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Organisationsbestyrelsesmøde  

onsdag den 26. september 2018 kl. 18.30, 

genoptaget onsdag den 10. oktober 2018 kl. 18.00  

i Avedøre Nords selskabslokaler,  

Avedøre Tværvej 95, Hvidovre 

 

 

Mødet den 26. september 2018 blev suspenderet og genoptaget den 10. oktober 2018. 

 

Til stede den 

26/9-2018: 

 

 

Til stede den 

10/10-2018: 

Formand Bitten Dufour, næstformand Margit Kjærgaard, Bjarne Nørgaard 

Kristensen, Helle Hardt Friis, Malene Friis Schultz  (via telefon) Morten 

Kurtsen Egelberg, Per Bent Naamann Pedersen, Sjoerd Janssen, Johannes 

Pleidrup 

 

Formand Bitten Dufour, næstformand Margit Kjærgaard, Bjarne Nørgaard 

Kristensen, Malene Friis Schultz, Joan Lerke Henriksen, Per Bent Naamann 

Pedersen, Johannes Pleidrup 

Administration 

den 26/9-2018: 

 

 

 

Administration 

den 10/10-2018:  

Vicedirektør Lone Skriver (under punkt 16), kundedirektør Sanne Kjær, 

kundechef Henning Bøgh Holtov, ejendomsleder Lars Doberck,  

ejendomsleder Jan Poulsen,  

jurist Nikolaj Kjøller (under punkt 17) 

 

Kundechef Henning Bøgh Holtov, ejendomsleder Lars Doberck,  

ejendomsleder Jan Poulsen  

Revisor: Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg – deltog ikke 

 

Afbud 26/9-2018: 

 

 

Afbud 10/10-2018: 

Ejendomsleder Jesper Duus Olsen, John Petersen, , Joan Lerke Henriksen  

 

Ejendomsleder Jesper Duus Olsen, Morten Kurtsen Egelberg, Sjoerd Jans-

sen, John Petersen, Helle Hardt Friis 
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1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen  

Gældende forretningsorden vedtaget den 27. maj 2009 er vedlagt. 

 

Bilag 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forretningsordenen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog forretningsordenen til efterretning. 

 

2. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 29. maj 2018  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 29. maj 2018 er sendt til organisationsbestyrel-

sens medlemmer den 31. maj 2018. 

 

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 29. maj 2018 blev godkendt og underskrevet af forman-

den. 

 

3. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 14. august 2018  

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 14. august 2018 er sendt til organisationsbesty-

relsens medlemmer den 15. august 2018. 

 

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet. 

 

Indstilling 

 

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

 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 14. august 2018 blev godkendt og underskrevet af for-

manden. 

 

4. Revisionsprotokol  

Der er ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog forretningsordenen til efterretning. 

 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning  

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand Bitten Dufour Avedøre Stationsby Nord 2019 

Næstformand Margit Kjærgaard Avedøre Stationsby Syd 2020 

Bestyrelsesmedlem Morten Kurtsen Egelberg Avedøre Stationsby Syd 2019 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Nørgaard Kristensen Avedøre Stationsby Syd 2020 

Bestyrelsesmedlem Helle Hardt Friis Avedøre Stationsby Syd 2019 

Bestyrelsesmedlem John Petersen Store Hus 2020 

Bestyrelsesmedlem Malene Friis Schultz Store Hus 2019 

Bestyrelsesmedlem Sjoerd Janssen Store Hus 2020 

Bestyrelsesmedlem Per Bent Naamann Pedersen Avedøre Stationsby Nord 2020 

Bestyrelsesmedlem Johannes Pleidrup Avedøre Stationsby Nord 2019 

Bestyrelsesmedlem Joan Lerke Henriksen Avedøre Stationsby Nord 2019 

    

 

Op til mødet den 10. oktober 2018 er Sjoerd Janssen og John Petersen udtrådt af organisationsbestyrel-

sen. Suppleanterne Marianne Poulsen og Henrik Birlis indtræder på deres pladser og er på valg i 2020. 

SAGER TIL BESLUTNING 

6. Afdelingernes budget 2019  

Afdeling 35001, Avedøre Stationsby Syd 
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Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 5. september 2018. 

 

Afdelingsmødet godkendte budgettet den 24. september 2018.  

