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1. Godkendelse af referat
Referatet fra organisationsbestyrelsens senest afholdte organisationsbestyrelsesmøde den 25.
august 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.
Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden.

2. Revisionsprotokol
I henhold til bestemmelserne i den seneste bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges
selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisonspartnerselskabs seneste indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse
tilsendt organisationsbestyrelsesmedlemmerne som bilag 2.
Bilag 2: Revisionsprotokollat vedrørende regnskabet for 1. maj 2015 – 30. april 2016
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver denne.
Pia Søndergaard gennemgik revisionsprotokollen for Herlev Boligselskab og afdelingerne. Alle
regnskaber er anmærkningsfri.
Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning og underskrev den efterfølgende.
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Sager til beslutning:

3. Udkast til beretning
Udkast til organisationsbestyrelsens beretning for Herlev Boligselskab 1. maj 2015 – 30. april
2016 vedlægges som bilag 3 til organisationsbestyrelsens drøftelse med henblik på at godkende beretningen til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet den 16. november 2016.
Bilag 3: Udkast til beretning
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender beretningen til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet den 16. november 2016.
Erik Nielsen bemærkede, at Herlev Ringgård i dagsordensteksten har underskud. Det er et overskud. Han bemærkede endvidere, at status i Banevænget er 167 mio. kr. i stedet for 161 mio. kr.
Af yderligere bemærkninger blev nedenstående ændret:
Side 4: Kirkehøj Kædehuse mangler udskiftning af vandinstallationer
Side 5: Kirkehøj Etagehuse får 2 ekstra etager
Side 5: beboerklagenævnssager ændres fra 1 sag til 4 sager
Side 5: tilføje at den interne oprykningsliste går forud for den kommunale anvisning
Side 15: revisionsprotokollen ændres til revisionspåtegningen
Beretningen blev godkendt med ovenstående bemærkninger og fremsendes til repræsentantskabet
til godkendelse.

4. Godkendelse af årsregnskab
Resultatopgørelsen for selskabet og de enkelte afdelinger, vedlagt som bilag 4, udgør følgende:
3900-8 Herlev Boligselskab
Driftsregnskabet for tiden 1.5.2015 til 30.4.2016 balancerer med 20.635.028 kr. og slutter med
et overskud på 399.050 kr., som overføres til arbejdskapitalen.
Status balancerer med 109.634.658 kr. og dispositionsfonden udgør, inklusive renter, ydelser
fra udamortiserede lån og efter fradrag af indbetalinger til Landsbyggefonden 21.232.732 kr.
Den disponible likvide del udgør 6.767.893 kr., svarende til 4.628 kr. pr. lejemålsenhed.
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Selskabets arbejdskapital 4.355.282 kr. pr. 30.04.2016, hvor 4.312.781 kr. er til fri disposition.
Vedrørende afdelingerne kan oplyses følgende:
3901-5 Kilometergården
Driftsregnskabet balancerer med 8.534.942 kr. og slutter med et overskud på 333.271 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 27.114.542 kr.
3902-2 Herlev Ringgård
Driftsregnskabet balancerer med 2.870.347 kr. og slutter med et overskud på 43.316 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 20.225.968 kr.
3903-0 Banevænget
Driftsregnskabet balancerer med 27.531.251 kr. og slutter med et overskud på 241.675 kr., der
overføres til:
Afvikling af underfinansiering: 179.692 kr.
Resten overføres til opsamlet overskud: 61.984 kr.
Status balancerer med 167.908.938 kr.
3904-7 Kirkehøj Etagehuse
Driftsregnskabet balancerer med 7.937.631 kr. og slutter med et overskud på 309.702 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 28.150.631 kr.
3906-1 Kirkehøj Kædehuse
Driftsregnskabet balancerer med 6.987.726 kr. og slutter med et overskud på 224.320 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 28.906.659 kr.
3907-9 Nørrevang – er sammenlagt med 3912-8 pr. 1/5-2014.
3908-6 Kagsgårdens Boliger
Driftsregnskabet balancerer med 20.999.709 kr. og slutter med et overskud på 346.923 kr., der
afskrives med på sag 1020 Køleskabe.
Status balancerer med 169.813.896 kr.
3909-3 Kagsgårdens Børneinstitution
Driftsregnskabet balancerer med 1.102.656 kr. og slutter med et underskud på 22.751 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 5.345.727 kr.
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3911-0 Tubberupvænge I
Driftsregnskabet balancerer med 2.108.217 kr. og slutter med et overskud på 55.556 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 25.835.506 kr.
3912-8 Tubberupvænge II
Driftsregnskabet balancerer med 7.119.048 kr. og slutter med et overskud på 0 kr.
Status balancerer med 130.606.902 kr.
3914-2 Lærkegård Center
Driftsregnskabet balancerer med 4.506.722 kr. og slutter med et underskud på 8.376 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 74.093.503 kr.
3917-4 Cederbo
Driftsregnskabet balancerer med 1.884.428 kr. og slutter med et underskud på 174.629 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 30.277.926 kr.
3919-9 Enebærstien
Driftsregnskabet balancerer med 3.432.468 kr. og slutter med et overskud på 90.102 kr., der
overføres til opsamlet resultat.
Status balancerer med 73.316.732 kr.
3920-9 Edison Park
Driftsregnskabet balancerer med 10.857.793 kr. og slutter med et underskud på 402.579 kr.,
der overføres til: Opsamlet resultat
Status balancerer med 232.891.637 kr.
Afdelingernes regnskaber har ikke givet anledning til forbehold i revisionsprotokollen.
Bilag 4: Årsregnskaber for selskabet samt afdelingerne 2015/2016
Bilag 4.1: Nøgletal for forvaltningsrevision
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender de fremlagte regnskaber.
Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne.
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5. Budget for Herlev Boligselskab 2017/2018
Budget for perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018, vedlagt som bilag 5, fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse.
Bilag 5: Budget for Herlev Boligselskab 2017/2018
Bilag 5.1 Arbejdsbudget for Herlev Boligselskab 2017/2018
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender Herlev Boligselskabs budget for perioden
1. maj 2017 - 30. april 2018.
Organisationsbestyrelsen godkendte det fremlagte budget.

