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1. Godkendelse af referat
Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 18. januar 2017 er fremsendt til 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, og formanden underskrev det efterfølgende.

2. 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 orienteringen til efterretning.

Sager til beslutning:

3. Anmodning om genhusningsboliger
I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplan i afdelingen Taastrupgaard under AKB,
Taastrup, hvor der skal nedrives en del boliger, forespørger KAB på vegne af boligorganisationen, om der er mulighed for, at Herlev Boligselskab kan bidrage med et antal boliger til både permanent og midlertidig genhusning i forbindelse med gennemførelsen af dette projekt.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningen og træffer beslutning i sagen.
Erik Nielsen er umiddelbart positivt indstillet, men er der lokale behov, både i Herlev Boligselskab og andre boligselskaber i kommunen, som organisationsbestyrelsen har lovet at
hjælpe med genhusning, så går de forud for alt.
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Det blev besluttet at imødekomme ønsket med 5 boliger til midlertidig genhusning efter
følgende prioritering: Genhusning af beboere i Herlev Boligselskab går forud for alt, herefter genhusning til Højbjerg Vænge (Herlev almennyttige Boligselskab), hvis der er behov
for dette. Dernæst skal ledige boliger tilbydes intern oprykningsventeliste i Herlev Boligselskab. Først når disse muligheder er udtømt, kan boliger stilles til rådighed for AKB,
Taastrup.

4. Udlejning afdeling Nørrevang
Den nye afdeling Nørrevang med 61 rækkehuse forventes klar til indflytning ultimo 2018 eller primo 2019.
Organisationsbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til, hvordan de ønsker den nye afdeling
udlejet første gang.
Herlev Kommune ønsker at benytte sig af retten til at anvise til 25 % af boligerne ved førstegangsudlejning.
Beboerne fra den nedrevne afdeling Nørrevang er blevet lovet første prioritet til boligerne,
når/hvis der blev genopført en ny afdeling. Disse tidligere beboere bliver medio 2017 bedt om
at tage stilling til, om de ønsker at flytte ind i den nye afdeling.
Der pågår forhandlinger om, at Herlev Ringgård, som led i en større helhedsplan skal nedrives og genopføres. Det betyder, at beboerne i denne afdeling skal genhuses enten midlertidigt eller permanent, medens helhedsplansarbejderne pågår. Der er 42 boliger i afdelingen.
Det kan være en mulighed, at beboerne fra Herlev Ringgård, såfremt tidsplanerne for byggerierne stemmer overens, kan genhuses i Nørrevang.
Afhængig af hvor mange beboere fra den nedrevne afdeling, der ønsker at flytte tilbage til
den nye afdeling og afhængig af beslutning om genhusning af beboerne fra Herlev Ringgård,
er der en delmængde af boliger, der skal udlejes første gang.
Denne delmængde boliger kan forbeholdes beboere i Herlev Boligselskab opnoteret på oprykningsventelisten, og i den udstrækning der ikke er ansøgere nok, kan den resterende del
udlejes til den almindelige venteliste.
Alternativt kan delmængden af boliger deles, således at en del er forbeholdt beboere i Herlev
Boligselskab, og en del er forbeholdt den almindelige venteliste.
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Det kan aftales med Herlev Kommune, at boligsøgende fra den almindelige venteliste skal
opfylde det fleksible kriterium at være i arbejde eller under uddannelse minimum 25 timer
om ugen.
På baggrund af bestyrelsens beslutning udarbejdes der en detaljeret plan for udlejning og evt.
udkast til aftale med Herlev Kommune om udlejning efter fleksible kriterier.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter punktet og træffer beslutning om
 at afdeling Nørrevang kan benyttes til genhusning af beboerne fra Herlev Ringgård


at udlejning til den almindelige venteliste er efter fleksibelt kriterium



at alle resterende boliger forbeholdes beboerne i Herlev Boligselskab, eller



at de resterende boliger forbeholdes en del til beboerne i Herlev Boligselskab og en del til
den almindelige venteliste.