 

Driftsbudgettet for 2019 udviser en huslejestigning på 1.869.000 kr. svarende 2,15 %. 

Hertil kommer indeksregulering af hjemfaldsbetalingen. 

 

Den gennemsnitlige leje udgør 1012,13 kr. pr. m² for almindelige boliglejemål, 1.386,27 kr. pr. 

m² for hybler og 1.167,83 kr. pr. m² for ældrevenlige boliger. 

 

Langtidsplanens aktiviteter og finansiering 

De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør pr. den 1. januar 2019 

25.750.000 kr. svarende til 284,27 kr. pr. m².  

 

Der skal fortsat gøres opmærksom på, at der ikke er tilstrækkelige henlæggelser til at dække 

alle planlagte aktiviteter i fremtiden, hvorfor ekstern finansiering af aktiviteterne må forud-

sættes. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at afdelingens langtidsplan ikke nødven-

digvis er fyldestgørende. 

 

Afdeling 35003, Store Hus 

 

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 9. august 2018. 

 

Afdelingsmødet forelægges budgettet til godkendelse den 19. september 2018.  

 

Driftsbudgettet for 2019 viser en uændret husleje. Dog varsles indeksregulering af hjemfalds-

betalingen. 

 

Den gennemsnitlige leje udgør derefter 923,55 kr. pr. m². 

 

Langtidsplanens aktiviteter og finansiering 

De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør pr. den 1. januar 2019, 

5.338.000 kr., hvilket svarer til 156,04 kr. pr. m². 

 

Der gøres opmærksom på, at der i den kommende periode ikke er tilstrækkelige hen-

læggelser til at dække de planlagte aktiviteter, som helhedsplanen kommer til at vise, hvorfor 

ekstern finansiering af aktiviteterne må forudsættes.  

 

Afdeling 35004, Avedøre Stationsby Nord 

 

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet den 13. august 2018. 

 

Afdelingsmødet har godkendt budgettet den 20. september 2018. 
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Driftsbudgettet for 2019 udviser en huslejestigning på 1.686.000 kr. svarende til 2,15 %.  

Hertil kommer indeksregulering af hjemfaldsbetalingen. 

 

Den gennemsnitlige leje udgør 987,51 kr. pr. m² for almindelige boliglejemål og for ung-

domsboliger 1.009,99 kr. pr. m².  

 

Langtidsplanens aktiviteter og finansiering 

De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør pr. den 1. januar 2019, 

19.550.000 kr., hvilket svarer til 237,77 kr. pr. m². 

 

Der skal gøres opmærksom på, at der i den kommende 16-års periode ikke er tilstrækkelige 

henlæggelser til at dække de planlagte aktiviteter, hvorfor ekstern finansiering af aktivite-

terne må forudsættes.  

 

Afdeling 35005, Børneinstitutionen Ræven 

 

Driftsbudgettet pr. 1. januar 2019 viser uændret husleje. 

 

Lejen udgør herefter 779,22 kr. pr. m².  

 

Til uforudsete udgiftsstigninger er der på konto 119-8999 afsat 12.000 kr. 

 

Afdeling 35006, Børneinstitutionen Haren   

 

Driftsbudgettet pr. 1. januar 2019 udviser en lejeforhøjelse på 17.000 kr. svarende til 4,06 %. 

Lejen udgør herefter 1.238,64 kr. pr. m². 

 

Til uforudsete udgiftsstigninger er der på konto 119-8999 afsat 0 kr. 

 

Afdeling 35007, Børneinstitutionen Pindsvinet   

 

Driftsbudgettet pr. den 1. januar 2019 udviser en lejenedsættelse på 37.000 kr. svarende til  

9,18 %. 

 

Lejen udgør 966,21 kr. pr. m². 

 

Til uforudsete udgiftsstigninger er der på konto 119-8999 afsat 0 kr. 

 

Langtidsplanens aktiviteter og finansiering 

For alle institutioner gælder det, at der fortsat arbejdes med udviklingen af langtidsplanerne. 

 

Således vil der, i takt med stigende behov for istandsættelse, blive arbejdet på at tilvejebringe 

en opdateret langtidsplan, som på sigt tager hånd om de krævende vedligeholdelsesarbejder, 

der begynder at vise sig i disse institutioner. Dette sker blandt andet i samarbejde med  
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Hvidovre Kommune. 

