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1. Ændringer til debatform
Da dagsordenerne ofte har mange sager både til beslutning og orientering, foreslås det administrativt på opfordring fra formandskabet, at orienteringspunkter i fremtiden ikke sættes
under debat, med mindre flere organisationsbestyrelsesmedlemmer ønsker dette ved mødets
start. Baggrunden for dette er, at der gives bedre mulighed for at debattere beslutningspunkter grundigt, uden møderne forlænges unødigt.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om ovenstående.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående med følgende bemærkninger: Der spørges ind til
hvert enkelt punkt.

2. Godkendelse af referat
Referatet fra organisationsbestyrelsens senest afholdte organisationsbestyrelsesmøde den 3.
maj 2016 er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle
kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og
vil blive fremlagt til formandens underskrift.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, og efterfølgende underskrives det
af formanden.
Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, som efterfølgende blev underskrevet af formanden.

3. Revisionsprotokol
I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 93, stk. 5,
fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Der er ikke tilført revisionsprotokollen
yderligere siden sidste møde.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog ovenstående til efterretning.
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Sager til beslutning:

4. Målsætningsprogram for Herlev Boligselskab
Arbejdsgruppen fremlægger udkast til fornyelse af målsætningsprogram. Siden sidste møde
har de respektive undergrupper leveret input til arbejdsgruppen, som i samarbejde med Herlev Boligselskabs eksterne konsulent på sagen har udarbejdet udkast til nyt målsætningsprogram for Herlev Boligselskab, vedlagt som bilag 4.
Målsætningsprogrammet fremlægges på først kommende ordinære repræsentantskabsmøde
til endelig vedtagelse.
Bilag 4: Udkast til nyt målsætningsprogram for Herlev Boligselskab
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter oplægget og træffer beslutning om den videre
proces frem til endelig godkendelse i repræsentantskabet.
Kirsten Persson kom med et mundtligt oplæg og oplyste samtidigt, at udvalget kommer med et oplæg til fornyelse af Herlev Boligselskabs logo. Der var enighed om, at målsætningsprogrammet forelægges repræsentantskabet til godkendelse uden ændringer rent indholdsmæssigt

5. Nørrevang – Nybyggeri – Navn + selvstændig afdeling
I forbindelse med nedrivningen af Nørrevang var det en forudsætning, at byggeriet var en
del af en fortsættende afdeling. Derfor blev Nørrevang og Tubberupvænge II sammenlagt til
en afdeling. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at nybyggeriet, der er under planlægning på Nørrevangs gamle areal, udskilles i en særskilt afdeling under Herlev Boligselskab.
Til brug for oprettelse i BOSSINF, tinglysning med mere, skal byggeriet have et navn, da erfaringerne viser, at det er ganske vanskeligt at ændre byggeriets arbejdstitel, når sagen er oprettet i de offentlige registre.
Sagen forelægges til endelig godkendelse i repræsentantskabet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at byggeriet udskilles fra Tubberupvænge II
i en særskilt afdeling samt godkender navnet til den ny afdeling.
Organisationsbestyrelsen besluttede, at afdelingens navn skal være Nørrevang, samt at den udskilles i en selvstændig afdeling under Herlev Boligselskab.
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6. Vedtægtsændringer
Folketinget har vedtaget, at det skal være muligt at afholde digitale afdelingsmøder. Dette
har medført behov for ændringer af boligorganisationens vedtægter. I forbindelse med dette
er der samtidig foretaget flere mindre ændringer i normalvedtægten. Ordlyden af den nye
normalvedtægt fremgår af vedlagte bilag 6. Det fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vedledning, at ændringerne i normalvedtægten er obligatoriske og kan derfor
ikke ændres.
Da der er ændringer i vedtægternes § 5 stk. 5, som omhandler repræsentantskabets delegation af beslutningskompetence, skal repræsentantskabet tillige godkende delegation af de nye
bestemmelser.
Bilag 6: Ordlyd til ny normalvedtægt med visning af tekstændringer
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender vedtægtsændringer og indstiller til repræsentantskabet at godkende disse på førstkommende repræsentantskabsmøde samt delegere
beslutningskompetencen til organisationsbestyrelsen i vedtægternes § 5, stk. 5.
Der var en debat specielt om digitale afdelingsmøder. De nye vedtægter blev vedtaget og fremlægges på førstkommende repræsentantskabsmøde til endelig godkendelse jf. ovenstående.

