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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 af seneste organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2018 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 26. september 2018 er sendt til organisations-

bestyrelsens medlemmer på mail den 17. oktober 2018. 

 

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, som efterfølgende blev underskrevet af formanden. 

 

3. Revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i den seneste bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges 

boligorganisationens revisionsprotokol til påtegning.  

 

Bilag 2: Revisionsprotokol omdeles på mødet  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og  
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underskriver denne. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning og underskrev den efterfølgende. 

 

4. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Titel Navn Afdeling På valg 

Formand Bitten Dufour Avedøre Stationsby Nord 2019 

Næstformand Margit Kjærgaard Avedøre Stationsby Syd 2020 

Bestyrelsesmedlem Ulla Loren Hansen Avedøre Stationsby Syd 2019 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Nørgaard Kristensen Avedøre Stationsby Syd 2020 

Bestyrelsesmedlem Helle Hardt Friis Avedøre Stationsby Syd 2019 

Bestyrelsesmedlem Marianne Lone Poulsen Store Hus 2020 

Bestyrelsesmedlem Malene Friis Schultz Store Hus 2019 

Bestyrelsesmedlem Henrik Birlis 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 

    

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

SAGER TIL BESLUTNING 

5. Regnskab 2018 for boligorganisationen og afdelingerne 

Boligorganisationen 

Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på 377.104 kr., som er overført til konto 

805 – arbejdskapital. Overskuddet fremkommer hovedsageligt på baggrund af renteindtæg-

ter. 
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Arbejdskapitalen  

Efter overførsel af årets overskud udgør arbejdskapitalen 5.816.255 kr.  

 

Dispositionsfonden 

Dispositionsfonden udgør 41.456.807 kr. Den disponible del, efter fradrag for indskud i KAB, 

og udbetalte lån vedr. frikøb af hjemfald og eventuel forpligtelse, udgør heraf 8.616.187 kr. 

 

Afdelingerne 

 

Afdeling 35-1, Avedøre Stationsby Syd 

 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 414.049 kr., hvoraf 367.778 kr. benyttes 

til afvikling af egenfinansiering. 

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2018 

23.500.000 kr., svarende til 259,43 kr. pr. m². 

 

Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 1.218.803 kr. pr. den 31. decem-

ber 2018. 

 

Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 2.269.540 kr., hvoraf  

441.576 kr. er overgivet til inkasso.  

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 986,02 kr. pr. m² for fami-

lieboliger, 1.357,54 kr. pr. m2 for ungdomsboliger og 1.138,90 kr. pr. m2 for ældreboliger. 

 

Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb, ud over den almindelige budget-

mæssige lejestigning på 1.544.000 kr., svarende til 1,81 % af huslejen den 1. januar 2018. 

 

Afdelingsmødets godkendelse 

Regnskabet forelægges til behandling på afdelingsmødet den 13. maj 2019.  

 

Afdeling 35-3, Store Hus 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 2.307.979 kr., der overføres til opsamlet 

resultat. 

 

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2018  

6.070.000 kr., svarende til 177,44 kr. pr. m². 

 

Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 808.780 kr. pr. den 

31. december 2018. 

  



 

Referat 
 

Avedøre Boligselskab 

 

Møde den 27. maj 2019 

Udsendt den 4. juni 2019 

 

 
 

6/21 

Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 1.055.935 kr., hvoraf  

159.659 kr. er overgivet til inkasso.  

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 919,62 kr. pr. m². 

 

Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud. 

 

Afdelingsmødets godkendelse 

Regnskabet forelægges til behandling på afdelingsmødet den 22. maj 2019.  

 

Afdeling 35-4, Avedøre Stationsby Nord 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 1.699.135 kr., der overføres til opsamlet   

resultat. 

 

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2018 

18.750.000 kr., svarende til 228,04 kr. pr. m². 

 

Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 997.463 kr. pr. den 31. decem-

ber 2018. 

 

Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 1.827.000 kr., hvoraf  

296.267 kr. er overgivet til inkasso.  