 

Bilag 2: Afdelingernes budget 2019  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgetterne for 2019 for afdelingerne 

under forudsætning af afdelingsmødernes godkendelse. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budgetterne for 2019 for afdelingerne.  

 

De tre afdelinger havde forud for mødet godkendt budget for 2019 på deres afdelingsmøde. 

 

7. Bestyrelsesvederlag 2018  

Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2018 kan maksimalt 

udgøre 127.692 kr., idet satsen efter de gældende regler er fastsat til: 

 

 79,62 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder. 

 47,76 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder. 

 

Lejemålsenheder (forvaltningsenheder) opgøres i forhold til boligorganisationens samlede 

antal enheder ved regnskabsårets begyndelse. 

 

For nybyggeri og moderniseringsarbejder, der medfører en skemabehandling, er der også 

mulighed for at indregne et bestyrelsesvederlag. 

 

Organisationsbestyrelsen har på mødet den 26. september 2012 truffet beslutning om følgen-

de fordeling af bestyrelsesvederlag: 

 

Vederlag til formanden udbetales med tre gange vederlag pr. bestyrelsesmedlem. 

 

Vederlag til næstformanden udbetales med to gange vederlag pr. bestyrelsesmedlem. 

 

Vederlag til øvrige afdelingsbestyrelsesformænd, valgt til organisationsbestyrelsen, udbetales 

med to gange vederlag pr. bestyrelsesmedlem. 

 

Der udbetales ikke bestyrelsesvederlag i forbindelse med skemasager. 

 

På mødet den 26. september 2013 besluttede organisationsbestyrelsen endvidere, at der kan 

ske udbetaling for tabt arbejdsfortjeneste mod behørig dokumentation. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter, om den nuværende ordning for udbetaling 

af bestyrelsesvederlag fortsat skal være gældende og samtidig, at vederlaget beregnes efter 

de forhøjede satser. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte, at den nuværende ordning fortsat skal være gældende. Og at ve-

derlaget beregnes efter de forhøjede satser. 

 

8. Styringsdialog 2018 (2017) 

Til brug for styringsdialogmødet med Hvidovre Kommune i 2018 er der udarbejdet en sty-

ringsrapport omfattende regnskabsåret 2017. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte den samlede styringsrapport på bestyrelsesmødet den 

29. maj 2018.   

 

Det samlede materiale er indsendt til Hvidovre Kommune i juni 2018. 

 

Organisationsbestyrelsens eventuelle ønsker til emner til dialogmødets dagsorden bør nu 

fastlægges.  

 

Hvidovre Kommune har indkaldt til styringsdialogmøde den 11. oktober 2018.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om emner til dialogmødets 

dagsorden.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at følgende tre emner skal medtages til dialogmødets dagsorden: 

 

- Naverporten – teknik og miljø 

- Byparken – Bøgehækken 

- Enghøjskolen – aulaen. 
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9. Avedøre Boligselskab – Visionsprogram - arbejdsgruppe 

Der var på visionsgruppens møde i februar 2018 enighed om at fortsætte drøftelserne om ud-

arbejdelse af en samlet vision for fremtidens Avedøre Stationsby på næste organisationsbe-

styrelsesmøde. 

 

I de fortsatte drøftelser skal bland andet indgå følgende emner, der fremkom under arbejdet 

med 360 gr. analyserne for Avedøre Boligselskab ved teamaftenen den 18. januar 2018: 

 

- Fælles vision og strategi 

- Gentænkning af de store grønne arealer 

- Eventuel udvidelse af beboerrådgiverens opgaver – fælles ordning 

 

Det er nødvendigt at arbejde målrettet med at fremtidssikre Avedøre Stationsby, så den også 

i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo. Det kræver en samlet vision for fremtidens Aved-

øre Stationsby. 

 

På organisationsbestyrelsesmødet den 29. maj 2018 blev det besluttet at etablere en arbejds-

gruppe for organisationsbestyrelsen. Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til videre drøftel-

se i organisationsbestyrelsen. Der skal udpeges 2 personer fra hver afdeling. 