7. Altaninddækning – Kagsgården
Afdelingsmødet har godkendt, at beboerne i tagboligerne får mulighed for at inddække deres
altan individuelt. Inddækningen er budgetmæssigt fastsat til ca. 65.000 kr. pr. bolig, og en høring blandt beboerne viser, at der op til 20 boliger, hvor beboerne er interesserede i projektet.
Den samlede anlægssum med ovenstående udgangspunkt er på 1,3 mio. kr., som skal lånefinansieres. Udgiften til projektet pålignes kun de beboere, der tilslutter sig ordningen. Der er
p.t. 13 interesserede beboere tilmeldt projektet svarende til en lånoptagelse på 835.000 kr.
De endelige rammer for lånoptagelse fastlægges, når kommunalbestyrelsen har godkendt
projektet, hvilket forventes at ske i september 2016, og når beboerne har givet bindende tilsagn til den afledte lejeforhøjelse.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at der kan optages lån til inddækning af altaner jf. ovenstående med forbehold for kommunens endelige godkendelse.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående.

5/22

Referat
Herlev Boligselskab
Møde den 25. august 2016
Udsendt den 8. september 2016
8. Forøgede udgifter til 1- og 5-års eftersyn i Edison Park
I forbindelse med gennemførelsen af 1-års eftersyn i afdelingen er der allerede forbrugt
92.250 kr. Der er budgetsat 250.000 kr. samlet til 1- og 5-års eftersyn. Erfaringsmæssigt er restsaldoen på 158.000 kr. til de restende udgifter i forbindelse med lovpligtige eftersyn i underkanten af de udgifter, der vil komme fremadrettet. Administrationen foreslår derfor administrativt, at afsættelsesbeløbet til lovpligtige eftersyn i byggeregnskabet forhøjes til 350.000 kr.
Der er afsat midler til afholdelse af advokatomkostninger i den verserende sag mod Nordea,
som formentligt ikke bliver anvendt fuldt ud. Hertil kommer, at hvis vi i denne sag ved
Landsretten får samme udfald som Byrettens afgørelse, vil der blive tilbageført et betydeligt
beløb til byggesagen. På den baggrund anser administrationen det forsvarligt at afsætte et
forhøjet beløb til de lovpligtige eftersyn i afdelingen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning i sagen.
Organisationsbestyrelsen besluttede, at allerede afholdte udgifter afsættes i byggeregnskabet samt
at forhøje restbeløbet jf. ovenstående.

9. FORTROLIGT PUNKT -

.

10. Ansøgninger til Herlev Boligselskabs egen trækningsret i Landsbyggefonden
Kagsgården
Afdelingsbestyrelsen søger om tilskud til nyt antenneanlæg i afdelingen, hvor det nuværende
sløjfeanlæg nedlægges, og der etableres et nyt stikledningsanlæg. Den budgetmæssige anlægssum er 3,1 mio. kr. Det ansøgte tilskud er 25 % heraf svarende til 775.000 kr. Ansøgning
er vedlagt som bilag 10.
Kirkehøj Kædehuse
Afdelingsbestyrelsen søger om tilskud til udlægning af fibernet til TV- og datatransmission i
afdelingen. Den samlede pris for fibernettet er 415.000 kr. Det ansøgte tilskud er 25 % heraf
svarende til 103.875 kr. Ansøgning er vedlagt som bilag 10.1.

Bilag 10: Ansøgning om landsbyggefondsmidler til nyt antenneanlæg
Bilag 10.1: Ansøgning om landsbyggefondsmidler til udlægning af fibernet
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningerne og træffer beslutning om bevilling af tilskuddene fra egen trækningsret i Landsbyggefonden.
Ansøgningerne blev godkendt som ansøgt.