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 963,16 kr. pr. m² for fami-

lieboliger og 1.004,85 kr. pr. m2 for ungdomsboliger. 

 

Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb, ud over den almindelige budget-

mæssige lejestigning på 1.198.000 kr., svarende til 1,55 % af huslejen den 1. januar 2018. 

 

Afdelingsmødets godkendelse 

Regnskabet forelægges til behandling på afdelingsmødet den 14. maj 2019.  

 

Afdeling 35-5, Børneinstitutionen Ræven 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 46.910 kr., overskuddet afvikles bud-

getmæssigt over de kommende tre år. 

 

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2018 

133.000 kr., svarende til 345,45 kr. pr. m². 
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Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 670,50 kr. pr. m². 

 

Afdeling 35-6, Børneinstitutionen Haren 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 32.746 kr., overskuddet anvendes til  

afvikling af tidligere års underskud. 

 

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2018  

82.000 kr., svarende til 232,95 kr. pr. m². 

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.188,65 kr. pr. m². 

 

Afdeling 35007, Børneinstitutionen Pindsvinet 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 22.645 kr., overskuddet afvikles bud-

getmæssigt over de kommende tre år. 

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2018  

90.000 kr., svarende til 237,59 kr. pr. m². 

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.063,88 kr. pr. m². 

 

Bilag 3: Regnskab 2018 for boligorganisation og afdelinger 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og indstiller årsregnskaberne for bolig-

organisationen og afdelingerne til repræsentantskabets godkendelse.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte og indstillede årsregnskaberne for boligorganisationen og afdelin-

gerne til repræsentantskabets godkendelse. 

 

6. Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2018 

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2018 er vedlagt som bilag. 

 

Bilag 4: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2018 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og indstiller til repræsentantskabet at 

godkende organisationsbestyrelsens årsberetning for 2018.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte og indstillede til repræsentantskabet, at godkende organisations-

bestyrelsens årsberetning for 2018. 

 

7. Styringsdialog 2019 (regnskab 2018) 

Til brug for styringsdialogmødet med Hvidovre Kommune i 2019 er der udarbejdet et udkast 

til styringsrapport omfattende regnskabsåret 2018. 

 

Til organisationsbestyrelsens behandling og godkendelse vedlægges som bilag udkast til den 

samlede styringsrapport for 2018.  

 

Organisationsbestyrelsens eventuelle ønsker til emner til dialogmødets dagsorden bør endvi-

dere fastlægges.  

 

Hvidovre Kommune har indkaldt til styringsdialogmøde den 31. oktober 2019.  

 

Det samlede materiale forventes indsendt til Hvidovre Kommune senest med udgangen af 

juni 2019. 

 

1) : Styringsrapport for 2018 for Avedøre Boligselskab 

2) : Styringsrapport for 2018 for Avedøre Stationsby Syd 

3) : Styringsrapport for 2018 for Avedøre, Store Hus 

4) : Styringsrapport for 2018 for Avedøre Stationsby Nord 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen behandler og godkender den samlede styringsrap-

port for 2018, og eventuelt træffer beslutning om ønskede emner til dialogmødets dagsorden.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen behandlede og godkendte den samlede styringsrapport med en enkelt tilføjelse  
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til punkt 3 i organisationsrapporten angående energiteknisk handleplan for afd. Nord og Syd samt re-

noveringsprojekt i afd. Syd og Store Hus. Der blev truffet aftale om at ønsker om emner løbende sendes 

til kundechef Henning Bøgh Holtov. 

 

8. Budget 2020 for boligorganisationen 

Budget 2020 for boligorganisationen balancerer med 24.223.000 kr. 

 

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 148.000 kr., som er forudsat 

henlagt til arbejdskapitalen.  

Beløbet fremkommer ved en budgetteret nettorenteindtægt svarende til forrentningen af  

organisationens egenkapital – dispositionsfond og arbejdskapital. 

 

Budgettets hovedposter: 

Forretningsførelse i alt 9.713.000 kr. 

