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1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

Gældende forretningsorden vedtaget den 27. maj 2009 er vedlagt som bilag. 

 

 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forretningsordenen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog forretningsordenen til efterretning. 

 

2. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 30. september 2019 

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 30. september 2019 er sendt til organisations-

bestyrelsens medlemmer på mail den 10. oktober 2019. 

 

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet. 

 

 2: Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 30. september 2019 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Referat blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 

 

3. Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 25. februar 2020 

Referat fra ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 25. februar 2020 er udsendt den 

26. februar 2020.  

 

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet. 

 

 3: Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 25. februar 2020 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives af formanden. 

 

Beslutning 

 

Referat blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 

 

4. Revisionsprotokol 

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

ges boligorganisationens revisionsprotokol til påtegning. Revisionsprotokollen er vedlagt 

som bilag. 

 

 4: Revisionsprotokol for Avedøre Boligselskab 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og un-

derskriver denne. 

 

Beslutning 

 

Revisionsprotokol blev taget til efterretning og underskrevet. 

 

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

Titel Navn Afdeling På valg 

 

Formand 

 

Bitten Dufour 

 

Nord 

 

2021 

Næstformand Margit Kjærgaard Syd 2020 

Bestyrelsesmedlem Ulla Loren Hansen Syd 2021 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Nørgaard Kristensen Syd 2020 

Bestyrelsesmedlem Helle Hardt Friis Syd 2021 

Bestyrelsesmedlem Marianne Lone Poulsen Store Hus 2020 

Bestyrelsesmedlem Malene Friis Schultz Store Hus 2021 

Bestyrelsesmedlem Henrik Birlis Store Hus 2020 

Bestyrelsesmedlem Birthe Koefod-Jensen Nord 2020 

Bestyrelsesmedlem Johannes Pleidrup Nord 2021 

Bestyrelsesmedlem Joan Lerke Henriksen Nord 2021 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 SAGER TIL BESLUTNING 

6. Organisationsbestyrelsens årsberetning 

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2019 er vedlagt som bilag.  

 

 5: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2019  

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og indstiller til repræsentantskabet at 

godkende organisationsbestyrelsens årsberetning for 2019. 

 

Beslutning 

 

Årsberetning for 2019 blev godkendt med enkelte mindre rettelser. 

 

 

7. Regnskab for boligorganisation og afdelinger samt revisionsprotokol 2019   

Boligorganisationen 

Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på 224.862 kr., som er overført til konto 

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

ter. 

 

Arbejdskapitalen  

Efter overførsel af årets overskud udgør arbejdskapitalen 5.841.117 kr.  

 

Dispositionsfonden 

Dispositionsfonden udgør 47.334.666 kr. Den disponible del, efter udbetalte lån vedr. frikøb 

af hjemfald og eventuel forpligtelse, udgør heraf 6.212.350 kr. 
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Afdelingerne 

 

Afdeling 35-1, Avedøre Stationsby Syd 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 6.354.251 kr., der er overført til opsamlet 

resultat. 

 

De opsparede henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 

2019 i alt 151.643.629 kr., svarende til 307,64 kr. pr. m².  

 

De opsparede henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 845.772 kr. pr. 

den 31. december 2019. 

 

Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 2.758.046 kr., hvoraf  

536.989 kr. er overgivet til inkasso.  

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.007,33 kr. pr. m² for fa-

milieboliger, 1.390,65 kr. pr. m2 for ungdomsboliger og 1.163,49 kr. pr. m2 for ældreboliger. 

 

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

mæssige lejestigning på 1.869.000 kr., svarende til 2,15 % af huslejen den 1. januar 2019. 

 

 

Afdelingsmødets godkendelse 

Regnskabet har grundet Covid-19 ikke været fremlagt på et afdelingsmøde. Afdelingsbesty-

relsen har fået tilsendt det reviderede regnskab pr. mail.  

 

Afdeling 35-3, Store Hus 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 2.048.042 kr., hvoraf 1.566.064 kr. benyt-

tes til afvikling af egenfinansiering. 

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2019  

8.758.632 kr., svarende til 256,03 kr. pr. m². 

 

Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 895.949 kr. pr. den 

31. december 2019. 

 

Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 1.226.050 kr., hvoraf  

316.459 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. 
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Afdelingsmødets godkendelse 

Regnskabet har grundet Covid-19 ikke været fremlagt på et afdelingsmøde. Afdelingsbesty-

relsen har fået tilsendt det reviderede regnskab pr. mail.  

 

Afdeling 35-4, Avedøre Stationsby Nord 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 2.267.452 kr., der overføres til opsamlet   

resultat. 

 

De opsparede henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 

2019 51.374.729 kr., svarende til 624,82 kr. pr. m². 

 

Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 815.935 kr. pr. den 31. decem-

ber 2019. 

 

Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 2.246.492 kr., hvoraf  

449.049 kr. er overgivet til inkasso.  

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 982,84 kr. pr. m² for fami-

lieboliger og 1.038,10 kr. pr. m2 for ungdomsboliger. 

 

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

mæssige lejestigning på 1.564.000 kr., svarende til 1,95 % af huslejen den 1. januar 2019. 