11. Afdeling 3903 Banevænget – Individuel modernisering køkkener og badeværelser
I forbindelse med den igangværende byggesag renoveres samtlige badeværelser i afdelingen.
Som følge heraf er alle tidligere individuelle moderniseringer af badeværelser nedlagt og finansieret i byggesagen. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke længere kan gennemføres moderniseringer individuelt af badeværelser med lånoptagelse i ejendommen. Fremadrettet kan der alene søges om lånoptagelse til individuel modernisering af køkkener.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender ovenstående.
Organisationen godkendte ovenstående.
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12. Nørrevang – Retssag – Status
Som tidligere oplyst, traf byretten afgørelse om, at nedrivningen af Nørrevang er lovformeligt
vedtaget og nødvendig, hvorfor Erling Specht Jensen skal fraflytte ejendommen senest den 1.
oktober 2016, jf. de lejeretslige opsigelsesvilkår i hans kontrakt. De gensidige erstatningskrav
parterne imellem blev ikke anerkendt, og hver part bærer egne omkostninger i forbindelse
med sagens gennemførelse. En afgørelse, som Herlev Boligselskab har taget til efterretning.
Erling Specht Jensen har anket den samlede afgørelse til Landretten indenfor den tidsfrist,
der afgør, om anken har opsættende virkning. Det betyder i praksis, at den samlede sag skal
prøves ved Landsretten, herunder gensidige erstatningskrav, fordeling af omkostninger m.m.
Boligorganisationens advokat Henrik Steen Petersen oplyser, at berammelsestiderne ved
Landretten desværre er lange, så i værste fald kan det resultere i, at sagen først kan procederes i foråret 2017. Han oplyser endvidere, at Landsretten har rettet henvendelse til parterne
for at forhøre sig om, der er interesse for en retsmægling, hvilket kan fremme sagens behandling ved retten. Efter samråd med formandsskabet har Kurt Rytter meddelt accept af dette.
Henrik Steen Petersen oplyser endvidere, at modparten tillige har accepteret landsretsdommerens forslag. Retsmæglingen er foreløbig planlagt til at finde sted den 20. september 2016.
Herlev Boligselskabs udgangspunkt er, at en mægling skal afspejle Byrettens afgørelse, eventuelt med en mindre justering af fraflytningstidspunktet og beregningen af godtgørelsesbeløbet på individuel modernisering, hvilket boligorganisationen tidligere har tilbudt i forbindelse med et forligsforslag. Administrationen anbefaler, at Kurt Rytter bemyndiges til at indgå
forlig på vegne af Herlev Boligselskab.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender ovenstående samt tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående samt tog orienteringen til efterretning.

13. Repræsentantskabsmødet i Herlev Boligselskab den 16. november 2016
Der afholdes repræsentantskabsmøde i Herlev Boligselskab den 16. november 2016, kl. 18.00 i
Herlev, og i den forbindelse skal organisationsbestyrelsen beslutte, hvilken afdeling, der skal
arrangere repræsentantskabsmødet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvilken afdeling der er ansvarlig
for at arrangere repræsentantskabsmødet.
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Kurt Gjerstof tilbød, at Kirkehøj Etagehuse afholder arrangementet, hvilket blev taget til efterretning.

14. Afdeling 3902 – Herlev Ringgård – Renovering af tag og vandinstallationer - byggeregnskab
Udskiftning af tag, brugsvandsinstallationer og hovedøre i Herlev Ringgård er vel overstået.
Byggeregnskabet er godkendt af revisionen og følgegruppen. Byggeregnskabets hovedtal
forholder sig som følgende:
Regnskab

Budget

Afvigelse

Håndværkerudgifter
Omkostninger og gebyrer

11.197.340
2.705.484

11.244.750
2.731.000

-47.410
-25.516

Samlet anskaffelsessum

13.902.824

13.975.750

-72.926

Bilag 14: Byggeregnskab pr. 23. oktober 2015 – Byggesag 0053 renovering af tag og vandinstallationer
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående.

Sager til orientering:

15. Orientering fra formanden
Formanden orienterer om aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Erik Nielsen orienterede om følgende:


Der afholdes 1 til 2 gange årligt formandsmøder med Kurt Rytter, hvilket har stor værdi for
formandsskabet.
9/22

Referat
Herlev Boligselskab
Møde den 25. august 2016
Udsendt den 8. september 2016


Der har været en henvendelse fra kommunen om problemer med parkeringsrestriktioner i de
almene boligområder i kommunen. I Herlev Boligselskabs afdelinger er der fri parkring for
hjemmehjælp, hvilket kommunen er orienteret om.



KAB har forespurgt til Herlev Boligselskabs interesse for at være bygherre på posthusgrunden
og den grønne fatning. Byggeudvalget sagde nej tak til tilbuddet, da begge byggesagerne havde
væsentlige elementer af ungdomsboliger. Herlev Boligselskab er kun interesseret i at bygge familieboliger.



Der er modtaget besked fra Miljøministeriet om, at der ikke er forurening i Banevænget. Alle
ejendomme i Danmark undersøges, hvis der har været bestemte erhverv - eksempelvis renserier.



Der afholdes kursus i budget. Datoerne er 20. september 2016 og 3. oktober 2016. Der udsendes invitationer til alle afdelingsbestyrelser.

Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretning.

16. Studietur for organisationsbestyrelsen
Udvalget orienterer om arbejdet i udvalget siden sidste møde. Studieturen gennemføres i dagene 6. april 2017 – 10. april 2017, begge dag inkl.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orientering til efterretning.