Organisationens øvrige driftsudgifter  

(vederlag, møde-, personale- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision) 711.000 kr. 

Samlede administrationsudgifter 10.424.000 kr. 

 

Bilag 5: Budget 2020 for boligorganisationen 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budget 2020 og indstiller budgettet til 

repræsentantskabets godkendelse. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budget 2020 og indstillede budgettet til repræsentantskabets god-

kendelse. 

 

9. Indkøbspolitik for Avedøre Boligselskab 

Indkøb udgør en stor andel af afdelingers driftsudgifter, og indkøbspolitikken skal være med 

til at skabe rammerne for effektivt indkøb til gavn for beboerne. Indkøbspolitikken vil kunne  

spare medarbejderressourcer, der i stedet kan bruges på at udføre andre opgaver.  

Indkøbsportalen er et vigtigt værktøj til at opnå besparelser i driften. For at opnå de skarpeste 

priser, skal driften benytte Indkøbsportalen og være med til at udvikle den i forhold til fx. 

produktudvalget. 
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Derudover giver Indkøbsportalen KAB mulighed for at få et overblik over de samlede indkøb 

for både den enkelte boligorganisation og for hele KAB-fællesskabet.  

 

Indkøbspolitikken læner sig op ad ”Indkøbspolitik for KAB”, som KAB’s bestyrelse har god-

kendt. 

 

Bilag 6: Udkast til indkøbspolitik for Avedøre Boligselskab 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og beslutter en indkøbspolitik med 

udgangspunkt i vedlagte forslag. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede emnet og besluttede, at tage emnet op på organisationsbestyrelses-

mødet den 30. september 2019. 

 

10. Ændring af ventelistesystemet – udlejning af familieboliger 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 30. april 2019 offentliggjort ændring af udlejnings-

bekendtgørelsen med følgende tekst: 

 

”I § 7 indsættes efter 1. pkt.: 

 

”Fortrinsretten efter 1. pkt. anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorga-

nisationen.” 

 

”Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2019.” 

 

De familieboliger i KAB-fællesskabet der opsiges fra 1. juli 2019 og frem, udlejes efter den nye 

bekendtgørelse.  

 

Ændringen i udlejningsbekendtgørelsen er drøftet med Hvidovre Kommune på embeds-

mandsniveau, der er indstillet på, at den nugældende anvisningsaftale af 21. august 2017 

desuagtet fortsætter uændret indtil aftaleperiodens udløb 31. december 2020. 

 

Det betyder, at alle opsagte boliger først tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i afde-

ling, selskab og KAB-fællesskabet, inden de overgår til kommunal anvisning. 
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Hvis intentionen i den ændrede udlejningsbekendtgørelse ønskes fulgt, betyder det at hver 

anden opsagte bolig som hidtil først tilbydes på oprykningsventelisten og hver anden går di-

rekte til kommunal anvisning. 

 

I vedlagte notat er ændringen og de principielle konsekvenser beskrevet nærmere. 

 

Bilag 7: Notat om ændring af oprykningsretten 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen og træffer beslutning om de ønsker at fortsætte 

den nugældende anvisningsaftale eller de ønsker at følge intentionerne i ændringen i udlej-

ningsbekendtgørelsen. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og der blev truffet beslutning om, at man ønsker at fortsætte 

den nugældende anvisningsaftale. 

 

11. Afdeling 35-1, Avedøre Stationsby Syd – køkken, bad og energiprojekt 

Projektet 

Avedøre Stationsby Syd har i adskillige år arbejdet hen imod en renovering af køkkener og 

baderum.  

 

I maj 2018 blev følgende godkendt i organisationsbestyrelsen: 

 Renovering af ca. 840 køkkener i Bymuren, hovedstihusene og rækkehusene 

 Renovering af ca. 259 badeværelser i hovedstihusene og rækkehusene. 