Det blev besluttet, at boligerne tilbydes efter følgende regler:


Alle tidligere beboere i Nørrevang tilbydes boligerne først.



Resten reserveres til genhusning af Herlev Ringgård.

Når genhusningen er overstået:


Herlev Kommune tilbydes 25 % af resten.



50 % af resten gives til intern oprykningsventeliste.



25 % til ekstern venteliste efter fleksible kriterier. Disse suppleres med regler, der tilgodeser børnefamilier.

5. Ansøgninger til Herlev Boligselskabs egen trækningsret i Landsbyggefonden
Banevænget
Afdelingen ønsker at udskifte sine opgangsdøre, kælderdøre, indvendige branddøre samt
etablere brik-adgangssystem. Ønsket om udskiftning skyldes, at opgangsdørene og kælderdørene er de oprindelige trædøre, som er udtjente og ikke kan vedligeholdes længere. Der
skiftes til ståldøre, der er mere indbrudssikre og energivenlige.
I kældrene udskiftes samtlige branddøre, da de nuværende branddøre ikke kan lukke tæt og
derfor ikke opfylder deres funktion. De udskiftes til nye godkendte brandøre med magnetudløsere, der lukker dørene automatisk, når røralarmerne registrerer røg/brand i kældrene. De
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nye branddøre står altid åbne, således at der er fri passage, og beboerne behøver derfor ikke
kile dørene. Samlet budget 6.050.000 kr. Der ansøges om LBF tilskud på 25 % svarende til
1.512.000 kr.
Godkendt under forudsætning af, at arbejderne gennemføres i budget 2017/18.
Banevænget
Afdelingen søger om tilskud til udskiftning af legeplads. Banevænget ønsker at opsætte ny
legeplads ved Toggangen/Herlev Hovedgade. Samlet anlægssum 500.000 kr. Der ansøges om
LBF tilskud på 25 % svarende til 125.000 kr.
Godkendt under forudsætning af, at arbejderne gennemføres i budget 2017/18.
Banevænget
Afdelingen søger om tilskud til nyt antenneanlæg. Det nuværende sløjfeanlæg nedlægges, og
der etableres nyt stikledningsanlæg samt bredbånd. Den budgetmæssige anlægssum er
4.618.000 kr. Det ansøgte LBF tilskud er 25 % svarende til 1.154.000 kr.
Afdelingen har afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 24. april 2017, hvor forslaget blev
godkendt.
Godkendt.
Kagsgårdens Boliger
Afdelingen ønsker at udskifte sine nuværende ventilationsmotorer til lavenergiventilatorer,
hvilket vil give en stor energibesparelse. Samlede omkostninger til arbejderne er 742.000 kr.
Det ansøgte LBF tilskud er 25 % svarende til 185.000 kr.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovennævnte ansøgninger og træffer beslutning
om bevilling af tilskuddene fra egen trækningsret i Landsbyggefonden.
Godkendt.
Ombygning af skaktrum
Punktet blev ekstraordinært godkendt behandlet på mødet, hvor der blev omdelt bilag med
en ansøgning på 349.000 kr.
Godkendt.

6/20

Referat
Herlev Boligselskab
Møde den 3. maj 2017
Udsendt den 16. maj 2017
Udendørsbeslysning
Punktet blev ekstraordinært godkendt behandlet på mødet, hvor der blev omdelt bilag med
en ansøgning på 82.000 kr.
Godkendt.

6. Pas på huslejen - ændring af lov om almene boliger
Folketinget har i december 2016 vedtaget nye regler for den almene boligsektors drift. De nye
regler skal ses i sammenhæng med den aftale, der er indgået mellem regeringen, KL og BL
om, i perioden 2014-2020, at gennemføre besparelser i driften på 1.5 mia. kr. for sektoren som
helhed.
Reglerne fastlægger blandt andet:


At boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og
dens afdelinger.



At boligorganisationens bestyrelse har ansvar for driften af boligorganisationen og dens
afdelinger og skal sikre, at den organiseres og tilrettelægges effektivt.