17. BL – Danmarks Almene Boliger
BL holdt sit ordinære repræsentantskabsmøde den 14. juni 2016.
På mødet var der en bred drøftelse af de aktuelle forhold i den almene sektor. Vi står i fællesskab over for en række udfordringer.
Det såkaldte "moderne kontanthjælpsloft", der i virkeligheden er en voldsom beskæring af
boligsikringen til specielt de 13.000 enlige kontanthjælpsmodtagere med børn, vil med stor
sandsynlighed medføre et øget antal udsættelser. Mange af disse beboere vil ikke have mulighed for at betale deres husleje efter den 1. oktober 2016, hvor kontanthjælpsloftet træder i
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kraft. BL har gjort et stort arbejde for at påpege skadevirkningerne, men som ekspertkilde,
frem for partskilde.
Midlerne i Landsbyggefonden rækker ikke til at finansiere de renoveringer, der er behov for.
Det er derfor efter BL’s mening relevant at drøfte en finansieringsreform, som kan tilføre LBF
flere midler. I den forbindelse kan huslejestigninger i den billige del af boligerne ikke udelukkes. Men BL gør også opmærksom på, at der kan blive plads til langt flere renoveringer,
hvis LBF’s refusion til staten bliver nedsat. Denne beløb sig i 2015 til 950 mio. kr.
Regeringen planlægger et lovforslag om effektiviseringer i den almene sektor. Efter forslaget
skal der i 2021 samlet set være sparet 1,5 mia. kr. på administration og renholdelse i hele sektoren i forhold til en "baseline" - et tal for, hvordan huslejeudviklingen ville have set ud, hvis
der ikke var blevet effektiviseret. Det bliver BL, der skal stå til regnskab for, at besparelserne
rent faktisk opnås, men der er umiddelbart ingen sanktion, hvis dette ikke sker. I lovforslaget
bliver det præciseret, at det er organisationsbestyrelserne, der har ansvaret for, at driften er
effektiv.
Repræsentantskabet vedtog et arbejdsprogram for 2016/2017 med overskrifterne: Fremtidens
almene boliger, Synlig almen sektor, Samarbejde med kommunerne, Fremtidens beboerdemokrati samt Effektivitet, finansiering og marked.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Orientering om forsikringsudbud
Kurt Rytter beklagede, at dette punkt er faldet ud i den endelige udgave af dagordenen. I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde, hvor Kurt Rytter sammen med formandsskabet blev bemyndiget af bestyrelsen til at vurdere indstillingen og træffe beslutning om valg af forsikringsselskab, når forsikringstilbuddene forelå, er der blevet afholdt et formandsmøde, hvor Willis oplyser, at Gjensidige er
det mest fordelagtige tilbud og dermed vinder af KAB’s rammeudbud af forsikringer i KABfællesskabet. Tilbuddet indeholder samme forsikringsdækning i dag og er med selvrisiko 0 kr. pr.
skade. For Herlev Boligselskabs vedkommende medfører det en besparelse på 251 tus. kr. ekskl. skatter og afgifter. Nørrevang er indeholdt i præmiebeløbet, men det vil der blive korrigeret for i den
endelige forsikring. Det er ligeledes aftalt med Lone Skriver i Driftssupport, at der foreligger tilbud
på tilkøb af hærværksforsikring individuelt pr. afdeling til næste organisationsbestyrelsesmøde. Beslutningsoplæg og tilbudssammenligning fra Willis vedlægges referatet til orientering.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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19. Tagboliger i Kirkehøj Etagehuse
Siden sidste møde i organisationsbestyrelsen har Thoma-byg A/S ved forskellige lejligheder
været på ejendommen og foretaget undersøgelser af byggeteknisk karakter til udvikling af
projektet. Sideløbende hermed har selskabets advokat udarbejdet udkast til købsaftale, som
er fremsendt til køber. I skrivende stund er køber ikke vendt tilbage desangående. På selve
mødet vil der blive givet en supplerende mundtlig orientering, hvis der er sket ny i sagen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Enebærstien – Status – MgO-plader
Efter Byggeskadefondens generelle orientering i foråret 2015 om brug af MgO-plader som
vindspærreplader, har KAB på vegne af Herlev Boligselskab i januar 2016 reklameret over de
indbyggede MgO-plader i afdelingen. Totalentreprenøren Scandibyg anerkender, som forventet, ikke reklamationen, men den fastholdes, indtil der foreligger retspraksis fra Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvilket forventes i indeværende år. Retspraksis skal give en indikation af ansvarsforholdene ved anvendelse af MgO-plader i forhold til,
om det er entreprenør/rådgivere, der er ansvarlige, eller det er bygherren.
I juni måned 2016 fremsendte Byggeskadefonden et brev med en rapport over status for
overvågning af MgO-plader i afdelingen, vedlagt som bilag 19 og 19.1. Af rapporten fremgår,
at skadesbilledet i afdelingen endnu ikke er så alvorligt, at der skal foretages skadesanmeldelse til fonden. Overvågningen, der foregår i fondens regi, genoptages i løbet af efteråret
2016, og forventes at fortsætte, indtil skaderne har en karakter, der medfører anmeldelse til
Byggeskadefonden og efterfølgende udskiftning
Bilag 19: Brev fra Byggeskadefonden - status for overvågning af MgO-sagerne
Bilag 19.1: Rapport over status for overvågning af MgO-plader
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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21. Edision Park – Status
Listen med punkter til afklaring bliver kortere og kortere. Garantistiller og elevatorfirmaet
Schindler har meddelt, at elevatorerne i Jönssondelen af byggeriet er færdigmeldte og opfylder de krav, der er til dem. KAB vil bede ekstern elevatorspecialist gennemgå projektet, og
det udførte arbejde, da der er tvivl om, der er leveret det, der skal.
Der pågår en afklaring af udgifter i perioden mellem afleveringsdato og dags dato, som driften har haft på grund af fejl og mangler ved byggeriet.
Følgende større punkter udestår:


As-built tegninger på kloak passer ikke



Udførsel af elektriske arbejder ved ventilation



Betonplader på svalegange vipper



Manglende lys i alle depotrum



Vandindtrængen i kælder



Følgeskade efter injeksering



Fejl på el-forsyning til ventilationsanlæg på tag



Glas i værn ved terrasser



Fejl på installationen for lamper placeret på facade og stålsøjler

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Orientering om driftssager
Kilometergården
Den ikke korrekt udførte højde på håndlister på altaner, er ikke endelig afklaret. KAB’s projektleder er udfordret af en ikke samarbejdsvillig entreprenør. Arbejdet med at få lovliggjort
højden pågår.
Det undersøges, om det er muligt at udføre flere arbejder i forbindelse med udskiftning af
rørinstallationer, blandt andet ekstra radiator i bad/køkken og dørtelefoner.
Herlev Ringgård
Afdelingsbestyrelsen undersøger muligheder/konsekvenser ved at skifte fra A- til B-ordning.
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Banevænget
Driften er påvirket af byggesagen, da det nogle steder er svært at komme til at passe udearealerne.
Der er aftalt udskiftning af tidligere opsat naturlegeplads.
Individuel modernisering af køkkener er startet op i de boliger, hvor rør- og tagsagen er færdig.
Arkitekt Ebbe Høyer er antaget til at lave udbud på udskiftning af udvendige kældrer- og
opgangsdøre. Samtidig indhentes pris på udskiftning af branddøre i kældre.
Læge på Herlev Hovedgade 117, 2. sal har opsagt sit lejemål. Det vurderes, at lejemålet ikke
kan genudlejes som klinik, da der hverken er badeforhold eller elevator. Herlev Kommune er
ansøgt om at ændre lejemålet til bolig.
Kirkehøj Etagehuse
Afdelingen afventer sag vedrørende salg af tagboliger, før de vil igangsætte større arbejder,
men det undersøges, om der med fordel kan udføres arbejder i forbindelse med eventuelt nye
tagboliger, f.eks. altaner.
Kirkehøj Kædehuse
Arbejdet med udskiftning af vandrør er startet op. Der har været udfordringer med at holde
tidsplanen, med håndværkeropførsel og den generelle orden på byggepladsen. Entreprenørens byggeleder er blevet udskiftet, og håndværkere er afskediget. Disse tiltag gør, at der er
grund til at være optimistiske i forhold til det resterende arbejde.
Kagsgården
Afdelingen er i gang med ca. 14 forskellige forbedringsarbejder. Disse er delvist afsluttet, dog
er der stadigvæk enkelte større opgaver, der er i gang blandt andet udskiftning af dørtelefoner, udebelysning, udskiftning af vandrør i kælder, ombygning af ventilationsanlæg og lovliggørelse af skakte. Dette pågår stadig.
Afdelingen har udarbejdet beslutningsforslag til nyt tv/internet, som skal forelægges på et
ekstraordinært afdelingsmøde den 29. august 2016.
Tubberupvænge I
Der laves sikring af vinduer og døre for at indbrudssikre disse.
Arbejdet med at udskifte gasfyr pågår. Der indhentes pris på ombygningen, dog afventes endelig dato fra Vestforbrænding for, hvornår de kan lave omkobling til fjernvarmenettet.
Tubberupvænge II
Afdelingen afventer sagen med udskiftning af badeværelser, før de vil igangsætte større arbejder.
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Lærkegård Center
Ingen bemærkninger.
Cederbo
Der er afholdt møde om skel og sti fra nabobyggeriet gennem Cederbo/Kai Dige Bach byggeriet med arkitekt for det nye nabobyggeri. Støjvold forlænges, således at ny støjvold ved nybyggeri og Cederbos støjvold bygges sammen.
Edison Park
Der er etableret sandkasse i afdelingen ved Fatningen 5 i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.
Servicerammerne er aftalt og vedtaget for afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen arbejder på en overdækning af cykelparkeringen.
Bestyrelsen har ansøgt om hjertestarter hos Trygfonden.
Udskiftning af de lovede køle/fryseskabe trækker ud fra Mieles side.
Generelt
Henrik Reinhold Jensen er ansat som ejendomsfunktionær i Kagsgården pr. 1. juli 2016.
Enebærstien
Serviceaftale Enebærstien:
Der har været udført udbud på service af Nilananlægget, hvor Smock vandt på billigste pris.
Nuværende leverandør er DVKT. Der er tale om et tilbud, som afdelingerne ikke nødvendigvis skal benytte. Driftskonsulenten aftaler nærmere med bestyrelsen om valg af servicefirma.
Betaling af faktura og rekvisitioner:
Grundet tilgang af nye bestyrelsesmedlemmer har der været udfordringer med at betale fakturaer og lave rekvisitioner.
Driftskonsulenten har afholdt møde med bestyrelsen vedrørende dette, og det lader nu til at
fungere.
Der er stadig lidt udfordringer med korrekt kontering, men det tages løbende, når problemer
dukker op.
Løst tagpap:
Afdelingen har afholdt arbejdsdag. I den forbindelse er der konstateret løs tagpap. Det vurderes, at en udbedring ikke kan vente til 5-års eftersyn. Driftskonsulenten har kontaktet
Scandibyg for besigtigelse af eventuel udbedring af dette. Mangler p.t. svar på dette (30. juni
2016).
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Vedrørende byggesagen i Kirkehøj Kædehuse beklagede Niels-Christian Andersen sig over fremdriften i sagen eller mangel på samme og efterlyste et møde med projektledelsen på sagen. Afdelingsbestyrelsen føler de står meget alene i forhold til at håndtere beboernes berettigede kritik. Kurt Rytter
bringer sagen videre i KAB.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretningen med ovenstående bemærkninger.