6. Pas på huslejen – få hjælp til 3600 analyse af driften
Boligorganisationerne og afdelingerne skal passe på huslejen og samtidig skal græsset fortsat
slås, hækken klippes og sneen ryddes – sammen med de øvrige mangfoldige driftsopgaver.
Krav om besparelser i den almene boligsektor er på vej fra Regeringen
Mange beboere i KAB-fællesskabet bliver fattigere i disse år. De har mindre råd til husleje,
blandt andet på grund af nedskæringer i boligstøtten. Selv 2 % i årlig huslejestigning betyder
voldsomt meget for denne gruppe. Samtidig varsler Regeringen krav om besparelser i den
almene sektor. Derfor sætter KAB nu temaet om husleje og effektiv drift til debat.
Organisationsbestyrelsen har både et ansvar for og en særlig rolle i at fremme afdelingernes
arbejde med effektiv drift og dermed huslejens størrelse.
Huslejens størrelse besluttes som bekendt af beboerne på afdelingsmødet. Forud for afdelingsmødet er der foregået en lang forberedelse af budgettet mellem afdelingsbestyrelsen og
driften. Diskussionen med afdelingerne er vigtig, men ikke tilstrækkelig til at opnå resultater.
Andre grunde til at kigge på huslejen og mulighederne for en mere effektiv drift er:


Boligorganisationerne og afdelingerne bliver mere konkurrencedygtige



Afdelingerne kan opnå mere attraktive arbejdspladser



Attraktive arbejdspladser tiltrækker bedre ledere

Boligorganisationen bør derfor sætte en strategisk tilgang til effektiv drift på dagsorden, som
afklarer: Hvad koster vores nuværende drift? Kan vi gøre noget anderledes? Hvad ønsker vi
at opnå med en mere effektiv drift?
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Både boligorganisationen og afdelingerne har brug for et værktøj, som med tal og ord belyser
situationen i afdelingen og peger på muligheder for forbedringer. KAB har derfor udviklet et
analyseværktøj – en såkaldt 3600 analyse, der gennemgår driften. Analysen tegner et præcist
billede af den enkelte afdelings drift. Det sker på baggrund af tal, observationer og rapporter
om afdelingen samt interview med driftsteamet. Ud fra analysen giver KAB anbefalinger til,
hvordan driften kan gøres mere effektiv og professionel.
Boligorganisationen opnår med analysen et overblik over afdelingerne, som kan anvendes i
organisationens strategiske arbejde og til god dialog med afdelingsbestyrelserne. Afdelingsbestyrelserne får et redskab, som kan anvendes i dialogen med beboerne og de ansatte, og
som helt praktisk kan bruges til at træffe beslutninger om at sætte nye initiativer i gang.
Bemærk:
Materialet til henholdsvis organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne vil blive præsenteret på organisationsbestyrelsesmødet.
En 3600 analyse koster 10.000 kr. ekskl. moms, hvis man har eget ejendomskontor og 7.500 kr.
ekskl. moms ved fælles ejendomskontor. Køber boligorganisationen analysen for alle afdelinger, giver KAB en rabat på 25 %.
Analysen er ikke indeholdt i det almindelige administrationsbidrag, da det er en overbygning
til den almindelige drift. Der er tale om et omfattende analysearbejde af alle parametre af betydning for driften.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter at købe 3600 analyser for afdelingerne i Herlev
Boligselskab.
Lone Skriver gav en uddybende orientering om baggrunden for nødvendigheden af at fokusere på
at nedbringe driftsomkostninger som følge af besparelseskravene fra Christiansborg til den almene
sektor, kontanthjælpsloftet m.m. 3600 analysen er et godt værktøj til dette.
Niels-Christian Andersen bemærkede, at det også er nødvendigt at kigge på KAB’s administrationsudgifter. Kurt Rytter oplyste, at man ikke umiddelbart kan sammenligne administrationsomkostninger på tværs i branchen i BL’s tvillingeværktøj. Der var en længere debat om dette, hvor
Erik Nielsen fastslog, at den solidariske linje fortsat er KAB’s bestyrelses tilgang til indholdet af
ydelser i administrationsbidraget.
Lone Skriver oplyste, at den samlede pris for 3600 analyser for alle afdelinger inkl. rabatter er
97.500 kr. inkl. moms.
Erik Nielsen spurgte, hvornår rapporterne kan forventes at være færdige. Lone Skriver anslog, at
det bliver sommeren 2017.
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Bestyrelsen godkendte, at Herlev Boligselskab anskaffer analyserne til alle afdelinger.

7. Fordeling af udgifter vedrørende klaprende facader – AlmenBolig+
I forbindelse med afslutningen af byggesagerne i 1. generation af AlmenBolig+ blev der konstateret problemer med klaprende skiferplader i facaden på flere af byggerierne. I forbindelse
med afklaring og dokumentation af disse problemer har det medført ekstraudgifter for boligorganisationerne på 196.636,82 kr. Det drejer sig om Friheden Boligselskab, sydkystens Boligselskab og Herlev Boligselskab. Ved bogføringsmæssig fejl, så er hele beløbet udgiftsført i
Ravnsborg under Sydkystens Boligselskab, men ved en korrekt opdeling mellem de berørte
afdelinger, så andrager beløbet for Enebærstien 30.636,82 kr. Udgiften optages på afdelingen
balance, som lån i egne midler.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ovenstående.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte ovenstående.

8. Individuelt tilvalg af hærværksforsikring
Herlev Boligselskab har anmodet om priser på hærværksforsikring i de enkelte afdelinger.
Willis har modtaget tilbud fra Gjensidige, som fremgår af vedlagte bilag 8 til dagsorden.
Herlev Boligselskab bedes drøfte tilbuddet og træffe beslutning, om boligselskabet ønsker at
træffe beslutning om hærværksforsiking til alle afdelinger, eller om de enkelte afdelinger skal
træffe denne beslutning.
Bilag 8: Tilbud fra Gjensidige på hærværksforsikring
Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om hærværksforsikringen.
Erik Nielsen foreslog, at tilbuddet sendes til de enkelte afdelinger, hvor afdelingsbestyrelserne træffer den endelige beslutning. Administrationen tilskriver afdelingerne.
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9. Ansøgning til Herlev Boligselskabs egen trækningsret i Landsbyggefonden
Edison Park
Afdelingsbestyrelsen søger om tilskud til opførelse af 4 overdækkede cykelskure, da der er
problemer med at finde cykelparkeringspladser i afdelingen. Den budgetmæssige anlægssum
er 257.750 kr. Det ansøgte tilskud er 25 % heraf svarende til 64.000 kr. Ansøgning er vedlagt
som bilag 9.
Bilag 9: Ansøgning om Landsbyggefondsmidler til 4 overdækkede cykelskure
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningen og træffer beslutning om bevilling
af tilskuddet fra egen trækningsret i Landsbyggefonden.
Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningen.

10. Bestyrelseshonorar 2016/2017
Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at der ikke udbetales bestyrelseshonorar til
organisationsbestyrelsen i Herlev Boligselskab.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, at der fortsat ikke udbetales bestyrelseshonorar.
Ole Bech foreslog, at der udbetales bestyrelseshonorar. Der var en debat om dette. Det blev besluttet at fortsætte uændret.