At boligorganisationens bestyrelse har ansvar for vedligeholdelsen af afdelingernes bygninger m.v. og for, at der i afdelingernes budgetter henlægges de nødvendige midler hertil.



At boligorganisationens bestyrelse skal opstille og implementere mål for forbedring af effektivitet, såfremt effektivitetstal og analyser peger på forbedringsområder. Mål og initiativer skal fremgå af styringsrapporten.

Det præciseres i loven, at boligorganisationen har det overordnede ansvar for såvel organisation som afdelinger. Det betyder, at boligorganisationen skal gennemføre en analyse af hele
boligorganisationens drift, som danner grundlag for boligorganisationens opstilling af effektiviseringsmål. Disse mål og midlerne til at nå dem, skal skrives ind i styringsrapporten. Herefter danner de grundlag for den aftale, som boligorganisationen skal indgå med tilsynskommunen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen arbejder på baggrund af 360 graders analysen med at
opstille effektiviseringsmål, som kan indgå i styringsrapporten.
Organisationsbestyrelsen tog ovenstående til efterretning og besluttede at fastsætte effektiviseringsmål, når 360 graders analyserne foreligger.
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7. Repræsentantskabsmødet i Herlev Boligselskab den 15. november 2017
Der afholdes repræsentantskabsmøde i Herlev Boligselskab den 15. november 2017, 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.
Edison Park har meldt positivt tilbage. Rent fysisk bliver mødet afholdt i Banevænget.

8. Revidering af gavepolitik i Herlev Boligselskab
Den eksisterende gavepolitik i Herlev Boligselskab, bilag 8, tager ikke højde for konsekvensen af tilbagetrækningsreformen, der blev vedtaget i Folketinget tilbage i 2006. Konsekvensen
af denne reform er, at ansættelser kan række ud over 40 år, ligesom vi kan imødese medarbejdere, som fortsat er i et ansættelsesforhold, når de fylder 70 år.
For at imødegå dette vil der være behov for at revidere den gældende gavepolitik.
Bilag 8: Politik vedrørende gaver m.m. til ansatte i Herlev Boligselskab
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning om eventuelle
ændringer til gavepolitikken i Herlev Boligselskab.
Gavepolitikken tilføjes følgende:
70 års fødselsdag som reglerne for 60 års fødselsdag.
40 års og 50 års jubilæum som reglerne for 25 års jubilæum.

9. Ansøgning om fortsættelse af og forhøjet tilskud til personaleforeningen
Herlev Boligselskab har på organisationsbestyrelsesmødet den 15. maj 2007 vedtaget at give
et tilskud på 400 kr. pr. medarbejder pr. år til personaleforeningen i Herlev Boligselskab
(PHB). Det blev endvidere aftalt, at personaleforeningens aktiviteter skulle afrapporteres til
Herlev Boligselskabs organisationsbestyrelse én gang årligt.
I vedlagte ansøgning, bilag 9, søger personaleforeningen i Herlev Boligselskab om fortsættelse af og forhøjet tilskud til personaleforeningens medlemmer. Liste over medlemmer fremgår
af bilag 9.1.
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Endvidere har foreningen udarbejdet regnskab for perioden 2016/2017, se bilag 9.2 og årsberetning 2016/2017, se bilag 9.3. Referat fra ordinær generalforsamling i PHB den 4. april 2017
er vedlagt som bilag 9.4.
Bilag 9: Ansøgning om fortsættelse af og forhøjet tilskud til personaleforeningen i Herlev Boligselskab
Bilag 9.1: Medlemsliste
Bilag 9.2: Regnskab for perioden 1. marts 2016 til 28. februar 2017
Bilag 9.3: Årsberetning 2016/2017
Bilag 9.4: Referat fra ordinær generalforsamling 2017 i PHB den 4. april 2017
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning om forsættelse af og en eventuel forhøjelse af tilskud til personaleforeningen i Herlev Boligselskab.
Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningen herunder forhøjelse af tilskud med 100
kr. pr. medarbejder til 500 kr.