 

Sidenhen har Avedøre Stationsby Syd og Nord lavet en energiteknisk handleplan, som er be-

handlet i Hvidovre kommune. Heri beskrives tiltag, som giver en bedre varmekomfort i boli-

gerne og samtidig fremtidssikrer varmeanlægget ved at sænke fremløbstemperaturen fra 

fjernvarmeselskabet. Renovering af køkkener og badeværelser samt energitekniske tiltag be-

rører samtlige beboere. Derfor besluttede afdelingsbestyrelsen at samle projekterne til et 

Køkken-, Bad- og Energiprojekt. 

 

Derfor omhandler projektet nu følgende: 

 Nødvendig og påkrævet fremtidssikring af varmesystemet i hele afdeling SYD 

 Udskiftning af udtjente vandrør i rækkehusene og hovedstihusene 
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 Udskiftning af køkkener i bymuren, rækkehusene og hovedstihusene 

 Renovering af badeværelser i rækkehusene og hovedstihusene 

 

Det er kun de boliger, der ikke allerede har fået udskiftet køkkener og badeværelser, som er 

omfattet af renoveringen. 

 

Renoveringen indeholder ikke udskiftning af hårde hvidevarer, såsom komfur, ovn, opva-

skemaskine og køle/fryseskab.  

 

Det er besluttet, at der skal ansættes en beboerkoordinator på ejendomskontoret til projektet.  

 

Økonomi 

De samlede udgifter til byggesagen er nu på 223,8 mio. kr., som blandt andet skyldes at køk-

ken og badprojektet er sammenlagt med energiprojektet, samt at de tidligere estimerede ud-

gifter har været for små. 

 

Afdelingen har sparet 154 mio. kr. op (frie henlæggelsesmidler), som delvist skal finansiere 

byggesagen. Det betyder, at der herudover skal optages et lån på ca. 70 mio. kr. 

 

Dermed medfører renoveringen en forventet huslejestigning på 3,24 %. Huslejestigningen 

bliver fordelt på hele afdelingen, sådan at den procentvise huslejestigning er ens for alle fami-

lieboliger. 

Afdelingen godkendte projekt og økonomi ved et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. april 

2019.  

 

Økonomien er udregnet af rådgiverteamet fra rådgivende arkitektfirma Domus Arkitekter 

med Danakon A/S som underrådgiver.  

 

Videre proces 

Nedenstående tidsplan blev præsenteret i den omdelte temaavis til afdelingsmødet den 23. 

april 2019, som er vedlagt som bilag. 

 

Her fremgår det, at der projekteres frem til primo 2020, hvorefter opgaven sendes i EU ud-

bud. September 2020 forventes byggestart og projektet forventes afsluttet ultimo 2022. 
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Bilag 8: Temaavis Avedøre Stationsby Syd – køkken, bad og energiprojekt 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender projekt og den dertil hørende projekt-

økonomi. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte projektet og den dertil hørende projektøkonomi. 

 

12. Avedøre Boligselskab - visionsprogram 

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.  

 

Notat fra møde i visionsgruppen vedlægges som bilag. 

 

Det er planen på et senere tidspunkt at afholde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde,  
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hvor indsatsområder fremlægges til drøftelse. 

 

Endvidere kan efterlyses nye ideer og eventuelle deltagere i det videre arbejde. 

 

Bilag 9: Notat fra møde i Visionsgruppen 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen nærmere og træffer beslutning om 

det videre forløb. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og traf beslutning om, at der skulle gives en orientering på 

repræsentantskabsmødet den 28. maj 2019. Der skal informeres om det i de tre afdelingsbestyrelser. 

Der skal indkaldes til nyt møde i arbejdsgruppen, hvor de tre ejendomsledere og konsulent Sofie la 

Cour Mosegaard deltager, for at aftale hvad det videre forløb skal være i sagen. 

 

13. Plads til forskellighed - selskabsprofil 

Sommer/efterår 2018 har KAB været i dialog med samtlige organisationsbestyrelser om, 

hvordan det er at være bestyrelse og drive boligselskab som en del af KAB-fælleskabet. KAB 

tog initiativ til dialogen, da forskellige kundeinput har indikeret, at vi kan blive endnu bedre 

til at tilgodese lokale behov og give plads til forskellighed. Den tætte dialog under integratio-

nen af 3B som ny kunde har også været med til at skærpe KAB’s bevidsthed om behovet for 

tilpasning. 

