0 3 0 

EK3 Fast arbejde   0 2 1 1 

EK4 Seniorer over 55   0 0 0 0 

EK5 Tilknytning til kommunen   0 0 0 0 

AB+ Irishaven og Skibstedgård      1 
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Udsættelser 2014-2016 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser, der har været i Egedal Boligselskab og 

samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).  

 

År Antal boli-

ger* 

Udsættelser 

restance i 

alt 

Heraf ud-

sættelser 

fastholdt 

2014 202 43.941 1 252 0 45 

2015 217 44.205 0 166 0 32 

2016 217 44.288 0 126 0 34 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

18. Ny digital platform i KAB 

Mandag den 27. november 2017 går KAB-fællesskabet i luften med en ny digital platform. 

Med den nye digitale platform skaber KAB fundamentet for en hurtigere og billigere løsning 

af kerneopgaver og en bedre service for kunderne.  

 

Den digitale platform er baseret på standardsystemer. Det betyder, at vi nemmere kan tage 

nye systemer i brug, og dermed vil vi kunne tilbyde nye services hurtigere. Det gør desuden, 

at KAB er mindre afhængige af enkeltpersoners viden og kompetencer og dermed mindre 

sårbare. 

 

Beboervalgte, beboere og boligsøgende vil få adgang til en ny selvbetjening. Her vil man 

kunne det samme som i dag plus noget mere. F.eks. vil boligsøgende fremover kunne modta-

ge og besvare boligtilbud digitalt, og beboere vil gennem selvbetjeningen – og i 2018 en bebo-

erapp – kunne indberette opgaver til ejendomskontoret. Brugeroplevelsen vil også være for-

bedret i forhold til det nuværende. 

 

En større del af kommunikationen med KAB og ejendomskontorerne vil også kunne foregå 

digitalt. Beboervalgte, beboere og boligsøgende bliver mindre afhængige af åbningstider, 

breve, telefoner og mails. Til de kunder, der ikke er stærke i digitale løsninger, vil KAB fortsat 

levere god personlig service. 
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I forbindelse med overgangen er alle standardbreve blevet gennemskrevet med fokus på at 

gøre dem let forståelige, og layoutet er forbedret væsentligt. Der har for nogle selskaber og 

afdelinger været behov for at tilpasse logoet til det nye systems formater. 

 

Alle medarbejdere vil før overgangen få en grundig oplæring i de nye systemer, og der er et 

omfattende katalog af videoguides. Men der vil altid være udfordringer med at tage nye sy-

stemer i brug. Derfor kan der også være steder, hvor teknik og rutiner vil drille i starten. Der 

er etableret procedurer, der vil hjælpe med at sikre den bedst mulige overgang til den nye 

platform og en hurtig fejlretning. 

 

Beboervalgte vil i tiden op til den 27. november få tilsendt information og videoguides til den 

nye selvbetjening, og de vil kunne tilmelde sig kurser i KAB, hvis de ønsker yderligere in-

struktion.  

 

KAB-administrationen holder lukket for personlig og telefonisk henvendelse torsdag den 23., 

fredag den 24. og mandag den 27. november frem til kl. 12.00. Den almindelige ejendomsdrift 

vil køre i perioden, og ejendomskontorerne vil kunne kontakte administrationen. 

 

Der kan forventes en implementeringsfase frem til udgangen af december 2017, hvor nogle 

opgaver vil tage lidt længere tid. Derefter forventer vi at være oppe på fuld drift. 

 

Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

19. Styringsdialog – orientering 

Torsdag den 12. oktober 2017 blev der afholdt det årlige styringsdialogmøde med Egedal 

Kommune som tilsynsmyndighed med deltagelse af formandsskabet for Egedal Boligselskab 

samt kundechefen. På mødet blev selskabets og afdelingernes forhold drøftet - såsom øko-

nomi, beboerdemokrati, udlejningssituation samt kommende renoveringsopgaver. Kommu-

nen har godkendt alle regnskaber og har intet kritisk at bemærke til selskabets øvrige forhold.  
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

20.  Nybyggeri – Egedal Stationsby  

Projektet er stadig i licitation, da der undervejs i prisudregningsperioden fremkom flere ind-

sigelser med budskab om tidsfristforlængelse.  

 

Da der var udvalgt fem entreprenører fra prækvalifikationsrunden til at afgive pris, og der 

var indsigelser fra de tre, blev det besluttet af følgegruppen at imødekomme ønsket om en 

forlænget udregningsperiode, som udløber den 20. oktober 2017. 

 

De indkomne tilbud skal fortsat bearbejdes efter licitationen, men resten af tidsplanen ser ud 

til at holde i forhold til det estimerede. 

 

Tidsplan 

Licitation 20. oktober 2017 

Indsendelse af skema B 31. december 2017 (senest) 

Byggestart 1. marts 2018 

Aflevering 29. april 2019 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der er møde med følgegruppen om licitati-

onsresultatet den 13. november 2017. 

 

21. Nyt fra afdelingerne 

Smørum Gårdhuse 

 Afdelingsbestyrelsen er startet godt op med en række opgaver.  

 Ejendomskontoret er netop flyttet til nye lokaliteter i det ”gamle” vaskeri i afdelingen.  

 Afdelingen afventer fortsat tilbagemelding ift. helhedsplan og Landsbyggefonden.  

 Vaskeriet er flyttet og oprettet i nye lokaler.  
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 Der er opsat ekstra belysning på p-pladser og nye lamper i indgangspartierne.  

 Alle regnvandsledninger etc. er gennemgået (sidste etape)  ifm. med lækagesøgning 

(vandspild) 

 

Møllebo 

 Der har været drøftelser omkring vedligeholdelsesopgaverne samt om råderetskata-

loget. Sidstnævnte har bl.a. været en hel del omkring opsætning af hegn mv. 