 

Afdelingsmødets godkendelse 

Regnskabet har grundet Covid-19 ikke været fremlagt på et afdelingsmøde. Afdelingsbesty-

relsen har fået tilsendt det reviderede regnskab pr. mail.  

 

Afdeling 35-5, Børneinstitutionen Ræven 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 28.360 kr., overskuddet afvikles bud-

getmæssigt over de kommende tre år. 

 

De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 

2019 1.277.191 kr., svarende til 3.317,38 kr. pr. m². 

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

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

 

Afdeling 35-6, Børneinstitutionen Tryllestien, hus 1 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 46.896 kr., overskuddet afvikles bud-

getmæssigt over de kommende tre år. 
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De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 

2019 149.223 kr., svarende til 423,93 kr. pr. m². 

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.236,92 kr. pr. m². 

 

Afdeling 35007, Børneinstitutionen Tryllestien, hus 2 

Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 27.754 kr., overskuddet afvikles bud-

getmæssigt over de kommende tre år. 

 

De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 

2019 683.464 kr., svarende til 1.804,29 kr. pr. m². 

 

Huslejeændringer i regnskabsåret 

Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 966,21 kr. pr. m². 

 

 6: 35000 Avedøre Boligselskab - Regnskab 2019  

 7: 35001 Avedøre Stationsby Syd – Regnskab 2019 

 8: 35003 Store Hus – Regnskab 2019 

 9: 35004 Avedøre Stationsby Nord – Regnskab 2019 

 10: 35005 Børneinstitution Ræven – Regnskab 2019 

 11: 35006 Børneinstitution Haren – Regnskab 2019 

 12: 35007 Børneinstitution Pindsvinet – Regnskab 2019 

 13: 35080 Materielgården – Regnskab 2019 

 14: 35081 Fællesaktiviteter – Regnskab 2019 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisatio-

nen og afdelingerne med forbehold for afdelingernes senere godkendelse, og indstiller regn-

skaberne til repræsentantskabets godkendelse.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte årsregnskaberne med forbehold for afdelingernes senere godken-

delse. 

 

8. Styringsdialog 2020 – (regnskab 2019)  

Til brug for styringsdialogmødet med Hvidovre Kommune i 2020 vil der blive udarbejdet en 

styringsrapport omfattende regnskabsåret 2019. 
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Rapporten har ikke på nuværende tidspunkt kunnet udarbejdes i LBF-systemet. Rapport kan 

eftersendes på et senere tidspunkt. 

 

Organisationsbestyrelsens eventuelle ønsker til emner til dialogmødets dagsorden bør fast-

lægges.  

 

Hvidovre Kommune har endnu ikke indkaldt til styringsdialogmøde.  

 

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

juni 2020. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om ønskede emner til dialogmø-

dets dagsorden.  

 

Beslutning 

 

Styringsrapport eftersendes på et senere tidspunkt. På dialogmødet ønsker bestyrelsen at drøfte P-

pladser i Stationsbyen generelt. 

 

9. Budget 2021 for boligorganisationen 

Budget 2021 for boligorganisationen balancerer med 22.244.000 kr. 

  

I budgettet indgår en budgetteret overskud/budgetreserve på 53.000 kr., som er forudsat hen-

lagt til arbejdskapitalen.  

Beløbet fremkommer ved en budgetteret nettorenteindtægt svarende til forrentningen af  

organisationens egenkapital – dispositionsfond og arbejdskapital. 

  

Budgettets hovedposter: 

Forretningsførelse i alt                                                                                                    9.266.000 kr. 

Organisationens øvrige driftsudgifter  

(vederlag, møde-, personale- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)  727.000 kr. 

Samlede administrationsudgifter                                                                    9.993.000 kr. 

  

 15: Budget 2021 for boligorganisationen 
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Indstilling 

  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budget 2021 og indstiller budgettet til 

repræsentantskabets godkendelse. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet for 2021. 

 

10. Udbud af forsikringer – forlængelse af aftale 

Topdanmark har sendt varsling om præmiestigning på baggrund af en konstateret skade-

procent på 83% samlet set.  

 

Willis har efterfølgende forhandlet med Topdanmark, men resultatet er, at de fortsat varsler 

en stigning i præmien. Stigningen er dog reduceret fra 16% til nu 12%, plus indeks på 2 %. 

Trods alt en begrænset forhøjelse pr. 1. oktober 2020.  

 

Skaderne har været stigende, og i 2019 er de ramt omkring 1.200.000 og ifølge Topdanmark 

er flere af reserverne justeret op ad, ligesom der har været en skade pr. måned siden 1. januar 

2020 på ca. kr. 250.000, som har lagt et pres på skadeudgifterne, og som er baggrunden for 

denne mindre regulering.  

 

De anerkender, at der vil være en positiv udvikling i forhold til Store Hus, og det er bag-

grunden for den forhandlede nedsættelse.  

 

I forhold til varslingens størrelse og markedet i øvrigt, så vil varslingen svare til en skade-

procent på ca. 55%, hvis vi baserer den på de seneste 3 år, hvor skaderne desværre er steget i 

forhold til både 2015 og 2016. Samtidig ser prognosen for 2020 desværre ikke god ud, da 

skaderne allerede nu er på et højt niveau.   