11. KAB’s sommerophold 2017
De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i sommeren 2016 havde i
alt 201 deltagere. Heraf deltog 153 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2017
forventer KAB at kunne tilbyde sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond og eventuelt andre fonde om midler hertil.
For nuværende forventes senioropholdet fastholdt, men det besluttes først endeligt i efteråret
2016 efter evalueringen. KAB’s familieophold i Helsingør Ferieby i hytter fik en flot evaluering af deltagerne og forventes gennemført i 2017.
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Økonomi seniorophold
Pris i alt
Tilskud fra organisationen
Egenbetaling

5.050 kr.
1.050 kr.
4.000 kr.

Økonomi familieophold
Voksne Børn
Pris i alt
4.700 kr. 2.900 kr.
Tilskud fra organisation
1.050 kr. 1.050 kr.
Egenbetaling
3.650 kr. 1.850 kr.
Egenbetaling med tilskud fra
100 kr.
100 kr.
Arbejdsmarkedets Feriefond*
* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp
Senioropholdet er en uges ophold på et handicapvenligt hotel eller højskole. Prisen dækker
en plads i et dobbeltværelse med bad og toilet samt alle måltider m.v. Det er ikke muligt at
opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet.
Tilskud fra boligorganisationen
Boligorganisationen kan reservere et antal pladser til de to sommerophold gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, udflugter og foredrag
m.v.
Boligorganisationens pris vil være op til 1.050 kr. pr. plads i 2017, afhængig af de faktiske
omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser.
I 2016 deltog 6 beboere fra Herlev Boligselskab, hvoraf 3 var med egenbetaling og 3 via Arbejdsmarkedets Feriefond.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Herlev Boligselskab skal have
beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads og hvor mange familiepladser og seniorpladser, de ønsker at råde over.
Organisationsbestyrelsen bevilgede op til 10 pladser og bemyndigede samtidig formanden til at
godkende en forøgelse, hvis der viser sig behov herfor.

12. First Agenda
Flere boligorganisationer i KAB-fællesskabet har afprøvet det elektroniske møderedskab First
Agenda med succes. Det er nu muligt for alle boligorganisationer frit at benytte dagsordensprogrammet, da KAB har købt en fælles licens til First Agenda.
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Programmet First Agenda samler al mødemateriale både dagsordener og bilag. Det vil altid
være det senest opdaterede materiale, der er tilgængeligt. Mødedeltagerne kan hente materialet, når det passer dem, og materialet er også tilgængeligt offline. Det er muligt at tage noter
og skrive kommentarer og udveksle dem med andre mødedeltagere, hvis det ønskes.
Dagsordensprogrammet sikrer, at organisationsbestyrelsesmedlemmer har let adgang til mødematerialet og gør det enklere og hurtigere at modtage dagsordener og mødemateriale. Den
fungerer på samme tid som arkiv for boligorganisationen. Programmet er meget brugervenligt, så det kan benyttes uden særlige it-kundskaber.
First Agenda kan tilgås fra en tablet/iPad eller pc, men brugerfladen er lettest at arbejde med
på en iPad.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at fremtidigt mødemateriale til organisationsbestyrelsesmøder fremsendes med brug af First Agenda.
Niels-Christian Andersen spurgte, om det også bliver muligt at anvende First Agenda i beboerdemokratiet, det vil sige i afdelingsbestyrelser, udvalg, følgegrupper m.v. Kurt Rytter lovede at undersøge dette. Organisationsbestyrelsen besluttede at anvende First Agenda til organisationsbestyrelsens møder.

Sager til orientering:

13. Orientering fra formanden
Formanden orienterer om aktuelle sager:


Der er kommet henvendelse fra en ekstern annoncør, som tilbyder at lægge reklamer på boligorganisationens hjemmeside. Organisationsbestyrelsen ønsker ikke dette.



Budget- og regnskabskurserne lokalt i efteråret er aflyst grundet manglende tilslutning. Kurserne
forsøges gennemført i foråret 2017. Ledende funktionærer indbydes også.



Temadebat til foråret: Renoveringsprojekter og nybyggeri – honorardebat, muligheder for regres
overfor vanskelige entreprenører, følgegruppers rolle, rådgivere m.m. Der inviteres eventuelt en repræsentant fra Center for Byggeri.



Ny lov om TV-signaler. Bemærk, at alle sløjfeanlæg skal være ombygget senest ved udgangen af
2017.
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Målsætningsprogram og nyt logo: Logo 4 blev godkendt – der skal dog arbejdes med størrelsen.
Målsætningsprogrammet blev godkendt.