 

Elmehøj 

 Der har været drøftelser omkring vedligeholdelsesopgaverne.  

 

Kløveren 

 Der er drøftelser omkring fordeling af udgifter til hhv. ejendomslokale og garage, 

hvor materialet for Dyvelåsen er placeret. I skrivende stund er der aftalt møde ultimo 

oktober måned.  

 

Irishaven – AlmenBolig+ 

 Afdelingen afventer fortsat afklaring på MgO sagen.  

 

Skibstedgård – AlmenBolig+ 

 Afdelingen afventer fortsat afklaring på MgO sagen. 

 Der pågår drøftelser omkring grundejerforeningens ”muligheder” ift. parkerings-

pladsen, som vender ud mod Veksø Bygade (Aftalen omkring selve etableringen er 

på plads, men der udestår nu en drøftelse med kommunen omkring parkering) 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen præsicerede, at mødereferater fra afdelingsbestyrelsesmøder også skal på 

hjemmesiden. 

 

22. Investeringsforeninger 

Rentemarkederne domineres af forventninger til centralbankerne, inflationsdata og risikoap-

petitten, hvor situationen mellem Nordkorea og USA er i fokus og skabte markedsuro i star-

ten af august. Udsigterne til en militær konflikt er dog tvivlsom, hvilket igen har presset ren-

terne op.  
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Markederne fokuserer dermed primært på centralbankerne, som langsomt ventes at stramme 

pengepolitikken, såfremt inflationen tiltager.  

 

De danske obligationer er i øjeblikket understøttet af en meget langsom tilbagerulning af 

pengepolitikken i ECB og Nationalbanken. Desuden er den højere kupon stadig vigtig for 

mange udenlandske investorer, hvilket smitter positivt af på afkastene i porteføljerne. 

 

Kursværdier 

 

 

Nominel be-

holdning 

(kurs 100) 

Indre vær-

di 

(Kurs) 

31. dec. 

2016 

Indre vær-

di 

(Kurs) 

19. okt. 

2017 

Værdiudvikling 

hidtil 2017 

 i procentpoint 

Værdiudvikling 

hele 2016 

i procentpoint 

 

Danske Capi-

tal 
6.967.300 114,46 116,37 +1,67 +3,60 

SEB Invest 6.602.700 114,84 117,81 +2,58 +3,81 

Nykredit 

Port. 
7.034.600 117,96 120,68 +2,30 +4,68 

 

Indskud i Investeringsforeningerne skal betragtes som en langsigtet investering. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

23. Grundejerforeningen Dyvelåsen – generalforsamling 2017 

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Dyvelåsen den 6. november 2017. 

 

Bilag 9: Referat medtages på mødet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Formand Per Husted orienterede om generalforsamlingen, hvor der blandt andet blev drøftet tilkørsels-

forhold til nyt byggeri. Kontingentet fortsætter uændret. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen 

til efterretning og referatet fra grundejerforeningens generalforsamling vedlægges dette referat. 

 

 

24. Flytning af ejendomskontor 

Ejendomskontoret har netop taget de nye faciliteter i brug i det gamle vaskeri i Smørum 

Gårdhuse. I den anledning blev der den 3. oktober 2017 afholdt en mindre åbningsreception 

med en pølse og en vand til de fremmødte. Der var ca. 30 deltagere.  

 

Selskabets formand Per Husted deltog i receptionen og holdt en kort, men fin tale for de 

fremmødte og driftspersonalet.  

 

Afregning af byggeomkostningerne pågår pt., herunder det tilskud som organisationsbesty-

relsen tidligere har godkendt.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Der var bevilget 256.000 kr. til flytning og ombygning af en del af tidligere vaskeri til nyt ejendoms-

kontor. Der udestår at etablere bad, men samlet holdes omkostningerne under det bevilgede. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

25. Kommende møder  

Repræsentantskabsmøde 

Torsdag den 23. november 2017 i Fælleshuset i Elmehøj kl. 18.00 

 

Forslag til kommende møder i 2018: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde 

Torsdag den 26. april 2018 i Smørum Kultur- og Idrætscenter kl. 16.00 

Torsdag den 8. november 2018 i KAB kl. 16.00 

  



 

Referat 
 

Egedal Boligselskab 

Møde den 9. november 2017 

Udsendt den 29. november 2017 
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Repræsentantskabsmøde   

Torsdag den 29. november 2018 i Fælleshuset i Elmehøj kl. 18.00 

 

Der foreslås tillige afholdelse af afdelingsmøder i 2018: 

 

Møllebo  mandag den 5. marts 2018 kl. 19.00 

Smørum Gårdhuse   tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 

Kløveren  mandag den 19. marts 2018  kl. 19.00 

Elmehøj  tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18.00 

Irishaven beslutter datoen på et senere tidspunkt 

Skibstedgård beslutter datoen på et senere tidspunkt 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender 

mødedatoerne. 

 

Beslutning 

 

Organistionsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte mødedatoerne med følgende 

ændringer: 

 

Organisationsbestyrelsesmøder begynder kl. 17.00 

 

Afdelingsmødet i Smørum Gårdhuse afholdes  torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00 

Afdelingsmødet i Elmehøj afholdes  torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.00 

 

26. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

 

27. Referat fra mødet – fortrolighed 

På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personføl-

somme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der of-

fentliggøres. 

  



 

Referat 
 

Egedal Boligselskab 

Møde den 9. november 2017 

Udsendt den 29. november 2017 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der 

ønskes refereret fortroligt. 

 

Beslutning 

 

Der var intet til fortrolighed. 