 

Set i forhold til markedet, så er 55% faktisk i den høje ende og anbefalingen fra Willis vil i 

forhold til usikkerheden på markedet lige nu være, at acceptere forhøjelsen og afvente udbud 

til næste år, da forventningen er, at det vil være meget usikkert, hvorvidt resultatet rent fak-

tisk vil kunne forbedres, og der en risiko for at et individuelt udbud vil give et dårligere re-

sultat.  

 

I 2021 vil der blive et fælles udbud for KAB-fællesskabet, hvor vi så vil anbefale Avedøre Bo-

ligselskab går med og prøver markedet af. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter at forlænge aftalen med Topdanmark 

med den varslede præmiestigning på 12%, og gå med i det fælles udbud for KAB-

fællesskabet i 2021. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte en forlængelse af aftalen med Topdanmark, og at gå med i det fæl-

les udbud i 2021. 

 

11. Principper for feriefremleje i KAB-fællesskabet  

I 2014 besluttede KAB efter ønske fra flere beboere, at også beboere i KAB-fællesskabet bør 

have mulighed for at benytte feriebytte, hvor man bytter bolig med en anden familie, eller 

udlejning gennem f.eks. Airbnb, således at disse ikke stilles dårligere end beboere i andre 

ejerformer. 

 

Flere boligorganisationer ønsker en diskussion af fordele og ulemper ved den nuværende 

ordning og ønsker at tage stilling til, hvorvidt beboerne fortsat skal have mulighed for at ud-

leje deres bolig i kortere perioder igennem portaler, som fx Airbnb. Ordningen kan give nog-

le beboere mulighed for selv at komme på ferie, fordi man i en periode får sin husleje dæk-

ket. 

 

Officielt søgte ca. 70 personer KAB om tilladelse til at feriefremleje i 2018, men KAB er klar 

over, at antallet af udlejninger er langt større end dette, hvorfor der er fokus på at få beboer-

ne til at følge reglerne. Hvis boligorganisationen vælger helt eller delvist at forbyde ferieud-

lejning, skal man være opmærksom på, at dette ikke i sig selv vil hindre ulovlig fremleje, og 

at det er vanskeligt at føre tilsyn med. 

 

Udgangspunktet i KAB-fællesskabet er, at feriefremleje er tilladt i op til seks uger om året. 

Der er dog flere regler, der skal overholdes, herunder at den opkrævede betaling ikke over-

stiger den tilsvarende lejebetaling. Beboeren må således ikke have overskud på udlejningen. 

KAB skal godkende en ansøgning fra beboeren, inden korttidsudlejningen begynder. Vejled-

ningen kan findes på KAB´s hjemmeside.  

 

Boligorganisationen har også mulighed for at beslutte, at der i en eller flere afdelinger ikke 

skal tillades korttidsudlejning, f.eks. i afdelinger med meget central beliggenhed, eller afde-

linger med systematisk udlejning i strid med reglerne, og deraf følgende gener for de øvrige 

beboere. 

 

Vær opmærksom på, at udlejning via Airbnb indberettes automatisk til Skattestyrelsen. Det  
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følger af en aftale imellem Skattestyrelsen og Airbnb.  

 

Såfremt lovgivningen på området ændres, tilpasses ordningen hertil. 

 

I tilfælde, hvor en lejer i KAB-fællesskabet udlejer sin lejlighed i strid med reglerne i afdelin-

gen, kan der sendes en advarsel til beboeren, og i værste fald kan beboeren risikere at miste 

sit lejemål. Det er boligorganisationen/KAB, der skal dokumentere, at reglerne er overtrådt.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt korttidsudlejning som 

udgangspunkt fortsat skal være tilladt i op til seks uger om året.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at korttidsudlejning fortsat er tilladt i op til seks uger om året. 

 

12. Brug af fællesstemmer og god selskabsledelse  

KAB´s repræsentantskab vedtog den 26. juni 2019 ”Retningslinjer og kodeks for valg til eks-

terne poster i KAB og KAB-fællesskabet.” Af disse retningslinjer fremgår det bl.a. at: 

 

• ”KAB´s repræsentantskab opfordrer alle boligorganisationer til at behandle spørgsmålet 

om brug af fællesstemmer og træffe beslutning om rammerne for god selskabsledelse i 

deres organisation”. 

 

Sagsfremstilling 

KAB’s repræsentantskab har besluttet at give Forvaltningsudvalget ansvaret for implemente-

ringen af retningslinjerne, og udvalget vil hermed opfordre til, at alle boligorganisationer i 

KAB-fællesskabet tager stilling til følgende: 

 

• Ønsker boligorganisationen at benytte sig af muligheden for at benytte fælles-stemmer, 

der er opnået i forbindelse med afdelingernes eller boligorganisationens kundeforhold i 

f.eks. forsyningsselskaber, realkreditforeninger og banker? 

• Er det i givet fald en beslutning, som organisationsbestyrelsen træffer, eller lægges den 

ud til afdelingerne?  

• Træffes der en generel beslutning om brug eller ikke brug af stemmer – eller skal det 

vurderes fra sag til sag? 
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Desuden opfordres boligorganisationerne til at sætte egne principper for god selskabsledelse 

til debat og beslutning. Det kan f.eks. være på et seminar, en arbejdsdag, eller på et organisa-

tionsbestyrelsesmøde. Vigtigst er det, at der fastlægges en politik, der er ejerskab til og enig-

hed om, og som kan være med til at sikre åbenhed og transparens om beslutninger i organi-

sationen. 