Sager til orientering:

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


Høring om lokalplan ved Posthusgrunden – bevarelse af 3 boliger ved Hyrdindestien
tages ud af Posthusprojektet.



Artikel om ”Den Grønne Fatning”. Der har lokalt været forvirring om KAB’s rolle i
relation til Herlev Boligselskab vs. 3B.



Erik Nielsen har fået en henvendelse fra formanden i 3B om muligheden for at etablere
fællesdrift på Glødelampen. Der var en debat pro et contra. Erik Nielsen fik mandat til
at gå videre med at undersøge mulighederne. Der skal dog være dokumentation for udgifterne til dette formål.
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11. BL – Danmarks Almene Boliger
Der er siden organisationsbestyrelsesmødet den 18. januar 2017 blevet afholdt to kredsrepræsentantmøder samt en weekendkonference.
BL’s kredse koncentrerer sig i tiden op til kommunevalget om at synliggøre den almene sektors betydning og arbejde for lokalpolitikerne. BL udvikler p.t. en temapakke, som kan bruges i de enkelte kommuner. Tanken er, at de almene boligselskaber i den enkelte kommune
skal gå sammen for at påvirke lokalpolitikerne til at tage hensyn til den almene sektor og
dens beboere. Der bliver udarbejdet en pjece med fakta om de almene boligselskaber i hver
kommune, og pjecen kan anvendes lokalt til at påvirke politikerne, f.eks. ved at arrangere lokale kaffemøder.
Weekendkonferencen i marts 2017 havde over 200 deltagere fra 9. kreds. Emnerne var ud
over den lokale interessevaretagelse: Effektivisering af driften, med konkrete eksempler fra
Helsingør. Fremtidens familie- og boformer: I dagens almene boliger er enlige - specielt kvinder - overrepræsenteret i forhold til i samfundet generelt, og i fremtiden kan vi forvente flere
enlige og flere ældre i vores boliger.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Udvikling af Herlev Bymidte – status
Der pågår p.t. drøftelser parterne imellem. Kurt Rytter giver en mundtlig orientering om sagens stade på selve organisationsbestyrelsesmødet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kurt Rytter orienterede om mødet på Herlev Rådhus den 2. maj 2017. Kommunen presser
NPV A/S for endelig tidsplan samt afklaring af problematikken omkring 3B, herunder antallet af nye boliger i det samlede 3B-projekt. Det blev samtidig aftalt, at Herlev Boligselskab afholder ekstraordinært beboermøde den 12. juni 2017 i afdelingen.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10/20