 

Alle boligselskaber har taget godt imod initiativet og har været meget åbne, ærlige og kon-

struktive. Tusinde tak for det. Uden jeres åbne og ærlige tilgang, havde vi ikke opnået de 

værdifulde indsigter, som projektet har afstedkommet. Og uden indsigter ingen læring. KAB 

har opnået god læring, som vi arbejder videre med. I 2019 har vi skudt en række udviklings-

initiativer i gang der, i tæt dialog med det enkelte boligselskab, skal være med til at gøre bo-

ligselskabernes virke nemmere og ikke mindst bedre. 

 

Flere boligselskaber arbejder allerede med mange af de emner, som initiativerne behandler, 

og de skal naturligvis fortsætte det arbejde, der passer ind i det enkelte selskabs retning.  

 

Udviklingsinitiativer  

Udviklingsinitiativerne tilsigter: 
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 Styrket understøttelse og fokus på beboerdemokrati og beboerengagement  

 Dialog, gennemsigtighed og klar kommunikation via: 

Tydeligere formidling og kommunikation omkring KAB’s ydelseskatalog  

Tæt og personlig opfølgning og forventningsafstemning KAB og selskaberne 

imellem  

Optimering og tilpasning af dagsordener med fokus på bestyrelsens beslut-

ningskraft  

Styrket understøttelse af boligselskabers identitet ved fremhævet logo, hvor  

det ønskes 

Styrket fokus på inddragelse og den gode kundeoplevelse med særligt ud-

gangspunkt i udlejnings- og byggesager  

Styrket understøttelse i at drive boligselskab samt videndeling i KAB-

fællesskabet  

Tæt opfølgning  

Bestyrelsen inviteres til, sammen med deres kundechef/kundeansvarlige, at fortsætte dialo-

gen. Da et væsentligt behov fra boligselskaberne handler om tydelig forventningsafstemning, 

bedes bestyrelsen aftale tilfredsstillende format for forventningsafstemning og opfølgning. 

 

Bilag 10: Projektbeskrivelse 2019 

Bilag 11: Kundeprofil for Avedøre Boligselskab 

 

Indstilling 

 

Med udgangspunkt i jeres udfordringer/ønsker, som fremgår af vedlagte selskabsprofil, be-

des bestyrelsen: 

 Drøfte, om de beskrevne udfordringer/ønsker stadigvæk er aktuelle  

 Vurdere og beslutte, sammen med kundeansvarlig, hvilke initiativer, der ønskes at 

arbejde videre med 

 Aftale med kundeansvarlig, hvem der gør hvad og hvornår 

 Udnævne 1 beboervalgt fra organisationsbestyrelse/afdelingsbestyrelse, som – på 

vegne af boligselskabet – vil bidrage til testning af nye løsninger indenfor udviklings-

initiativerne 
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Bestyrelsens input og aftaler tages med tilbage til KAB til videre koordinering og behandling. 

KAB sørger for direkte invitation til de udnævnte beboervalgte. 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen besluttede at tage punktet op igen på organisationsbestyrelsesmødet den 30. 

september 2019. 

 

14. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter en indstilling til repræsentantskabet om 

valg af revisor. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen indstillede til repræsentantskabet at genvælge Revisionspartnerselskab Al-

bjerg som revisionsselskab. 

 

15.  Indstilling til repræsentantskabet om bekræftelse af forretningsførelsen 

På repræsentantskabsmødet tirsdag den 28. maj 2019 skal der tages stilling til bekræftelse af 

forretningsførelsen. 