 

Bilag 16: ”Retningslinjer og kodeks for valg til eksterne poster i KAB og KAB-fællesskabet” 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, hvorvidt man i fremtiden vil benytte fæl-

lesstemmer, herunder om det skal besluttes fra sag til sag eller lægges ud til afdelingerne.  

 

Det indstilles desuden, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om rammer og tidsplan 

for vedtagelse af en politik for god selskabsledelse. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at der i fremtiden benyttes fællesstemmer, og at bestyrelsen vur-

derer og beslutter fra sag til sag. 

 

Politik for god selskabsledelse drøftes på kommende visionsgruppemøder – næste gang medio juni 

2020.  

 

13. Vild med Vilje  

KAB har indgået partnerskab med Vild med Vilje, og alle boligorganisationer i KAB- fælles-

skabet tilbydes nu at blive medlemmer af foreningen Vild med Vilje, hvis ambition er, at gøre 

en konkret og lokal forskel for en vild, rig og mangfoldig natur i Danmark.  

 

Årligt medlemskab  1.500 kr.  

Opstartsgebyr   9.950 kr. ekskl. moms, svarende til 12.437,50 kr. inkl. moms 

 

KAB tilbyder herefter boligafdelingerne i KAB-fællesskabet en identifikation og analyse af 

afdelingens unikke potentialer og på baggrund heraf, konkrete forslag til driftstiltag, der kan 

bidrage til at øge biodiversitet. Hertil tilbydes undervisning/workshops til driften. 

 

Analyse og anbefalinger til omlægning af arealer til Vild med Vilje vil koste 13.312,50 kr. inkl. 

moms pr. afdeling ved op til 100 tilmeldte afdelinger i KAB-fællesskabet. Hvis der kommer 

flere interesserede afdelinger, vil prisen kunne reduceres. I vedlagte bilag er projektet nær-

mere beskrevet, og der er eksempler på forandringer af områder, der medfører forvandlinger 

til grønne områder med stor biodiversitet. 
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Bilag 17: Projekt ”KAB - Vild med Vilje” 

Bilag 18: Inspirationsmateriale 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsen drøfter og tager beslutning om, de ønsker, at selskabet bliver med-

lem af foreningen Vild med Vilje, samt at arbejde videre henimod etablering af Vild med Vil-

je arealer i organisationens afdelinger. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker ikke, på nuværende tidspunkt, et medlemskab af foreningen Vild med 

Vilje. Emnet kan eventuelt tages op til drøftelse igen senere. Der arbejdes allerede nu på tilsvarende 

projekter. 

 

14. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor  

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter en indstilling til repræsentantskabet om 

valg af revisor. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen indstiller genvalg af Albjerg revisionspartnerselskab. 

 

15. Indstilling til repræsentantskabet om bekræftelse af forretningsførelsen 

På repræsentantskabsmødet onsdag den 30. september 2020 skal der tages stilling til bekræf-

telse 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. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen indstiller bekræftelse af forretningsførelsen. 

 

SAGER TIL ORIENTERING 

16. KAB-fællesskabet holder hånden under lejere, erhvervslejemål og små erhvervsdrivende   

I KAB-fællesskabet vil vi gerne understøtte de beboere, erhvervslejere samt leverandører, der 

får økonomiske udfordringer pga. Coronakrisen, og vi sender hermed 3 forslag til jeres be-

slutning. 

 

Det drejer sig om følgende 3 initiativer: 

 

1. Mulighed for henstand med lejen for beboelseslejemål 

2. Mulighed for henstand med lejen for erhvervslejemål 

3. Fremrykket betaling til leverandører, således at fakturaer betales hurtigst muligt og før 

forfaldstidspunkt. 

 

Organisationsbestyrelsen har pr. mail den 26. marts 2020 besluttet følgende: 

 

Alle 3 forslag er godkendt – dog med en ændring til forslag 1 – der kan ydes op til 1 måneders hen-

stand / og afvikling kan aftales op til maks. 6 måneder. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

17. Digital udsendelse  

Fra 1. januar 2020 er al udsendelse af materiale til møder m.v. i boligorganisationer og afde-

linger som udgangspunkt digital. Boligorganisationer og afdelinger betaler fremover om-

kostningerne forbundet med evt. tryk og postforsendelse. 

 

Sagsfremstilling 

Den 14. november 2019 godkendte KAB’s repræsentantskab administrationsbidrag og takster 

for KAB-fællesskabet for 2020, der danner grundlag for ydelser og priser.  
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For 2020 er der tilføjet følgende i prisbladet: 

”For forsendelse af materiale til boligorganisationers, afdelingers eller selskabers beboerde-

mokratiske organer gælder, at forsendelsen er digital. Hvis det ønskes – enten generelt eller 

af enkeltpersoner - at KAB trykker og udsender materialet fysisk, opkræves boligorganisati-

onen/afdelingen/selskabet for de afholdte udgifter, der er forbundet hermed. Det kan være 

materiale til afdelings-, repræsentantskabs-, bestyrelsesmøder eller andre møder afholdt i bo-

ligorganisationer afdelinger eller selskaber.” 