 

Afdeling Syd har udpeget Margit Kjærgaard og Morten Kurtsen Egelberg. 

  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen får udpeget de resterende medlemmer til arbejds-

gruppen og træffer beslutning om det videre forløb. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen udpegede følgende til arbejdsgruppen: 

 

- Store Hus: Malene Friis Schultz og Thorbjørn Rasmussen 

- Nord: Bitten Dufour og Johannes Pleidrup. 

 

Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde med vi-

sionsprogrammet på dagsordenen som eneste punkt.   

 

10. Avedøre Boligselskab - Ræven/ungekontakten  

På organisationsbestyrelsesmødet den 21. oktober 2014 blev det besluttet at godkende en æn-

dret anvendelse af institutionslejemålet ”Ræven” – til aktiviteter for Hvidovre Kommunes 

”Ungekontakten”. 



 

Referat 
 

Avedøre Boligselskab 

 

Møde den 26. september 2018 

Udsendt på mail den 17. oktober 2018 

 

 
 

10/21 

 

Det har været en forudsætning, at aktiviteten kun dækker Hvidovre Kommunes unge, og at 

aktivitet kun foregår i lejemålet og ikke efter kl. 22.00. 

 

Det har endvidere været en forudsætning, at Ungekontaktens ledelse og afdelingsbestyrelsen 

for afdeling Nord i fællesskab har aftalt et sæt husordensregler. 

 

Godkendelsen af en anden benyttelse af lejemålet har været foreløbigt gældende i to år og vil 

kunne forlænges, såfremt en evaluering ikke har påvist problemer. 

 

Det er oplyst fra afdeling Nord, at anvendelsen af lejemålet ikke har medført gener eller pro-

blemer af nogen art, hverken for beboere, ejendomskontor og ansatte eller afdelingsbestyrel-

se. 

 

Afdelingsbestyrelsen har på deres møde den 6. juni 2018 besluttet, at godkende kontrakten 

forlænges fra to til tre år. 

 

Det anbefales at lade anvendelsen af lejemålet fortsætte. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at lade anvendelsen af leje-

målet for ”Ungekontakten” fortsætte i en treårig periode. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at lade anvendelsen af lejemålet for ”Ungekontakten” fortsætte i 

en treårig periode. 

 

11. Afdeling 3503, Store Hus – utæt dæk – betonskader 

På grund af nedsivende vand i kælderen, med skader i beton til følge, er Danakon A/S, Råd-

givende ingeniører, blevet bedt om at besigtige dæk og kælder. 

 

Den 16. februar 2018 udførte Danakon besigtigelsen og har efterfølgende sendt et besigtigel-

sesnotat (bilag vedlagt). 

 

På et møde den 23. april 2018 med deltagelse af Danakon, Flemming Kristensen (OCM), 

Henning Holtov (KAB) samt Jesper Duus (Avedøre Boligselskab), blev det fastslået, at en fuld 

renovering af dæk ved indgang 2 og 4 fra Centerstriben er nødvendig.  

 

Skaderne som følge af det utætte dæk er så omfattende, bl.a. på en bærende søjle, at det ikke 

vil være forsvarligt at udsætte renovering af dæk samt reparation af skadet beton. 
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Ejendomskontoret i Store Hus informerer organisationsbestyrelsen i Avedøre Boligselskab, 

på organisationsmøde den 26. september 2018, og arbejdet søges igangsat snarest muligt her-

efter. 

 

Da der ikke er midler i driften til at afholde omkostningerne til arbejderne foreslås følgende: 

 

1. Der tages kontakt til Landsbyggefonden, med henblik på at få renoveringsudgifterne fi-

nansieret i Helhedsplanen. 

  

2. Hvis ikke Landsbyggefonden godkender forslag 1, eller indtil en godkendelse foreligger, så 

søges en løsning med lån af egne midler og udgifter til afskrivning over 10 år. 

 

Herudover gives eventuelle aktuelle meddelelser på mødet.  

 

Bilag 3: Besigtigelsesnotat 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender arbejdet og den foreslåede finansiering. 

 

Beslutning 

 

Beboerne godkendte arbejdet og finansieringen på deres afdelingsmøde den 19. september 2018.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdet og den foreslåede finansiering. 