23. Afdeling 3903 Banevænget – Renovering af tage samt udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i boliger – Status
Beskrivelse
Projektet med renovering af badeværelser og tegltage er efterhånden nået over halvvejs.
Afhjælpning af fejl og mangler på badeværelserne er fortsat en udfordring for entreprenøren.
Det medfører en del frustrerede beboere, når færdiggørelsen af badeværelset trækker i langdrag.
Der er meget fokus på at få rettet denne del op, og der gøres mange tiltag herfor.
Kvaliteten af det udførte arbejde i badeværelserne bliver fortsat gennemgået nøje af byggesagens tekniske rådgivere.
Niveauet er siden opstarten blevet markant bedre, men kan fortsat forbedres.
Badeværelserne modtages først, når kvaliteten kan accepteres, hvilket medfører, at beboerne
skal affinde sig med håndværkernes tilbagevenden for at udbedre manglerne.
Tagudskiftningen forløber planmæssigt. Den eksisterende tagkonstruktion er i god stand, og
der er ikke behov for opretning af spærene eller udbedring af rådskader.
Tidsplan
Samtlige beboere har fået udleveret en overordnet tidsplan for hele byggesagen.
Således ved den enkelte beboer, hvor og hvornår der arbejdes i boligen og afdelingen generelt. Arbejderne i den enkelte bolig forventes at tage mellem 10 og 12 uger.
Tagarbejderne udføres i takt med badeværelserne renoveres.
Således færdiggøres en hel blok, før den næste påbegyndes.
Renoveringsarbejderne i erhvervslejemålene på Herlev Hovedgade forsøges planlagt, således
at de generer mindst muligt i november og december måned.
Aflevering af hele projektet forventes at blive i udgangen af juni 2017.
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Projektøkonomi
Der er fortsat enkelte uafklarede punkter omkring økonomien. Der er kommet flere arbejder
til projektet, og der er trukket enkelte ud.
Dog forventes det fortsat, at sagen gennemføres uden at overskride de 14, 27 % i huslejestigning, som blev vedtaget på afdelingsmødet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Fra organisationsbestyrelsens side blev rejst en massiv kritik af, at entreprenøren fortsat skaber
problemer i byggeprocessen og de arbejder, der færdigmeldes, ligesom man ikke finder den nødvendige støtte til løsning af problemerne hos boligorganisationens rådgiver på sagen. Erik Nielsen
fandt, at tiden er inde til, at adm. dir. Jens Elmelund inddrages i sagen mod rådgiver og entreprenør i håb om, at det kan få positiv indflydelse på resten af byggesagen. Margrete Pump lovede at
følge op på sagen ved først kommende lejlighed i direktionen.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkninger..