 

Baggrunden er, at digital kommunikation efterhånden er forventningen hos de fleste, samt at 

omkostninger og tidsforbrug forbundet med at håndtere dobbeltprocesser med tryk og for-

sendelser er vokset.  

 

Udgangspunktet er derfor fremover, at materiale udsendes digitalt via mail eller via  

Prepare/First Agenda. Bestyrelser vil stadig kunne ønske, at materiale skal udsendes i papir, 

og boligorganisationen vil da blive opkrævet de omkostninger, der er forbundet med dette. 

 

Det vil også sige, at såfremt en afdeling ønsker f.eks. materiale til afdelingsmødet trykt i KAB 

i stedet for på ejendomskontoret, vil KAB opkræve omkostningerne i den forbindelse (tryk 

og udbringning eller porto). 

Tilsvarende vil et eventuelt ønske fra enkeltmedlemmer, af f.eks. repræsentantskab, deltage-

re i afdelingsmøder eller andre mødefora, om at modtage materiale i papir sendt fra KAB 

medføre opkrævning af de afledte omkostninger hos boligorganisationen/afdelingen. 

 

Bemærk dog, at budgetter og regnskaber til afdelingsmøder trykkes i KAB og omdeles til alle 

beboere lidt endnu. Når der er etableret en forsendelsesmetode, der er god nok til disse for-

mater, vil også denne forsendelse blive digital. 

 

Økonomiske konsekvenser 

De omkostninger, der er tale om, er tryk- og portoudgifter, samt den tid, der i KAB er for-

bundet med kopiering, kuvertering, pakning og frankering af materiale, der skal sendes – 

estimeret til to timer. 

 

De priser, der benyttes, er de følgende jf. prisblad 2020 (inkl. moms): 

 

Kopi, farve – pr. kopi: 4 kr. 

Kopi, Sort/hvid- pr. kopi: 2 kr.  

2 x Timesats, lav á 1.086 kr. (2020): 2.172 kr. 

Porto/udbringning:                              Faktiske udgifter jf. Post 

Nord, vognmand m.fl. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Det aftaltes samtidig, at administrationen vurderer om opgaven med udsendelse i papir kan omlægges, 

eventuelt med inddragelse af de lokale ejendomskontorer. 

 

18. Ændring af ferielov – konsekvenser for boligorganisationen 

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der indfører ’samtidighedsferie.’ Æn-

dringen af ferieloven sker som følge af EU-regler.  

 

Ved overgangen til den nye ferielov vil medarbejdere have opsparet feriedage til senere af-

holdelse. Lovgiver har valgt, at den opsparede ferie ikke skal komme til udbetaling, men skal 

indefryses, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.  

 

De indefrosne feriemidler vil for boligorganisationens vedkommende blive indbetalt til 

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (benævnt ”fonden”) i 2021. Fonden vil 

herefter stå for administration af midlerne. 

 

Et nyt ATP-bidrag på 7 kr. pr. fuldtidsmedarbejder er endvidere indført. Det er administrati-

onsgebyr til fonden for administration af de indefrosne midler. 

 

Sagsfremstilling 

Boligorganisationen skal afvikle feriepengeforpligtelsen - de indefrosne midler - til fonden i 

september 2021. Betalingen fordeles blandt afdelingerne i den enkelte boligorganisation i 

forhold til antal medarbejdere. Fonden er herefter ansvarlig for at forvalte de indefrosne fe-

riepenge og udbetale dem til medarbejdere, efterhånden som de går på pension. 

 

Regnskabsmæssige konsekvenser 

Ret til ferie er en akkumulerende ret til senere betalt frihed. Den er indregnet i boligorganisa-

tionens balance, da der ikke – ind til ændringen – har været sammenfald mellem optjening 

og afvikling. Fremadrettet betyder ’samtidighedsferien’, at medarbejderne akkumulerer fær-

re optjente feriedage, og den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse vil derfor generelt bli-

ve mindre, end den er i dag, når først de indefrosne midler er indbetalt.   

 

Økonomiske konsekvenser 

Påvirkning af årsregnskaber 2019 (efter den 31. august 2019) 
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I årsregnskabet for 2019 indgår der en forpligtelse til senere indberetning og indbetaling til 

fonden. Da en indbetaling til fonden først kan ske i 2021, vil de indefrosne feriemidler fremgå 

som en langsigtet forpligtelse på balancedagen. 

 

Påvirkning af årsregnskaber 2020  

Idet boligorganisationen vil have tilkendegivet, at den indbetaler i september 2021, skal fe-

riepengene afsættes som en kortfristet gældsforpligtelse i balancen for årsregnskabet 2020.  

 

Påvirkning af årsregnskaber 2021 

I 2021 vil der ske indbetaling til fonden, der fordeles fra boligorganisationen til afdelingerne, 

og feriepengeforpligtelsen i balancen vil tilsvarende blive nedskrevet.   

 

Administrationsgebyr til fonden 

Der er fra juni 2019 etableret et nyt ATP-bidrag, der er et administrationsbidrag til Lønmod-

tagernes Feriemidler. Bidraget udgør 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtidsmedarbejder. Beløbet skal 

betales, uanset om man indbetaler alle feriepengeforpligtelser, eller om der etableres en 

gældsforpligtelse til fonden.  