Referat
Herlev Boligselskab
Møde den 3. maj 2017
Udsendt den 16. maj 2017
13. Afdeling 3907 Nørrevang – nybyggeri - status
Herlev Kommune har på kommunalbestyrelsesmødet i december 2016 godkendt den nye lokalplan for området Nørrevang. De planmæssige forudsætninger for opførelsen af den kommende afdeling er hermed på plads. På samme møde blev Skema A-ansøgningen godkendt,
og de økonomiske rammer er hermed ligeledes på plads.
Følgegruppen har fortsat arbejdet med at videreudvikle det godkendte skitseforslag med tilhørende økonomi, således at der primo april 2017 er indsendt Skema B-ansøgning. Godkendt
Skema B forventes ultimo maj 2017.
Det forventes, at byggeriet kan opstartes i løbet af juli 2017, men det afhænger delvist af, om
de sidste boliger til den tid kan nedrives. Alternativt kan det overvejes at udfører bebyggelsen i etaper.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Edison Park – Status
Arbejdet med at få udbedret de sidste fejl og mangler i forhold til Jönsson byggeriet pågår
stadigvæk.
Der er noteret følgende ting:
Ventilation:
Der mangler overensstemmelseserklæring samt CE mærkning på anlægget.
As-built på kloak passer ikke:
Revideret as-built er nu modtaget, der er dog uklarhed om en pumpebrønd på byggefelt E3.
Betonplader på svalegange vipper:
Garantistiller oplyser, at dette udføres, når garantien er nedskrevet.
Der mangler brandtætninger i teknikrum:
Garantistiller meddeler, at arbejdet er udført.
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Manglende lys i alle depotrum:
Der er indsamlet nøgler til depotrum, og der skal laves aftale med entreprenør om, hvornår
den manglende belysning bliver udbedret. Det er sidste forsøg på at udbedre, ellers overgår
sagen til Herlev Boligselskab.
Vand fra tag over depotrum:
Det er aftalt, at Peter Rørby giver besked, når der er en lift til rådighed. Garantistiller fremsender herefter fugemand.
Glas i værn ved terrasser:
Garantistiller igangsætter selv arbejdet, når garantien er nedskrevet.
Fejl på installationen til lamper placeret på facader og stålsøjler:
De opsatte lamper er en tilpasset udgave af en standard CE-godkendt lampe, der er dog ingen CE-mærkning på de opsatte lamper. Sikringsstyrelsen er i dialog med leverandøren.
Rendedræn:
I forbindelse med rensning af renderne er der steder, hvor riste til render er blokeret af facadeplader. Det betyder, at ristene ikke kan tages væk, når der skal efterses og renses dræn. Garantistiller mener, at dette forhold er forældet, men KAB fastholder reklamationen.
Omfangsdræn:
Det er konstateret, at omfangsdræn ikke er udført korrekt, da det i stedet for at aflede regnvand til kloak, i stedet leder regnvandet ind under bygningen. Ved stikprøver er det konstateret, at det kun er et sted, omfangsdrænet ikke er udført korrekt.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Orientering om driftssager inkl. Enebærstien
Kilometergården
Der er afholdt møde med rådgiver Gaihede, KAB projektleder, driften og afdelingsbestyrelsen. Det blev aftalt, at igangsætte forundersøgelser til renoveringsprojekt.
Herlev Ringgård
Ingen bemærkninger.
Banevænget
Udskiftning af opgangsdøre til sikringsdøre via individuel modernisering er godkendt af
Herlev Kommune.
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Afdelingsbestyrelsen har besigtiget døre hos Daloc til brug ved udskiftning af døre, kælderdøre og branddøre. Arbejdet er sendt i licitation.
Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 24. april 2017 vedr. forslag til udskiftning af
antenneanlæg og etablering af bredbåndsanlæg. Forslaget blev godkendt.
Kirkehøj Etagehuse
Afdelingen afventer sag om salg af tagboliger, før de vil igangsætte større arbejder.
Kurt Rytter oplyste, at der omsider har været afholdt et møde med modparten om udformningen af en endelig købsaftale. Begge parter er interesserede i, at projektet kommer videre.
I forhold til kommunen har modparten nogle udestående problemer, som mangler afklaring. Det handler blandt andet om parkeringsnormen, der skal opfyldes i projektet. I forhold til Herlev Boligselskab er der fortsat en debat om endelig prissætning af byggeriet