  

12. KAB’s Sommerophold 2019  

De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i 2018 havde i alt 170 del-

tagere. Heraf deltog 123 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. KAB’s familieophold i 

Pindstrup Centeret (mellem Randers og Århus) fik en flot evaluering af deltagerne. Senior-

opholdet fik ligeledes en tilfredsstillende evaluering. 

 

Også i 2019 forventer KAB at kunne tilbyde sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og 

søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil.  

 

Familieopholdet vil som i 2018 gennemføres i Pindstrup Centeret. Der er større søgning på 

deltagelse i familieopholdet, end der er pladser. Derfor forsøger KAB at arrangere to ophold i 

2019. En forudsætning for at kunne gennemføre dette er dog, at KAB får tilstrækkelig med 

midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. 
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Senioropholdet afholdes i 2019 i september på seniorhøjskolen Rude Strand i Østjylland, og 

der forventes 50-60 deltagere. 

 

Økonomi seniorophold 

Pris i alt 5.150 kr. 

Tilskud fra organisationen maksimalt 1.050 kr. 

Egenbetaling 4.100 kr. 

 

Økonomi familieophold 

 Voksne Børn 

Pris i alt * 4.350 kr. 2.550 kr. 

Tilskud fra organisation maksimalt 1.050 kr. 1.050 kr. 

Egenbetaling 3.300 kr. 1.500 kr. 

* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, får tilskud fra  

Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Prisen for senioropholdet dækker en plads i et dobbeltværelse med bad og toilet samt alle 

måltider mv. Eneværelse kan tilkøbes. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarke-

dets 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 er maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2019, afhængig af de faktiske om-

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

Fordeling af pladser sikrer, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og som har an-

søgere, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser. 

 

For familieopholdets vedkommende er Arbejdsmarkedets Feriefonds kriterier for udbetaling 

af tilskud, grundlaget for fordeling. For senioropholdet vil det være først-til mølle-princippet, 

der gælder, i tilfælde af overtegning. 

 

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

kommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en 

god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne. 

I 2018 deltog fire beboere fra Avedøre Boligselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmar-

kedets Feriefond. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Avedøre 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. 

 

Selskabet rådede over 20 pladser i 2018. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen ønskede at tilbyde 10 pladser med dobbelt tilskud. 

 

Da der er opstået tvivl om priser og tilskud, vil sagen blive taget op igen på et senere tidspunkt. 

 

13. Rammeaftaler for teknisk rådgivning  

De sidste 12 år har KAB stillet såkaldte rammeaftaler for teknisk rådgivning til rådighed for 

de boligorganisationer, som ønsker at være med i ordningen. Aftalerne kan benyttes i alle re-

noverings- og nybyggerisager, hvor der skal benyttes arkitekt-/ingeniørbistand. Aftalerne har 

en varighed på fire år, og de nuværende aftaler udløber med udgangen af 2018.  

 

Efter den gældende lovgivning skal langt de fleste rådgiveropgaver i udbud efter udbudslo-

ven og de særlige almene bestemmelser. Denne udbudsforpligtelse løses nemmest, hurtigst 

og billigst ved at benytte en rammeaftale som beskrevet i bilaget. 

 

Der gennemføres et rammeudbud i efteråret 2018, hvor der udvælges 5-6 rådgivere inden for 

hver af de beskrevne fem kategorier af rådgivningsopgaver (se bilag). Som en ny kategori er 

tilføjet ”byggeledelse, sikkerhedskoordinering og arbejdsmiljøledelse”. Udbuddet gennemfø-

res én gang og dækker over den næste 4-årige periode. Udbudsudgifterne dækkes af, at hver 

deltagende boligorganisation betaler et éngangsbeløb på 25.000 kr. inkl. moms.  

 

Når den enkelte byggesag skal have tildelt en rådgiver via ovennævnte miniudbud, koster 

det byggesagen 12.750 kr. inkl. moms (2018-priser i prisblad). Et traditionelt gennemført ud-

bud af teknisk rådgivning koster 75-150.000 kr. og vil normalt tage 5-6 måneder. 

 

Det vil typisk være boligorganisationen, der afholder éngangsudgiften til rammeudbuddet, 

og den enkelte byggesag, der afholder udgiften til miniudbuddet. 