Gebyret til boligorganisationerne på de 7 kr. pr. kvartal pr. fuldtids-medarbejder vil blive 

fordelt som udgift til boligafdelingerne. 

 

Det videre forløb 

Beløbene for den enkelte boligorganisation vil kunne opgøres, når overgangsperioden slutter 

i 2020. KAB vil senest den 31. december 2020 have opgjort og indberettet boligorganisatio-

nens feriepengeforpligtelser. I den forbindelse vil beslutningen om indbetaling af feriepenge-

forpligtelser til fonden blive tilkendegivet. 

 

Der vil blive foretaget indbetaling af feriepengeforpligtelser og indekseret beløb i september 

2021. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om indbetaling i 2021 af de in-

defrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler og et nyt ATP-

bidrag til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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19. Forsikringsstatistik  

Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har 

kontakten til forsikringsselskabet. 

Oversigt 

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

sikringsskader i relation til bygningsforsikringen.  

 

Det videre forløb 

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

skader. 

 19: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2016-2019 

 20: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2016-2019 

 21: Samlet skadestatistik 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

20. 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 på alle efterfølgende organisationsbestyrelsesmøder givet en orientering fra afdelin-

gerne om status for arbejdet med de opstillede effektiviseringsmål – dette på baggrund af en 

”mål-oversigt”. Dette arbejde anses nu for afsluttet. 

 

Arbejdet med effektiviseringstiltag fortsætter som en naturlig del af almindelig daglig drift. 

 

Afdelingernes effektivitetstal fremgår endvidere af styringsrapporten for selskabet. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

21. European Green City – ansøgning EU-projekt – status 

Idéen om Avedøre Green City opstod sidste år hos nogle beboere fra Avedøre Stationsby. De 

ville gøre deres område grønt og bæredygtigt. 

Der blev indkaldt til et møde, hvor man blev enige om at nedsætte en styregruppe og enga-

gere European Green Cities ApS som sekretariat.  

 

Samarbejdet bestod til at starte med af: 

Avedøre Fjernvarme, Avedøre Boligselskab (Avedøre Syd, Avedøre Nord, Store Hus), KAB, 

EBO Consult A/S og Hvidovre Kommune. Siden er Filmbyen, Avedøre Landsby og Gymna-

siet også kommet med. 

 

Styregruppen og sekretariatet har drøftet, hvordan Avedøre Green City kan realiseres, og 

styregruppen blev enige om, at FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling var en god 

ramme. 

 

Styregruppen har gennemgået verdensmålene og udvalgt, hvilke af målene, der skal arbejdes 

videre med. Konkret er der udarbejdet en vision og en foreløbig manual med ideer til de pro-

jekter, som skal realiseres i Avedøre. 

 

Nedenfor finder du den vision, som styregruppen i fællesskab har lavet for Avedøre Green 

City 

 

”Avedøre Green City er et visionært samarbejde imellem borgere, virksomheder, organisationer og in-

stitutioner, der vil gøre deres område bæredygtig. På tværs af matriklerne i området sammentænkes 

forbrug og produktion. Derfor afgrænses området også af det område som Avedøre Fjernvarme leverer 

til. 

 

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål skabes konkrete tiltag og projekter, der udvikles og udføres i 

et samspil imellem borgere og organisationer. Verdensmålene indtænkes på kryds og tværs, og potenti-

alet for at skabe bæredygtige løsninger indfries til fulde i alle typer af udviklingsprojekter. 
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Disse projekter omfatter optimering og udvikling af energirenovering, energiproduktion, mobilitet, 

sundhed, uddannelse, ligeværdigt demokrati, cirkulær økonomi, jobskabelse, ligestilling, smart grid, 

klimatilpasning og biodiversitet. 

 

Udover ambitionen om at få området på det bæredygtige landkort skal bydelen samtidig inspirere og 

vise omverdenen, hvad man kan, og hvor langt man kan nå, hvis man vil og tør. Der oprettes derfor et 

demonstratorium i bydelen, der opsamler og formidler alle de erfaringer, man har gjort sig undervejs. 

 

I Avedøre Green City arbejdes der kort sagt mod et mål: At skabe innovative måder at leve bæredygtigt 

i Danmark på.” 

 

I regi af Avedøre Green City er der søgt flere puljer til finansiering af innovative bæredygtige 

projekter, herunder gives en kort status på hver enkelt.  

 

I POCITYF er der fokus på borgerinddragelse og brugerdreven innovation. Borgerne skal på 

banen! Der bliver på et tidspunkt inviteret til et ”hackaton”, hvor man skal komme med gode 

inputs til, hvordan vi udvikler fremtidens energisystem. POCITYF er et 5-årigt projekt og 

startede i 2019. 

Smart Energy Green City har afstedkommet at der kan startes et energifællesskab. 

Rinno giver midler til mindre innovative bæredygtige demonstrationsprojekter og har netop 

fået støtte. EU-kommissionen har netop underskrevet kontrakten og kan starte henover 

sommeren. Projektet kører 4-årigt i perioden 2020 til 2024. 