samt grundlagene for de endelige garantistillelser. Der er aftalt nyt møde medio maj 2017.
Kirkehøj Kædehuse
Arbejder vedr. udskiftning af vandrør er afleveret den 7. marts 2017, og de udvendige arbejder, der ikke har kunnet reetableres, er afsluttet den 27. april 2017.
CURA VVS har accepteret dagboden på 138.000 kr., som dækker over perioden fra den 14.
november 2016 og frem til den 13. december 2016.
Kagsgården
Afdelingen har vedtaget udskiftning til nyt tv/internet. Arbejdet er igangsat ved entreprenøren Make:Net.
I samarbejde med F.M. Mattsson, KAB’s varmeteknisk afdeling og afdelingsbestyrelsen arbejdes der fortsat på at opnå de beregnede vandbesparelser.
Projektleder Thomas Clemmesen er stoppet i KAB, og der er kommet ny projektleder på sagen vedr. altaninddækninger.
Tubberupvænge I
Indbrudssikring af vinduer og døre er udført.
Gasfyr er udskiftet til fjernvarme, og varmecentralen er renoveret.
Tubberupvænge II
Afdelingen arbejder med afklaring af, hvad der skal ske med arealet, hvor vandtanken har
været, når byggesagen er færdig, og arealet frigives til afdelingen.
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Lærkegård Center
Den 8. marts 2017 er der indsendt anmeldelse til Byggeskadefonden vedr. karnapperne. Erfaringsmæssigt er der lange udsigter med hensyn til en afklaring af sagen.
Cederbo
I forbindelse med nybyggeri på nabogrund, er der fjernet levende hegn mellem de to grunde.
Afdelingsbestyrelsen og Peter Rørbye har afholdt møde med bygherren, og det er aftalt, hvad
der skal plantes i stedet for.
Edison Park
I forbindelse med byggeriet på nabogrunden ”Den Grønne Fatning” er der rapporteret om
revner i en bolig i afdelingen.
4 stk. elevatorer i C.G. Jensen byggeriet er udbedret for elektroniske forstyrrelser af internetopkoblinger, hvilket har generet flere beboere.
Minimering af listen over fejl og mangler fra Jönsson byggeriet pågår og bliver stille og roligt
mindre, men det tager desværre tid.
Generelt:
Serviceleder Jan Forsberg er stoppet i Kagsgården den 29. marts 2017.
Ejendomsservicetekniker elev Emil Kjær-Larsen har bestået sin svendeprøve. Emil KjærLarsen arbejder i Herlev Nord og er ansat indtil den 30. juni 2017, hvorefter han fratræder.
Enebærstien
I forbindelse med fraflytning pr. den 1. juni 2017 i nr. 1 har driften konstateret, at der er opsat
skab på badeværelset. Fraflytter og afdelingsbestyrelse hævder, at de har fået at vide, at de
gerne må montere hylder og skabe på badeværelset, hvis de sørger for at komme silikone i
hullerne, således at de er vandtætte. Driften har bedt om at få skriftlig dokumentation for
denne tilladelse, da der i afdelingens vedligeholdelsesreglementet står, at der ikke må opsættes ting, der gennembryder vådrumsmembranen.
Der er kommet rapport fra Byggeskadefonden den 19. december 2016 vedr. MgO-vindspærrepladerne. Rapporten er fremsendt til kundechef Kurt Rytter.
Byggeskadefondens konklusion:
Udskiftning af MgO-vindspærrepladerne og udbedring af følgevirkningerne fra fugt fra pladerne kan udsættes, uden at indeklimaet i boligen påvirkes, og uden at dele af facaden kollapser. Byggeskadefonden vil i samarbejde med bygningsejer overvåge udviklingen af fugt
og korrosion i vintermånederne.
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Der er/har været en vandskade i nr. 17. Det drejer sig om en defekt/forkert udført samling på
afløb fra sikkerhedsventil. Forsikringen er inde over og dækker skaden.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Afdeling 3903 Banevænget - renovering af tage samt udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i boliger – status
Beskrivelse
Projektet med renovering af badeværelser og tegltage er tæt på afleveringstidspunktet.
Renoveringsarbejderne er påbegyndt i de sidste opgange, således at der nu stort set kun arbejdes i blokkene langs med Herlev Hovedgade.
På Herlev Hovedgade ligger samtidig størstedelen af afdelingens erhvervslejemål. Udskiftningen af installationer i erhvervslejemålene har været præget af mange forskellige udfordringer i form af åbningstider, kundehensyn og adgang generelt. Det har derfor både medført
ekstra omkostninger og en forlænget byggeperiode.