 

Forholdet til andre aftaler 

Som det er bestyrelsen bekendt, kører der også et udbud af det såkaldte byggepartnerskab. 

Der vil være en række sager, som vil blive løst inden for dette partnerskab, men der vil sam-

tidig være en række andre sager, som ikke egner sig til dette. Og disse sager skal stadigvæk 
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have valgt rådgivere i udbud, hvorfor byggepartnerskabet og rammeaftalerne for teknisk 

rådgivning supplerer hinanden. 

 

KAB anbefaler derfor, at boligorganisationen tilslutter sig ordningen, som herefter kan benyt-

tes af alle afdelinger i boligorganisationen ved renoveringssager og af boligorganisationen 

ved nybyggeri. 

 

Rammeaftalerne vil kunne træde i kraft primo 2019. 

 

Bilag 4: Rammeaftaler for teknisk rådgivning 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter: 

 

- at tilmelde sig rammeaftaleordningen for den næste 4-årige periode 2019-2022 

- at der som konsekvens af ovennævnte beslutning bevilges et beløb på 25.000 kr. til at 

dække andel af udbudsomkostningerne. Beløbet tages af selskabets arbejdskapital. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

14. Mødeplan 2019 

Som bilag er vedlagt udkast til mødeplan 2019. 

 

Bilag 5: Mødeplan for 2019 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om mødeplan for 2019. 

 

Beslutning 

 

Godkendt med en mindre rettelse: formand på valg – ej næstformand. 

 

15. Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform  

KAB arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten i byggeriet og samtidig sikre, at boligorga-

nisationen oplever bygherrerollen positivt. KAB har derfor igangsat en ny udbuds- og sam-
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arbejdsform, der er målrettet større renoveringsopgaver og nybyggeri. Samarbejdsformen har 

fået navnet ”Byggepartnerskabet”.  

  

Hvad er Byggepartnerskabet 

På vegne af de KAB-administrerede boligorganisationer udbyder KAB en rammekontrakt på 

et Byggepartnerskab. Rammekontrakten er en fireårig aftale med mulighed for forlængelse i 

yderligere to år. Udbudspligten for projekter, der gennemføres i regi af Byggepartnerskabet, 

vil herefter være afløftet.    

 

Byggepartnerskabet er baseret på, at entreprenør, rådgiver og bygherre danner et fælles pro-

jektteam. Projektteamet vil være gennemgående fra sag til sag i aftaleperioden, og dermed 

kan processer i renoveringsopgaver og nybyggeri løbende optimeres. 

 

Deltagelse og betaling 

KAB opfordrer alle boligorganisationer til at blive en del af Byggepartnerskabet. Ved at til-

slutte sig Byggepartnerskabet har man som boligorganisation mulighed for, men ikke pligt 

til, at gøre brug af den nye samarbejdsform på kommende projekter.  

 

Byggepartnerskabet bliver finansieret gennem et projekthonorar på 100.000 kr. pr. projekt. 

Dette honorar erstatter de nuværende omkostninger ved et EU-udbud, der erfaringsmæssigt 

beløber sig til ca. 200.000 kr. pr. projekt. 

 

KAB forventer at kunne starte de første projekter i Byggepartnerskabet i 2. kvartal 2019. 

 

Bilag 6: Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationen tilslutter sig 

KAB’s Byggepartnerskab for en fireårig periode med mulighed for forlængelse i to år. 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

16. iPads og iPhones i Avedøre Boligselskab 

Formandskabet ønsker, at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om bestyrel-

sens fortsatte brug af iPads og tilhørende support ved organisationsbestyrelsesmøder. 

 

Herudover vil vicedirektør Lone Skriver gennemgå iOpgavesystemet og den kommende be-

boerapp samt behovet for indkøb af iPhones til driftspersonale. 
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Bilag 7: Notat om iPhones 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om: 

 

- fortsat brug af iPads og tilhørende KAB support eller fremtidig brug af KAB mail 

- indkøb af iPhones til driftspersonale 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at materiale til organisationsbestyrelsesmøder fremover udeluk-

kende sendes via mail til organisationsbestyrelsens medlemmer. 

 

Brugerpakken KAB-mail fortsætter fremover. 

 

Mødesystemet Prepare, tabletpakke, data- og simkort opsiges straks.  