Elena er det helt store håb og der er høje forventninger til projektet, som forventeligt kan fi-

nansiere op mod 10 mio. kr. til koordineringsarbejde, analyser, udviklingsarbejde og lignen-

de. Ansøgningen ligger pt. i EU, som prøver at færdiggøre godkendelsen hurtigst muligt, 

hvorefter den skal godkendes i EU kommissionen 

 

På det seneste Styregruppemøde blev det besluttet at Henning Bøgh Holtov, kundechef for 

Avedøre Boligselskab, fremadrettet skulle deltage i Styregruppen for Avedøre Green City. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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22. Afdeling 35-1, Avedøre Syd – Udvidelse af erhvervslejemål, købmandsbutik 

På organisationsbestyrelsesmødet den 30. september 2019 godkendte organisationsbestyrel-

sen en udvidelse af erhvervslejemålet – Købmandsbutik, under forudsætning af Hvidovre 

Kommunes godkendelse. 

 

Der var påtænkt en udvidelse med 45,3 m2, hvorefter lejemålet ville udgøre i alt 252,6 m2. 

Udvidelsen skulle foretages ved at inddrage samme areal fra det eksisterende fællesvaskeri i 

bygningen. 

 

Ansøgning om fravigelse af enkelte bestemmelser i sideaktivitetsbekendtgørelsen blev frem-

sendt til Hvidovre kommune den 25. september 2019.  

 

Kort efter overtagelse af lejemålet har lejer dog skiftet mening, og ønsker alligevel ikke på 

nuværende tidspunkt at udvide lejemålet. Sagen er derfor afsluttet og henlagt. Kommunen er 

orienteret herom. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

23. Afdeling 35-1, Avedøre Syd – Køkken, bad og energiprojekt – status 

Aktuelt er prøveboligerne i henholdsvis rækkehusene og bymuren, så småt ved at være fær-

dige. Det har været en længere omgang, men en meget værdifuld proces for projektet. Der er 

dels fundet flere ting, som skal ændres i projektet og beboerne har givet meget konstruktive 

tilbagemeldinger. Der er fortsat enkelte fejl og mangler/tilpasninger, som skal afhjælpes in-

den prøveboligerne kan færdigmeldes helt og vises frem for beboerne.  

 

På nuværende tidspunkt bliver hovedprojektet gransket af følgegruppen og ændringer af-

født af denne granskning indarbejdes efterfølgende af rådgivertemaet, så vi kan få færdig-

gjort hovedprojektet. 

 

Samtidig med at hovedprojektet kommenteres af følgegruppen er den eksterne granskning 

igangsat ved rådgiverfirmaet Kim Olsson. Det er besluttet at granskningen gennemføres som 

en dialogbaseret granskning, hvor der afholdes en møderække med 3-4 møder hvor forskel-

lige problemstillinger drøftes og der drages konklusioner, som derefter indarbejdes i projek-

tet.  
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Økonomi 

Ifølge med etablering af prøveboligerne er der truffet beslutning om en del tilvalg, samlet er 

der truffet tilvalg for omkring 12,5 mio. kr. inkl. moms. Det er alene byggeomkostninger, der-

til kommer øgede omkostninger til rådgiver, låneomkostninger og lignende. De øgede byg-

geomkostninger indarbejdes i KAB’ s budget model, så det kan sikres, at budgettet fortsat 

holder sig indenfor det afdelingen, har godkendt i april 2019. 

 

Tidsplan 

Som tidligere nævnt har det været udfordrende at holde momentum i projekteringen grun-

det Coronakrisen. Derfor får det også lidt konsekvenser for tidsplanen.  

 

Der udsendes prækvalifikation i starten af juni måned, herefter ligger tilbudsperioden primo 

juli til medio september. Licitationsdatoen ligger på nuværende tidspunkt medio september.  

 

Den vindende entreprenør forventes at opstarte udførelsen til november 2020 og med en ud-

førelse frem til udgangen af 2022. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

24. Afdeling 35-3, Store Hus – Udskiftning af afløbs- og brugsvandsinstallationer – status 

Baggrund / tidligere behandlet 

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

re en udskiftning af afdelingens brugsvandsinstallationer og faldstammer samt en renove-

ring af kloakkerne. Projektet gennemføres sammen med OCM, som ejer erhvervslejemålene i 

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

 

Projektet, med finansiering og huslejekonsekvens, blev godkendt af selskabet på ordinært 

organisationsbestyrelsesmøde 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 %. 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdet pågår efter planen og vi er nu ca. 95 % igennem projektet. Der pågår nedtagning af 

byggeplads, opretning af udearealer samt udbedring af enkelte mangler i OCM’ erhvervsle-
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jemål. Arbejderne i boliger og i afdelingens erhvervslejemål er afsluttet og der forventes at 

blive afholdt formel afleveringsforretning for hele projektet ultimo maj 2020. 

 

Der mangler desuden at blive etableret lækagealarmer i skaktene med de nye brugsvandsin-

stallationer. Lækagealarmer er lovpligtige og har til formål at varsle eventuelle utætheder på 

vandinstallationer i skaktene. Lækagemeldere skulle have været monteret i april måned, men 

grundet Corona pandemien har leverancen været forsinket, men er nu landet. Der vil blive 

eftermonteret lækagemeldere i samtlige lejemål i løbet af juni måned 2020. 