Badeværelser
Der arbejdes fortsat på at opnå en ordentlig kvalitet af arbejdet, særligt i forbindelse med flisearbejdet.
Afhjælpning af mangler er stadigvæk for langstrakt, hvilket er generende for beboerne.
Tag
Renoveringen af taget er forløbet godt og planmæssigt gennem hele perioden, og arbejdet
bliver overdraget stort set uden mangler.
Tidsplan
Aflevering af hele projektet forventes fortsat at blive i løbet af juli 2017.
Projektøkonomi
De mange udvidelser af projektet betyder, at det afsatte beløb til uforudsete udgifter er brugt
op. Dog forventes byggesagen fortsat at kunne gennemføres uden at overskride de 14,27 % i
huslejestigning, som blev vedtaget på afdelingsmødet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Afdeling 3906 Kirkehøj Kædehuse - udskiftning af brugsvandsinstallationer – status
Beskrivelse
Byggesagen har i det meste af byggeperioden været præget af en uorganiseret byggestyring
til stor gene for afdelingens beboere. Særligt har der været udfordringer med styringen af
underentreprenørerne, såsom maler, gravemand og murer.
Beboerne har således været hårdt ramt med en forlænget byggeperiode, en rodet proces og
mangelfulde varslinger.
Afleveringsforretningen blev derfor først afholdt den 7. marts 2017, som er væsentligt senere
end udgangspunktet. Der blev derfor rejst et krav om dagbøder overfor entreprenøren for
den forlængede byggeperiode. Kravet blev accepteret af entreprenøren.
Tidsplan
De sidste fakturaer fra rådgiver og entreprenør er modtaget, og i skrivende stund udarbejdes
byggeregnskabet i KAB.
Byggeregnskabet forventes at kunne fremlægges for følgegruppen til godkendelse i april/maj
2017.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Afdeling 3907 Nørrevang – status på retssag
Siden sidste organisationsbestyrelsesmøde har Landsretten berammet retsmødet til den 1.
september 2017, hvor vi forventer, at der falder dom i sagen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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19. Afdeling 3912 Tubberupvænge II - badeværelser - status
Der blev afholdt 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 har herefter været en konstruktiv dialog med
Landsbyggefonden med henblik på at udvide de økonomiske rammer, så projektet kan gennemføres. Landsbyggefonden har i december 2016 godkendt, at entreprisesummen øges med
11 mio. kr.
Der er herefter indgået betinget entreprisekontrakt med entreprenørfirma Bent Nygaard Sørensen.
Der er på den baggrund indsendt Skema B-ansøgning til Herlev Kommune. Godkendt Skema
B forventes ultimo april 2017.
Projektets fysiske opstart vil således ligge omkring 1. maj 2017 og forventes at strække sig
over ca. 12 – 14 måneder.
Som led i den samlede finansiering af helhedsplanen skal der etableres et kapitaldepot på 1
mio. kr. efter reglerne om kapitaltilførsel, hvor alle parter i sagen - realkreditinstitutterne,
Landsbyggefonden, kommunen og boligorganisationen - alle skal bidrage med en kontant
indbetaling. Herlev Boligselskabs andel af depotet er på 1/5 svarende til 200.000 kr., som indbetales fra dispositionsfonden i Herlev Boligselskab. Landsbyggefonden har meddelt deres
støtte med 2/5 svarende til 400.000 kr. Realkreditten bidrager med 200.000 kr. Parternes tilsagn er betinget af, at også Herlev Kommune vedstår deres andel af depotet på 200.000 kr.,
hvilket Landsbyggefonden har meddelt kommunen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Investeringsfonden
Som nævnt tidligere blev kalenderåret 2016 betydeligt bedre for vores investeringsforeninger
end 2015 var, idet vi for hele året oplevede en gennemsnitlig værdistigning for de tre foreninger på 3,60 %-point. Dette må siges at være en del bedre end forventet.
Det kan næppe forventes, at indeværende år bliver helt så godt. Men som det fremgår af nedenstående tabel, så har de tre foreninger også fået en rimelig start på 2017, idet der indtil videre har været en gennemsnitlig værdistigning på 1,04 %-point.
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Et forsigtigt bud på det samlede afkast 2017 er p.t. ca. +1,5 %-point for hele kalenderåret.
Kursværdier