 

Forretningsføreraftalen fortsætter uændret, indtil der tages skridt med baggrund i opsigel-

sesbestemmelsen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter en indstilling til repræsentantskabet om  

bekræftelse af forretningsførelsen. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede og besluttede at indstille til repræsentantskabet at fortsætte forret-

ningsførelsen. 
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SAGER TIL ORIENTERING 

16. Afdeling 35001, Avedøre Stationsby Syd og Afdeling 3504, Avedøre Stationsby Nord – 

energiteknisk handleplan – status 

Avedøre Stationsby, afd. Syd og Nord, har nu fået udarbejdet en energiteknisk handleplan.  

 

Alle installationer er gennemgået, og der er blevet udarbejdet en energiteknisk handleplan 

med følgegrupper fra begge bestyrelser med henblik på at fremtidssikre installationer og 

klimaskærm.  

 

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

installationer, ventilationsløsninger, fremtidige forsyningsforhold, klimaskærme, facader og 

tag 

Den samlede handleplan er ultimo oktober 2018 fremsendt til Hvidovre Kommunes Center 

for Plan og Miljø til kommunens videre behandling. 

 

Afdelingerne arbejder nu videre med handleplanens forskellige renoveringsprojekter. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

17. Afdeling 35001, Avedøre Stationsby Syd – udvidelse af lægehuset – status 

Afdelingsbestyrelsen har tidligere haft indledende drøftelser med lægerne i Lægehuset, om 

mulighederne for en udvidelse af huset i form af en tilbygning på ca. 300 m2, hvorefter leje-

målet vil udgøre i alt ca. 700 m2. 

 

Arkitekter Mangor & Nagel har været tilknyttet og har udarbejdet et mindre inspirationska-

talog samt plantegninger mv.   

 

Organisationsbestyrelsen godkendte på mødet den 29. maj 2018 at der kan arbejdes videre 

med projektet. 

 

Sagen har ligget hen i en længere periode, og lægehuset har i april 2019 meddelt, at man ikke  
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nu ønsker denne udvidelse. Der søges i stedet alternative placeringer i kommunen. 

 

Der gives på mødet en orientering om status i sagen. 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Der har ikke været nyt i sagen siden, og organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

18. Afdeling 35003, Store Hus/Afsnitsforeningen – udskiftning af afløbs– og brugsvandsin-

stallationer – status 

Afdeling Store Hus vedtog på ekstraordinært afdelingsmøde den 22. maj 2018, at gennemføre 

en udskiftning af afdelingens brugsvandsinstallationer og faldstammer samt en renovering af 

kloakkerne. Projektet gennemføres sammen med OCM, som ejer erhvervslejemålene i stue-

etagen og byggeriet køres derfor med Afsnitsforeningen Store Hus som bygherre.  

Projektet, med finansiering og huslejekonsekvens, blev godkendt af selskabet på et organisa-

tionsbestyrelsesmøde den 29. maj 2018. 

 

Projektet er vedtaget med en anskaffelsessum på 65.246.000 kr., med en deraf følgende ny 

husleje på 990 kr./m²/år., svarende til lejestigning på 7,60 %. 

Arbejdet pågår efter planen, og vi er nu ca. 40 % igennem projektet. Byggeriet drøftes løbende 

undervejs i det nedsatte byggeudvalg.  

Opstarten blev en smule forsinket på grund af startvanskeligheder med at få rigget bygge-

pladsen til, og byggeriet startede reelt først op i november 2018. Efter gældende tidsplan for-

ventes byggeriet afleveret ultimo april 2020. 

 

Byggeudvalget har besluttet at tilkøbe en udskiftning af afdelingens trykforøgeranlæg. Udgif-

ten afholdes via afsat beløb til uforudsigelige udgifter. 

Projektet forventes gennemført inden for det godkendte budget. 

Organisationsbestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret på næstkommende møder.  
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Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

19. Afdeling 35004, Avedøre Stationsby Nord – helhedsplan – status 

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

 

KAB er pt. ved at indhente tegningsberettigelse for indberetningen hos Energistyrelsen ved-

rørende tilmelding af solcelleanlæg for Bymuren 62, 80 og 112. 

 

Badeværelsesgulve og hulkel, hvor der var konstateret revner i akrylbelægningerne, er blevet 

afvist som dækningsberettiget hos Byggeskadefonden.  