 

Det har desuden vist sig, at sådan som projektet er udført - med nye og vedligeholdskræ-

vende vand-installationer i husets installationsgang i indskudte dæk mellem stueetage og 1 

sal, er det nødvendigt at opdatere flugtvejene fra installationsgangen til det fri sådan, at nu-

gældende lovgivning og krav til arbejdsmiljø på området er opfyldt.  

 

Danakon Rådgivende ingeniører har gransket forholdet og anbefaler, at for at nugældende 

krav kan ses opfyldt i afd. Store Hus skal der etableres i alt 4 stk. adgangsplateauer med der-

til hørende flugtvejs-stiger uden på facaden vendt mod p-pladsen. Plateauerne på 3x1 meter i 

størrelse (svarende til små altaner) kommer til at hænge på facaden 8 meter over terræn på 

hhv. blok 2 og 4 og forbindes til de eksisterende dørhuller i facaden ind til installationsgan-

gen. Hvert plateau får sin egen stige til terræn. Stigerne placeres sådan at de løber foran de 

vinduer i stueetage og kælder som i forvejen ikke kan åbnes, sådan at redningsåbninger fra 

lejemål friholdes. Både dele af KAB’ og OCM’ erhvervslejemål vil blive berørt heraf.  Hver 

stige afspærres i bunden sådan, at uvedkommende ikke kan kravle op til plateauet. Både sti-

ger og plateauer udføres i galvaniseret stål.  

 

Det er aftalt med det projektteam, som står bag den facaderenovering som er indbefattet den 

kommende helhedsplan for afd. Store Hus, at udformning af ny facade mod p-plads, til den 

tid, udføres under hensyntagen til flugtvejene. Etablering af flugtveje forventes afsluttet me-

dio december 2020 og estimeres til at koste 436.000 kr.  

 

Da behovet for drift af vand-installationer i installationsgang udelukkende er et anliggende 

for afd. Store Hus, skal udgiften til flugtveje således alene afholdes af afdelingen. Afsnitsfor-

eningen og OCM vil i den forbindelse være undtaget. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Etablering af flugtveje er ikke indeholdt i det vedtaget budget for afdelingens del af projektet 

med udskiftning af brugsvand og faldstammer i Store Hus og vil derfor afstedkomme en eks-

traudgift, til projektet estimeret til 436.000 kr. Udgiften til flugtveje kan uden problemer af-

holdes inden for det vedtagne budget. 
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Det videre forløb 

Planen for etablering af flugtveje fra installationsgang vil blive fremlagt til godkendelse i afd. 

Store Hus’ byggeudvalg på kommende møde 3. juni 2020. Organisationsbestyrelsen vil blive 

holdt løbende orienteret på næstkommende møder.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning 

 

 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

25. Afdeling 35-4, Avedøre Nord – Energiteknisk renoveringsprojekt – status 

I Avedøre Stationsby Nord er der udført prøveboliger i både rækkehuse og i Bymuren, som 

heldigvis nåede at blive fremvist inden Coronasituationen brød ud. Derudover arbejdes der 

henimod af få afsluttet hovedprojektet, således at følgegruppen kan præsenteres for det fær-

dige materiale. D. 25. maj 2020 afholdes møde med følgegruppen, hvor de præsenteres for 

det færdige hovedprojekt. 

 

Økonomi 

Økonomien for det samlede projekt har hele tiden ligget på vippen til at projektet skal udby-

des efter EU udbudslovgivningen, der har dog hele tiden været en forventning om at projek-

tets økonomi kan holde sig under tærskelværdien for, hvornår projekter skal udbydes efter 

EU udbudslovgivningen, da tærskelværdierne historisk set er blevet større år for år. Det 

modsatte er desværre tilfældet i år. Her er tærskelværdien faldet og der er derfor nu ingen 

tvivl om, at projektet skal udbydes efter EU udbudslovgivningen. Det har ikke nogen øko-

nomiske konsekvenser for projektet, men tidsplanen bliver påvirket, som uddybes herunder. 

 

Tidsplan 

Som nævnt ovenfor har det hele tiden været en forudsætning, at projektet kan udbydes efter 

tilbudslovgivningen, men det står nu klart, at det er EU udbudslovgivningen der skal følges. 

Det betyder, at udbudsprocessen bliver ændret. Ved et projekt, som udbydes efter EU ud-

budslovgivningen, er det fordelsagtigt, at gennemfører en prækvalifikation, dermed kan 

bygherre bedre styre, hvilke entreprenører der giver tilbud på opgaven. Derved kan der stil-

les krav til at de bydende entreprenører har erfaring med lignende typer af projekter. 

 

Der arbejdes pt. på at opdaterer tidsplanen, men ovenstående får ikke konsekvenser for slut-

datoen og projektet forventes afsluttet medio 2022. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

26. Eventuelt 

På et kommende ekstraordinært bestyrelsesmøde vil organisationsbestyrelsen drøfte en ny politik for 

”personalegoder” i Avedøre Boligselskab. 

 

27. 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 

 

Intet fortroligt. 

 

28. Næste møde  

Organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 29. september 2020 i selskabslokalet i Store Hus, 

Sadelmagerporten 2, kld.   

 

Repræsentantskabsmøde samt konstituerende organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 

30. september 2020 i afdeling Nords selskabslokaler, Avedøre Tværvej 95. (lokaler i SYD er 

reserveret) 