Kursusudvalget erindrede om at studieturen 2017 bliver den 6. -10. april 2017.

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

14. FORTROLIGT PUNKT:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Tagboliger Kirkehøj Etagehuse
Thomabyg A/S har modtaget udkast til købsaftale, som vi afventer deres kommentarer til.
Thomabyg A/S oplyser endvidere, at de er i dialog med kommunen om at finde en fornuftig
løsning på kommunens krav til anlæg af nye parkeringspladser.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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16. Nørrevang – Retssag – Status
Der har været afholdt et forligsmøde i Landsrettens regi med henblik på at kunne tilvejebringe en forligsmæssig løsning den 20. september 2016. På mødet blev der skitseret en forligsløsning, som Erling Specht Jensen fik 14 dages betænkningstid til at tiltræde/afvise. Modpartens advokat har efterfølgende meddelt, at man ikke ønsker at indgå forlig, hvorfor sagen
skal procederes ved Landsretten. Datoen for retsmødet er endnu ikke fastlagt.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Enebærstien – MGO – Plader
Der er ikke sket væsentligt nyt siden sidste organisationsbestyrelsesmøde. Punktet medtages
først igen på organisationsbestyrelsens dagsorden, når der sket nyt i sagen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Edison Park – Status
Listen med punkter til afklaring bliver kortere og kortere. Garantistiller og elevatorfirmaet
Schindler har meddelt, at elevatorerne i Jönsson-delen 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, som er aftalt.
Der pågår en afklaring af udgifter i perioden mellem aflevering og dags dato, som driften har
haft på grund af fejl og mangler ved byggeriet.
Herudover er det følgende større punkter, der 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
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Følgeskade efter injekseringen



Fejl på elforsyning 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.