24. Afdeling 3907 Nørrevang – Nedrivning – Status
Administrativt er projektet vedrørende nedrivningen af Nørrevang kædet sammen med sagen vedrørende renovering af badeværelser i Tubberupvænge II, da de 2 afdelinger nu er
sammenlagt.
I november 2014 tilkendegav Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter deres godkendelse af,
at afdeling Nørrevang kan nedrives. Finansiering og alle godkendelser er herefter på plads.
Herlev Kommune har den 15. april 2015 godkendt Skema A.
Skema B-ansøgning blev godkendt på Byrådsmødet den 19. august 2015.
Nedrivningen blev herefter påbegyndt. Arbejdet med at nedrive boligerne er forløbet planmæssigt og blev afsluttet medio december 2015. Der henstår dog endnu 3 boliger, som efter
aftale ikke er revet ned, idet der pågår en retssag med en beboer, som endnu ikke er fraflyttet.
De 3 resterende boliger nedrives, så snart beboeren er fraflyttet.
Arealet er nu afspærret med aflåst byggepladshegn.
Da nedrivningen ikke er fuldt afsluttet, er der ikke lavet endeligt byggeregnskab. Nedrivninger er dog gennemført uden nævneværdige ekstraomkostninger. Dog vil forsinkelsen i forhold til de 3 sidste boliger betyde en ekstra omkostning. Samlet set forventes der dog et betydeligt overskud i forhold til det budgetterede beløb.
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25. Afdeling 3912 Tubberupvænge II – Badeværelser – Status
Administrativt er projektet vedrørende renovering af badeværelser i Tubberupvænge II kædet sammen med nedrivningen af Nørrevang, da de 2 afdelinger nu er sammenlagt.
I november 2014 tilkendegav Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter deres godkendelse af
at afdeling Nørrevang kan nedrives. Finansiering og alle godkendelser er herefter på plads.
Skema A-ansøgning for det samlede projekt blev indsendt til Herlev Kommune i slutningen
af februar måned 2015. Herlev Kommune har den 15. april 2015 godkendt Skema A.
Sagen blev sendt i udbud i midten af januar 2016, og der blev afholdt licitation medio februar
2016. De indkomne tilbud lå væsentligt over det budgetterede beløb. Der forhandles nu med
entreprenøren for at finde besparelser i projektet. Der forhandles ligeledes med Landsbyggefonden med henblik på at få økonomien til at hænge sammen.
Det forventes på den baggrund, at Skema B kan indsendes til Herlev Kommune i løbet af september måned 2016 med henblik på godkendelse i oktober 2016.
Projektets fysiske opstart vil således ligge omkring den 1. januar 2017 og forventes at strække
sig over ca. 12 måneder.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26. Investeringsforeningen
Som nævnt på sidste organisationsbestyrelsesmøde ser det ud til, at 2016 bliver et betydeligt
bedre år for vores investeringsforeninger end 2015. Som det fremgår af nedenstående tabel,
så har den gennemsnitlige værdiudvikling for de tre foreninger i de første godt syv måneder
af 2016 således været +3,80 %-point, og pilen peger stadig opad.
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Kursværdier
Nominel
beholdning
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2015

Indre
værdi
(Kurs)
9. aug. 2016

Værdiudvikling
hidtil 2016

Værdiudvikling
hele 2015

Danske
Capital

24.619.600

110,86

114,21

+3,33 %-point

-0,01 %-point

SEB

23.951.700

111,03

115,04

+4,01 %-point

+0,04 %-point

Nykredit
Port.

23.936.700

113,28

117,35

+4,07 %-point

-0,14 %-point

Den usikkerhed, som den seneste tid har præget de finansielle markeder, herunder især Storbritanniens EU-afstemning, ser heldigvis ikke ud til at have haft den store effekt på obligationsmarkedet – i hvert fald ikke i negativ retning.
Man skal dog naturligvis altid holde sig for øje, at der kan forekomme betydelige udsving positive såvel som negative - og indskud i investeringsforeningerne skal derfor ses som en
langsigtet investering.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

27. Kursusoversigt
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over kursusforbruget for perioden den 1. maj 2016 til den 30. april 2017, som bilag 26.
Bilag 26: Kursusoversigt for perioden 1. maj 2016 til den 30. april 2017
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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28. Beboerklagenævnssager
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt, som bilag 27, over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i Herlev Boligselskab for perioden 2013 – 2016.
Bilag 27: Statistik for beboerklagenævnsager 2013 – 2016 i Herlev Boligselskab
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