Nominel
beholdning
(kurs 100)

Indre
værdi
(Kurs)
31. dec.
2016

Indre
værdi
(Kurs)
19. april
2017

Værdiudvikling
hidtil 2017

Værdiudvikling
hele 2016

Danske
Capital

23.738.200

114,46

115,22

+0,76 %-point

+3,25 %-point

SEB Invest

23.501.900

114,84

115,97

+1,13 %-point

+3,43 %-point

Nykredit
Port.

22.654.300

117,96

119,20

+1,24 %-point

+4,13 %-point

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.

21. Kursusoversigt
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over kursusforbruget for perioden den 1. maj 2016 til den 30. april 2017, som bilag 21.
Bilag 21: Kursusoversigt for perioden 1. maj 2016 til den 30. april 2017
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Beboerklagenævnssager
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt, som bilag 22, over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i Herlev Boligselskab for perioden 2014 – 2017.
Bilag 22: Statistik for beboerklagenævnsager 2014 – 2017 i Herlev Boligselskab
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Eventuelt
Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i 2017:
Organisationsbestyrelsesmøder:
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



Der udfærdiges regnskab for studieturen.



Kirsten Persson orienterede om en udlejningssag i Tubberupvænge II, hvor en beboer har klaget
over, at de interne retningslinjer for tildeling af boliger ikke er blevet fulgt i KAB. I den efterfølgende pause blev der skabt kontakt til centerchef Finn Larsen, som vendte tilbage med en besked
om, at her er tale om en beklagelig fejl i KAB’s system. Den pågældende udlejning vil derfor blive
genbehandlet og udført korrekt efter Herlev Boligselskabs regler for afdelingen. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Temadebat om renoveringssager og nybyggerier samt evt. evaluering af studietur
Organisationsbestyrelsen ønsker at have en drøftelse af nedenstående forhold:
1. Hurtig gennemgang af aktører, hvad de står for, og hvem der er ansvarlig for de forskellige styringer af byggesagen.
2. Hvad er KAB`s rolle som byggeforretningsfører, og hvad betaler vi helt konkret for?
3. Hvilke regresmuligheder har vi overfor entreprenører/underentreprenører ved dårlig styring samt fejl og mangler?
4. Hvordan forholder vores beboere sig ved dårligt arbejde/manglende fremmøde af håndværkere og især, hvor kan de klage, og hvem behandler klagerne?
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5. Vi har desværre haft et par "indbrud", hvor der enten ikke var aflåst af håndværkerne, eller der blev brugt nøgle til at komme ind, som var overdraget af beboeren. Her dækker
forsikringen ikke, hvem dækker så?
6. Hvordan forholder vi os ved fejl og mangler, hvis disse ikke udbedres indenfor kort tid?
Kan vi så sætte andre håndværker på opgaven for entreprenørens regning?
Byggechef Michael Nielsen-Elgaard deltager i mødet under dette punkt.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter sammen med byggechef Michael Nielsen-Elgaard ovenstående.
Byggechef Michael Nielsen-Elgaard uddybede ovenstående. Der var herefter en længere
debat pro et contra, herunder en debat om mulighederne for i højere grad at sanktionere
entreprenøren, hvis tidsplanen ikke holdes, eller der er fejl og mangler i det gennemførte
arbejde. Michael Nielsen-Elgaard redegjorde blandt andet for kontraktmæssige juridiske
forpligtelser, som giver en entreprenør et råderum i forhold til tidsplaner, pris m.m., som
kan opleves urimelige set med bygherrens øjne. KAB er fuldt ud klar over de frustrationer,
som dette ofte medfører. Fra organisationsbestyrelsens side blev det betonet, at man fra
KAB’s side i de enkelte sager også er meget bevidst om, at det kræver ”stærke” personligheder, når man vælger projektledere til at styre både rådgivere og entreprenører.
Punktet blev herefter afsluttet med en tak for et godt indlæg fra Michael Nielsen-Elgaards
side.
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