19. Orientering om driftssager inkl. Enebærstien
Kilometergården
Den ikke korrekt udførte højde på håndliste på altaner, er ikke endelig afklaret.
KAB’s projektleder er udfordret af en ikke samarbejdsvillig entreprenør. Arbejdet i forbindelse med at få lovliggjort højden pågår.
Det undersøges, om der er mulighed for at lave flere arbejder i forbindelse med udskiftning
af rørinstallationer, bl.a. ekstra radiator i bad/køkken, dørtelefoner.
Herlev Ringgård
Afdelingsbestyrelsen undersøger muligheder/konsekvenser ved at skifte fra A- til B-ordning.
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 færdige.
Arkitekt Ebbe Høyer er antaget til at lave udbud på udskiftning af udvendige kældre- og opgangsdøre. Samtidig indhentes pris på udskiftning af branddøre i kældre.
Lægen på Herlev Hovedgade 117, 2. sal har opsagt sit lejemål. Det er vurderet, at lejemålet
ikke kan genudlejes som klinik, da der ikke er badeforhold og heller ikke elevator. Herlev
Kommune har godkendt, at lejemålet ændres til bolig.
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Kirkehøj Etagehuse
Afdelingen afventer sag om salg af tagboliger, før de vil igangsætte større arbejder, men det
undersøges, om der med fordel kan laves arbejder i forbindelse med evt. nye tagboliger f.eks.
altaner.
Kirkehøj Kædehuse
Arbejdet med udskiftning af vandrør er startet op. Der har været udfordringer med overholdelse af tidsplanen, håndværkeropførsel og generel orden på byggepladsen. Entreprenør har
skiftet byggeleder. Håndværkere er afskediget. De tiltag, der er foretaget for at rette op på
udfordringerne, giver grund til at være optimistisk med hensyn 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, bl.a. udskiftning af dørtelefoner, udebelysning, udskiftning af vandrør i kælder, ombygning af ventilationsanlæg og lovliggørelse
af skakte. Disse opgaver pågår stadig.
Afdelingen har udarbejdet beslutningsforslag til nyt tv/internet. Beslutningsforslaget blev forelagt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. august 2016.
Tubberupvænge I
Der udføres indbrudssikring af vinduer og døre.
Arbejdet med at udskifte gasfyr pågår. Der indhentes pris på ombygningen. Endelig dato fra
Vestforbrænding for, hvornår de kan lave omkobling til fjernvarmenettet, afventes.
Tubberupvænge II
Afdelingen afventer sagen vedr. udskiftning af badeværelser, før den vil igangsætte større
arbejder.
Lærkegård Center
Ingen bemærkninger.
Cederbo
Der er afholdt møde med arkitekt om skel og sti fra det nye nabobyggeri gennem Cederbo/Kai Dige Bach-byggeriet. Støjvold forlænges, så 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.
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Afdelingsbestyrelsen arbejder på at lave overdækket cykelparkering, da der ikke er pladser
nok i den eksisterende cykelparkering, der heller ikke er overdækket.
Afdelingsbestyrelsen har ansøgt om hjertestarter via 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
Markvandring
Den 6. oktober 2016 blev der afholdt markvandring i Enebærstien. Markvandringen kommer
til at danne grundlag for det kommende langtidsbudget.
Indbrud i fællesskur
Der har været indbrud i afdelingens fællesskur, hvor der er blevet stjålet redskaber og værktøj til en værdi af ca. 9.000 kr. Indbruddet er anmeldt til politiet og forsikringen og afventer
p.t. deres afgørelse.
Fuger på badeværelser
I forbindelse med 1-årseftersynet blev der konstateret defekte fuger i ind- og udvendige hjørner. Det blev aftalt, at dette forhold overdrages til driften.
Der er efterfølgende reklameret over porøse fuger på selve væg- og gulvflader i fire boliger.
Det viser sig dog, at nogle af disse forhold ikke er udbedret, og driftskonsulenten er i gang
med at undersøge dette nærmere.
Om ikke andet tages denne problematik med i det kommende 5-års eftersyn, der forventes
opstartet ultimo 2016.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Afdeling 3901 Kilometergården – Altaner - 5 års eftersyn
Altanrenoveringen blev afleveret den 2. december 2010, og der har været afholdt rettidigt 5års eftersynsmøde i oktober 2015.
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Her blev det registreret, at højden på altanrækværker i enkelte lejligheder ikke opfyldte Bygningsreglementets krav på min. 100 cm, men kun var i størrelsen ca. 95-102 cm. I første omgang var entreprenøren ikke samarbejdsvillig, da han mente, at det må have været synligt
ved afleveringen, ikke mindst ved 1-års gennemgangen. Det var KAB absolut ikke enig i, da
disse mål ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje. Dog mente entreprenør ikke, at han
alene skal afholde udgiften til afhjælpningen. Dette er p.t. ikke afklaret, men afhænger især af
antallet af afhjælpninger.
Det aftaltes derfor, at driften skulle opmåle alle afdelingens 144 rækværker. Samtidig ansøgte
arkitekten Herlev Kommune om dispensation på en min. højde på 99 cm, hvilket blev efterkommet af kommunen.
Resultatet af opmålingerne forelå i foråret 2016, hvor det blev registreret, at 27 altanrækværker havde mål mellem 94 – 98,8 cm (4 stk. under 95 cm, 8 stk. under 96 cm, 3 stk. under 97
cm, 3 stk. under 98 cm og 9 stk. under 99 cm). Efter en del postyr om hvorledes dette problem
kunne løses konstruktivt på den bedst mulige måde, er forholdene blevet prøveafklaret i
slutningen af september 2016. Der er udført 2 prøvealtaner, hvor altanpladen er forsøgt sænket, og disse skal besigtiges i uge 43. Der kan dog stadigvæk være en konstruktiv udfordring