29. Udbudsloven og decentrale enheder
Pr. 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. En af ændringerne i loven er tilføjelse af en
ny § 31, som beskriver, hvordan decentrale enheder opfattes i forhold til udbud.
Det er imidlertid KAB’s opfattelse, at den nye § 31 ikke har nogen betydning for den måde,
som KAB og boligorganisationer/-afdelinger håndterer udbud på. Tilføjelsen af den nye § 31
er derimod en kort beskrivelse af den praksis, der allerede anvendes i KAB-fællesskabet, som
tidligere udsendt i dagsordenspunkt af 31. august 2010 ”Udbudsreglerne og KAB’s indkøbspolitik”.
Den praksis, der følges, er, at alle afdelinger medtages, hvis udbuddet sker i boligorganisationen, eller hvis flere afdelinger indgår. Hvis kun én afdeling indgår i udbuddet, medtages
kun den afdeling i udbuddet.
Ovenstående gælder også ved benyttelse af ramme-/indkøbsaftaler indgået af KAB.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

30. Frit valg af TV-pakker på vej
En ny lov om TV-pakker er vedtaget. Loven gør det muligt for lejere at fravælge at modtage
og betale for TV-programpakker, som tilbydes i deres boligafdeling.
Loven trodte i kraft den 1. juli 2016, men vil først gælde pr. 1. januar 2018 for såkaldte ”sløjfeanlæg”, hvor det ikke umiddelbart er muligt at frakoble enkelthusstande.
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Der er nogle forbehold vedrørende lejernes frie valg af TV-pakker:


Eksisterende kontrakter, som er indgået mellem boligafdelinger og eksterne programleverandører, skal respekteres i kontrakternes løbetid. Det betyder, at lejernes frihed
til at fravælge programpakker først træder i kraft, når eksisterende kontrakter med
eksterne leverandører udløber, eller når kontrakterne kan opsiges.



I ejendomme med stikledningsanlæg kan den enkelte lejer ikke fravælge at være med
i selve anlægget, som afdelingen har etableret. Den faste udgift til drift af anlægget
skal stadig betales af den enkelte lejer.

KAB arbejder for gode priser og individuelle løsninger, hvor den enkelte beboer handler direkte med udbyderen. KAB arbejder også for, at man i de gældende kontrakter kan slippe for
de valgte TV-pakker og selv vælge frit, som loven lægger op til.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

31. Eventuelt
Planlagte organisationsbestyrelsesmøder:
Onsdag den 2. november 2016, kl. 9.00 i KAB

Planlagt repræsentantskabsmøde:
Onsdag den 16. november 2016, kl. 18.00 i Herlev i Kirkehøj Etagehuse
Afdelingsmøder i 2016/2017:
Kilometergården
Herlev Ringgård
Kagsgårdens Boliger
Kirkehøj Kædehuse
Banevænget
Kirkehøj Etagehuse
Lærkegård Center
Tubberupvænge II

mandag den 31. oktober 2016, kl. 18.30, i Herlev
onsdag den 2. november 2016, kl. 19.00, i Herlev
mandag den 7. november 2016, kl. 18.30, i Herlev
tirsdag den 8. november 2016, kl. 19.00, i Herlev
Torsdag den 24. november 2016, kl. 19.00, i Herlev
tirsdag den 15. november 2016, kl. 19.00, i Herlev
tirsdag den 3. januar 2017, kl. 16.00, i Herlev
onsdag den 4. januar 2017, kl. 19.00, i Herlev
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Tubberupvænge
Cederbo
Enebærstien
Edison Park

torsdag den 5. januar 2017, kl. 18.00, i Herlev
mandag den 9. januar 2017, kl. 19.00, i Herlev
tirsdag den 10. januar 2017, kl. 19.00, i Herlev
onsdag den 11. januar 2017, kl. 19.00, i Herlev

Forslag til datoer for afholdelse af organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i
2017:
Organisationsbestyrelsesmøder:
Onsdag den 18. januar 2017, kl. 19.00 i Herlev
Onsdag den 3. maj 2017, kl. 9.00 i KAB
Onsdag den 23. august 2017, kl. 19.00 i Herlev
Onsdag den 8. november 2017, kl. 9.00 i KAB
Repræsentantskabsmøde:
Onsdag den 15. november 2017, kl. 18.00 i Herlev



Kurt Gjerstof oplyste, at han havde været til et møde om den kommende letbane hos konsortiet
bag projektet. Han omdelte herefter materiale fra mødet om den kommende letbane.
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