 

De indkøbte iPads forventes anvendt til de enkelte medlemmers afregning af udgiftsbilag via Acubiz. 

 

Endvidere besluttede organisationsbestyrelsen, at der indkøbes smartphones til driftspersonalet i de tre 

afdelinger. Afdelingerne bestemmer selv antal og hvilke telefonmodeller der indkøbes.   

 

SAGER TIL ORIENTERING 

17. Behandling af persondata 

Jurist i KAB, Nikolaj Kjøller vil på mødet gennemgå de nye regler for behandling af person-

data. 

 

Bilag 8: Vejledning i behandling af persondata for beboervalgte 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 



 

Referat 
 

Avedøre Boligselskab 

 

Møde den 26. september 2018 

Udsendt på mail den 17. oktober 2018 

 

 
 

17/21 

18. Avedøre Boligselskab – effektiviseringsmål 2017-2020 

På organisationsbestyrelsesmødet den 27. september 2017 blev organisationsbestyrelsen præ-

senteret for de udarbejdede 360° analyser for afdelinger og boligorganisation.  

 

Analyserne er efterfølgende gennemgået, og der er arbejdet med fastlæggelse af effektivise-

ringsmål i de tre afdelingsbestyrelser. 

 

Der er endvidere afholdt workshops i afdelingerne den 1. november 2017 samt temaaften den 

18. januar 2018. 

 

Arbejdet er nu afsluttet i de tre afdelinger, og der er udarbejdet en oversigt over effektivise-

ringsmål for hver af de tre afdelinger. 

 

Der gives på mødet en orientering fra afdelingerne om status for arbejdet med de opstillede 

effektiviseringsmål. Status fremgår endvidere af vedlagte oversigt for de tre afdelinger - ef-

fektiviseringsmål 2017-2020. 

 

Bilag 9: Effektiviseringsmål 2017-2020 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

19. Afdeling 35-1, Avedøre Stationsby, Syd og Afdeling 3504, Avedøre Stationsby Nord – 

energiteknisk handleplan – status  

Avedøre Stationsby, afd. Nord og Syd, har indgået aftale med Danakon om udarbejdelse af 

en energiteknisk handleplan. 

 

Den energitekniske handleplan indeholder en teknisk gennemgang af installationerne i 

Avedøre Boligselskab, afd. Syd og Nord, således at begge bestyrelserne er klar til at prioritere 

fremtidssikring af installationerne og klimaskærm.  

 

Den endelige handleplan indeholder 15 kartotekskort med bearbejdning på varme- og vand-

installationer, ventilationsløsninger, fremtidige forsyningsforhold, klimaskærme, facader og 

tag.  
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Kartotekskortene er gennemarbejdet i samarbejde med begge afdelingers følgegrupper.  

På følgruppemøderne er fordele og ulemper gennemgået og belyst fra alle tænkelige vinkler 

med hensyn til både beboerforhold, forsyning og energitekniske forhold. 

 

Der er indgået en rådgiveraftale med Danakon på i alt 350.000 kr. inkl. moms. 

Derudover indgår der projektlederydelse i regningen, som fordeles ligeligt mellem begge af-

delingerne. 

 

Den samlede handleplan afleveres inden udgangen af oktober 2018 til Hvidovre Kommunes 

Center for Plan og Miljø. 

 

Danakon og afdelingsbestyrelsen skal fremlægge den energitekniske handleplan for beboerne 

på et kommende afdelingsmøde. 

 

Bilag 10: Brev Avedøre Fjernvarme  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Endvidere er organisationsbestyrelsen interesseret i en ”genoverdragelse” af ledningsnettet med tilhø-

rende projekt og finansiering. Nærmere aftaler skal træffes på et senere tidspunkt. 

 

KAB meddeler dette til EBO-Consult. 

 

20. Afdeling 35-4, Avedøre Stationsby Nord – helhedsplan – status 

Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen den 29. maj 2018. 

 

1-års gennemgangen har nu følgende status: 

 

Nedennævnte udestående tre forhold er endnu ikke er faldet på plads:  

 

1. Solcelleanlæggene mangler fuldendt tilmelding til Radius, hvor der monteres de korrekte 

afregningsmålere. NCC følger stadig op på indberetningen til Radius, der har lang behand-

lingstid.   
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2. Det er efter afholdelse af 1-års gennemgangen kommet frem, at der ikke har været tilsluttet 

korrekt lampetype på DONG Energys net. Der afventer stadigvæk afklarende møde med 

Holmsgaard. KAB indkalder snarest. 