på enkelte altaner grundet altanens grundopbygning. Det kan derfor ikke på nuværende
tidspunkt vides, om denne ændring kan fortages på alle altaner. Alternativt skal alle altanrækværker have en ekstra forhøjning på rækværket, men det skønnes absolut ikke at være
kønt.
Hvis resultatet af forsøgene er godt, så skal ændringerne i princippet udføres på alle 27 altaner, ved at altanpladen sænkes. Dette er dog ikke det optimale for beboerne, da trinnet ved
altandøren bliver en smule højere. Det oprindelige altanrækværk før renoveringen var på 98
cm, derfor vil arkitekten igen ansøge kommunen om dispensation til 98 cm. Hvis dette accepteres, så er der kun 18 altaner, der skal have sænket altanpladerne, og så mener KAB, at entreprenøren pr. kulance skal udføre arbejdet uden beregning for afdelingen.
Lige nu afventer altså besigtigelsen af de 2 prøvealtaner i uge 43.
Administrationen vil løbende orientere om sagens status.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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21. 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 op på denne del, 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 betyder, at beboerne
må accepterer 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.
Administrerende direktør i KAB Jens Elmelund har sammen med byggechef Michael Nielsen-Elgaard holdt et møde med hovedentreprenøren Anker Hansen og byggesagens rådgivende ingeniørfirma Dominia, om arbejdet i Banevænget og problemerne med at levere en
tilfredsstillende kvalitet. Mødet udmøntede sig i et notat, hvori Anker Hansen redegør for de
tiltag, der er gjort for at sikre kvalitet og fremdrift i den resterende tid af byggeperioden.
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, at badeværelserne renoveres. Det vil sige, at en hel blok
færdiggøres, 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 med udgangen af juni 2017.
Projektøkonomi
Dog forventes det fortsat, at sagen gennemføres uden at overskride de 14,27 % i huslejestigning, som blev vedtaget på afdelingsmødet.
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Afdeling 3906 Kirkehøj Kædehuse – Udskiftning af installationer
Beskrivelse
Projektet omhandler udskiftning af brugsvandsinstallationer i boligerne samt udskiftning af
varmeledninger i jorden. Ligeledes forberedes der til fibernet i forbindelse med, at der graves
mellem boligerne.
Entreprisen bliver udført af CURA VVS samt en række underentreprenører. Desværre har det
vist sig, at CURA VVS har haft store problemer med at udføre projektet i henhold til beskrivelsen og tidsplanen.
Der har siden byggestart været problemer med at overholde den aftalte tidsplan. Desuden
har der igennem hele byggeperioden været et stort efterslæb på udbedring af mangler i boligerne.
CURA VVS har undervejs flere gange udskiftet håndværkerne på grund af samarbejdsvanskeligheder.
Ligeledes er byggeledelsen blevet udvidet for at rette op på sagen.
Den 27. oktober 2016 blev der afholdt et informationsmøde for beboerne i afdelingen. På mødet blev der informeret om projektet, og de fremmødte kunne stille spørgsmål til byggesagens parter.
Tidsplan
Tidsplanen er blevet forlænget undervejs i byggeperioden.
Byggestart var juni 2016.
Selve byggeperioden ventes at være afsluttet i november 2016.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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23. Afdeling 3907 Nørrevang – Nedrigning – Status
Herlev Kommune har den 15. april 2016 godkendt Skema A.
Skema B ansøgning blev godkendt af 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. Denne sag er endnu ikke afgjort.
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 det dog, at nedrivningen ender med et betydeligt overskud i forhold til det budgetterede beløb.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Nybyggerisagen Nørrevang er tæt på et Skema A. Fra næste møde vil der derfor blive orienteret
om denne sag under eget punkt.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Afdeling 3912 Tubberupvænge II – Badeværelser – Status
Der blev afhold licitation for projektet i marts 2016. De indkomne tilbud lå væsentligt over
det budgetterede beløb. Der har efterfølgende været afholdt forhandlinger med entreprenøren for at finde besparelser i projektet. Der er herefter aftalt møde med Landsbyggefonden
med henblik på at få den endelige finansiering på plads. Dette møde er fastsat til den 3. november 2016.
Det forventes på den baggrund, at Skema B kan indsendes til Herlev Kommune i løbet af november måned 2016 med henblik på godkendelse i december 2016.
Projektets fysiske opstart vil således ligge omkring den 1. april 2017 og forventes at strække
sig over ca. 12 måneder.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Carsten Andersen oplyste, at det har været vanskeligt at komme i en konstruktiv dialog med medarbejderne på rådhuset om genhusning af psykisk syge og handicappede. Kurt Rytter følger op på
sagen.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25. Investeringsfonden
Som nævnt på tidligere organisationsbestyrelsesmøde er der udsigt til, at 2016 bliver et betydeligt bedre år for vores investeringsforeninger end 2015 var. Som det fremgår af nedenstående tabel, så har den gennemsnitlige værdistigning for de tre foreninger i de første knap ti
måneder af 2016 således været +3,96 %-point, hvilket er noget højere end på forhånd forventet.
Kursværdier