 

Afdelingen har derfor fået udført en totalregistrering af badeværelserne, og KAB arbejder på 

at indgå en suspensionsaftale parterne imellem, så forholdet ikke falder for den 3-årige for-

ældelsesfrist, som går forud for den i AB92 5-årige ansvarsperiode, således at forholdet kan 

holdes under observation til 5-års eftersynet. 

 

Det uønskede varmtvandscirkulation-system fra varmecentral i rækkehuse etape 1 er også 

blevet anmeldt ved ovennævnte anmeldelse til Byggeskadefonden.  

 

Forholdet er blevet anerkendt den 29. april 2019 for at være dækningsberettiget. Det indebæ-

rer, at Byggeskadefonden dækker indtil 95 % af udgifterne til udbedring af skaderne. Bygge-

skadefonden anslår, at udbedringen af skaderne kan gøres for 800.000 kr., de resterende 5 %, 

som udgør ca. 40.000 kr., skal dækkes af bygherre. Dette beløb fastlægges først endeligt efter 

licitation på opgaven.  

 

Den administrative behandling af Byggeskadefondens sag har erfaringsmæssigt vist sig at 

ligge på ca. 62.500 kr. Alle priser er inkl. moms. 

Byggeskadefonden agter ikke at rejse eller videreføre erstatningskrav mod de ansvarlige. 

 

Der er opsat en forkert lampetype på Dong Energys net. Parterne var uenige om ordlyden i 

arbejdsbeskrivelsen med hensyn til, hvorvidt koordineringen omhandler type eller udførelse 

af arbejde. Kammeradvokaten har gransket ordlyden i arbejdsbeskrivelsen: ”Arbejdet skal  
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udføres i tæt samarbejde med Dong”, og de mener, at det alene er en praktisk koordinering af 

arbejdet og ikke for koordinering af type eller andet med Dong Energy. Svar på forholdet af-

klares med parterne snarest.  

 

KAB vil løbende orientere bestyrelsen om sagen. 

 

Byggeregnskabet afventes retur fra revisor snarest, og bør være klar til bestyrelsens godken-

delse på næste organisationsbestyrelsesmøde. 

 

Bilag 12: Nord BSF afgørelse – Varmtvandscirkulation 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at 

KAB igangsætter Byggeskadefonden med udbedringen af varmtvandscirkulation-systemet 

fra varmecentral i rækkehuse etape 1. De administrative omkostninger på ca. 62.500 kr. og de  

5 % af udgifterne til skaderne på ca. 40.000 kr. afholder afdelingen selv. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretning og godkendte, at KAB igangsætter Byggeska-

defonden med udbedringen af varmtvandscirkulation-systemet fra varmecentral i rækkehuse etape 1. 

 

20. Avedøre Boligselskab – effektiviseringsmål 2017-2020 – status 

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 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 13: Effektiviseringsmål 2017-2020 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

21. Eventuelt 

Lørdag den 15. juni 2019 er der på Hovedstien arrangeret et fødselsdagsbord i anledningen af at BL 

har eksisteret i 100 år. Boligorganisationen afholder udgifterne til arrangementet. Der håbes på, at der 

vil være deltagere fra alle afdelinger.  

 

Lørdag den 6. juni 2020 har afdeling Nord eksisteret i 40 år og i den forbindelse vil der blive arrangeret 

en fest. Formand Bitten Dufour efterlyste hjælpere til dette arrangement. 

 

Byparkshuset trænger til vedligeholdelse/maling. 

 

22. Fortroligt møde 

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. 

 

Indstilling 

 

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

ønskes refereret fortroligt. 

 

Beslutning 

 

Der var intet til fortroligt. 

 

23. Næste møde 

Der blev på det seneste organisationsbestyrelsesmøde aftalt, at næste møde er  

 

mandag den 30. september 2019 kl. 18.00 

 

I Store Hus’ Selskabslokale, Sadelmagerporten 2, kld. 