 

3. Den 25. september 2017 anmeldte KAB to udestående forhold til Byggeskadefonden, efter-

som parterne ikke kunne se sig enige i forholdene: 

 

A. Efter afslag fra Byggeskadefonden for dækning af revnerne i akrylbelægningerne er der 

udført en total registrering af badeværelserne. Forholdet kan nu holdes under observation til 

5-års eftersynet. KAB fremsender suspensionsaftale til parterne, så forholdet ikke falder for 

den 3-årige forældelsesfrist, som går forud for den i AB92 5-årige ansvarsperiode.  

 

B. I forhold til forringelse og svigt i varmtvandscirkulationen i lejlighederne i etape 1 af 3 

(varmecentral i opgang 32) afventer KAB stadig svar fra Byggeskadefonden. 

 

KAB vil løbende orientere bestyrelsen om sagen. 

 

Status på byggeregnskab 

Fremsendt forslag til endeligt byggeregnskab afventer stadigvæk Landsbyggefondens god-

kendelse. Regnskabet bør forventes at være klar til bestyrelsens godkendelse på næste orga-

nisationsbestyrelsesmøde. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

21. Udlejningstal 2017  

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for Avedøre 

Boligselskab, og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet. 

 

Udlejninger 2017 for Avedøre Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger, boligorganisationen har haft i 2017 fordelt på typer 

af boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der har i 2017 i alt været 5.220 

kontrakter i KAB-fællesskabet. I Avedøre Boligselskab har der i 2017 været 302 kontrakter. 
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Familieboliger 

(%) 

Ældreboliger 

(%) 

Ungdom/ 

Kollegier (%) 

Erhverv (%) Bilejemål (%) 

9,6 8,9  9,1 15,5 44,1 38,2  0 10,5  30,8 9,8  

 

Anvisninger 2015-2017 

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

2015-2017 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt). 

 

År I alt Venteliste – 

almindelig 

(%) 

Venteliste – 

oprykning 

(%) 

Venteliste 

fleksibel (%) 

Andet* 

(%) 

Bytte (%) Kommunal 

anvisning (%) 

2015 241 385

5 

0 20,4  32,4 29,2 0 18,1 1,7 7,3 1,2 4,1 64,7 21 

2016 210 319

7 

0,5 11,9  34,3 35,6 0 17,9 0 6 3,8 4,8 61,4 23,7 

2017 222 350

6 

0 9,3 32,4 34,3 0 11,9 0 16,9 4,1 6,1 63,5 21,6 

*(Andet + byfornyelse + særboliger + kombineret) 

 

 

Udsættelser 2014-2017 

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

samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).  

 

År Antal boliger* Udsættelser restance i alt Heraf udsættelser fastholdt 

2014 2.498 43.941 28 252 2 45 

2015 2.496 44.205 11 166 2 32 

2016 2.495 44.288 8 126 2 34 

2017 2.495 44.570 12 153 1 34 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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22. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

23. Fortroligt punkt 

På organisationsbestyrelsesmøderne kan der blive behandlet forhold, der er personfølsomme, 

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

res. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet indeholder drøftelser, der øn-

skes refereret fortroligt. 

 

Beslutning 

 

Intet til fortroligt referat. 

 

24. Næste møde 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen planlægger datoer for organisationsbestyrelsesmø-

der og repræsentantskabsmøde i 2019. 

 

Beslutning 

 

Det blev aftalt at afholde følgende møder i 2019: 

 

Mandag den 27. maj 2019 kl. 18.00 

Organisationsbestyrelsesmøde i 

Avedøre Nords selskabslokaler, Avedøre Tværvej 95. 

 

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00  

Repræsentantskabsmøde i 

Avedøre Syds selskabslokaler, Trædrejerporten 4. 

 

Mandag den 30. september 2019 kl. 18.00 

Organisationsbestyrelsesmøde i  

Store Hus’ Selskabslokale, Sadelmagerporten 2, kld. 

 

 

 

 