Nominel
beholdning
(kurs 100)

Indre
værdi
(Kurs)
31. dec.
2015

Indre
værdi
(Kurs)
20. okt.
2016

Værdiudvikling
hidtil 2016

Værdiudvikling
hele 2015

Danske
Capital

24.619.600

110,86

114,38

+3,52 %-point

-0,01 %-point

SEB

24.818.600

111,03

115,01

+3,98 %-point

+0,04 %-point

Nykredit
Port.

24.785.200

113,28

117,66

+4,38 %-point

-0,14 %-point

Den usikkerhed som den seneste tid har præget de finansielle markeder, 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.
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26. 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.

27. Ny lokalaftale for ejendomsfunktionærer
Der er forhandlet og underskrevet ny lokalaftale for ejendomsfunktionærerne med virkning
fra den 1. september 2016. Lokalaftalen erstatter tidligere lokalaftaler og tilhørende bilag.
Sundhedsordning: Der er indført en sundhedsordning for alle ejendomsfunktionærer. Der er
fremadrettet bl.a. mulighed for at få en henvisning til kiropraktor, fysioterapi, massage og
zoneterapi. Ordningen koster 30 kr. om måneden/360 kr. om året pr. medarbejder. Omkostningerne dækkes af den enkelte boligafdeling.
Ny lønmodel: Siden fusionen mellem AKB og KAB i 2007 har der været anvendt to forskellige lønmodeller. Der er nu udarbejdet en fælles lønmodel. Medarbejdernes løn konverteres, så
den tilpasses elementerne i den nye lønmodel. Der er ingen medarbejdere, der går ned i løn
som følge af lønkonverteringen.
Titelstruktur: Der er udarbejdet en klar titelstruktur som er tilpasset til henholdsvis ejendomsleder-og driftschefmodel.
Titelstrukturen er fremadrettet således:
Ejendomsleder
Driftschef
Ejendomsmester
Serviceleder
Servicemedarbejder Driftslederassistent
Servicemedarbejder

Driftschef
Driftsleder
Driftslederassistent
Servicemedarbejder

Driftsledere i en ejendomsledermodel skifter derfor titel til ejendomsmester.
Enkelte driftsledere, i driftschefmodellen skifter titel og ansættelsesvilkår til serviceleder.
Serviceleder svarer til betegnelsen ledende ejendomsfunktionær i overenskomst for ejendomsservice 2014-2017. Som serviceleder ansættes man uden øverste arbejdstid. Det er en betingelse for at kunne være ledende ejendomsfunktionær, at man har formel personaleledelse.
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Anciennitet ved rokering til anden boligorganisation: Medarbejderen medtager sin ansættelsesanciennitet ved skift til en anden stilling inden for KAB-fællesskabet. Medarbejderen
medtager ikke sin jubilæumsanciennitet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

28. Ændring i rygepolitikken i relation til e-cigaretter
Der er i juni 2016 sket en ændring i rygelovgivningen. Ændringen indebærer, at arbejdsgiveren skal have en rygepolitik, også for e-cigaretter. KAB har ændret den nuværende rygepolitik herefter, således at e-cigaretter er ligestillet med almindelige cigaretter. Det betyder, at
rygning af e-cigaretter ligesom almindelige cigaretter kun kan foregå udendørs eller i dertil
indrettede rygebokse.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

29. Ny politik for KAB’s håndtering af trusler og voldsepisoder
KAB har i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, VND og VNC udarbejdet en ny politik for håndtering af trusler og voldsepisoder mod medarbejdere.
Desværre oplever KAB, at der undertiden er medarbejdere både i boligorganisationerne og i
KAB, der udsættes for vold eller trusler. Det er meget vigtigt at signalere, at vold og trusler
ikke tolereres, og at der er en klar plan for håndtering, hvis det alligevel skulle finde sted.
Derfor er der nu udarbejdet en ny politik for håndtering af trusler og vold, som understøtter
dette. Politikken lægger i højere grad end tidligere vægt på vigtigheden af at forebygge trusler og vold. Politikken angiver nu også, at der skal ske politianmeldelse af forholdet, og at
forholdet vil have konsekvenser for den truende eller voldelige beboer.
Politikken er som noget nyt suppleret med en tjekliste til leder og medarbejder med instruktion om, hvordan man i givet fald skal forholde sig, da det kan være svært at huske det hele,
når man står i situationen.
Bilag 29: Politik om håndtering af vold og trusler
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Bilag 29.1: Tjekliste til håndtering af trusler og voldsepisoder
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

30. Beboerklagenævnssager
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt, som bilag 30, over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i Herlev Boligselskab for perioden 2013 – 2016.
Bilag 30: Statistik for beboerklagenævnsager 2013 – 2016 i Herlev Boligselskab
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

31. Eventuelt
Planlagt repræsentantskabsmøde:
Onsdag den 16. november 2016, kl. 18.00 i Herlev

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
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Afdelingsmøder i 2016/2017:
Herlev Ringgård
Kagsgårdens Boliger
Kirkehøj Kædehuse
Banevænget
Kirkehøj Etagehuse
Lærkegård Center
Tubberupvænge II
Tubberupvænge I
Cederbo
Enebærstien
Edison Park

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
mandag 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
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
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