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1. Godkendelse af referat (A)
Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 3. maj 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.
Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden.

2. Revisionsprotokol (B)
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.

Sager til beslutning

3. Retablering af boliglejemål i Banevænget (A)
I forbindelse med genudlejning af et erhvervslejemål, som siden 1959 har haft tillagt et boliglejemål, har det ikke været muligt at genudleje det samlede erhvervslejemål. Det forslås der
for administrativt, at boligdelen af lejemålet udskilles fra erhvervslejemålet og genetableres
som selvstændig bolig. Afdelingsbestyrelsen tiltræder ovenstående.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at boligen udskilles til et selvstændigt lejemål.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående.
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4. Genhusning af beboere fra Taastrupgaard, Boligselskabet AKB, Taastrup (A)
I Taastrupgaard skal der nedrives 188 boliger i forbindelse med en gennemgribende helhedsplan, der omfatter nedrivning af boliger og opførelse af ny skole og kulturcenter.
Beboerne i de 188 boliger skal genhuses permanent.
Der er i januar og februar 2017 gennemført genhusningssamtaler med de berørte beboere.
Der er 45 beboere, der har udtrykt ønske om at blive permanent genhuset i andre boligselskaber i KAB-fællesskabet, herunder 4 beboere der ønsker at flytte til afdelinger under Herlev
Boligselskab.
Permanent genhusning udenfor bopælskommunen kan godt gennemføres, hvis der er enighed om det.
Såfremt indstillingen godkendes, iværksættes genhusningen, når egnede boliger bliver ledige. Eventuel tomgangsleje, indtil boligerne bliver anvist, dækkes af helhedsplanen i Taastrupgaard.
Ønskerne fordeler sig således:
 1 stk. 2-rums bolig


2 stk. 3-rums boliger



1 stk. 4-rums bolig

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til anmodningen om, at Herlev
Boligselskab støtter Boligselskabet AKB, Taastrup med permanent genhusning i indtil 4 stk.
boliger fordelt med 1 stk. 2-rums, 2 stk. 3 rums og 1 stk. 4 rums.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående med følgende prioritering, a) intern oprykningsret i boligorganisationen har forrang til ledige boliger, b) herefter: genhusning af
beboere i Herlev Boligselskab og c) beboere fra Højbjergvænge (HAB).
Organisationsbestyrelsen godkendte anmodningen fra AKB, Taastrup jævnfør ovenstående.

5. Hårde hvidevarer i Nørrevang (A)
Efter færdiggørelsen af byggeriet og inden indflytning foreslås det ved overgang fra anlæg til
drift, at alle boliger monteres med komfur, ovn, køleskab, opvaskemaskine, vaskemaskine og
tørretumbler.
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Den samlede anskaffelsessum kendes ikke p.t., da det afventer en forhandling med Miele. Alle maskiner har 20 års reservedelsgaranti og 10 års almindelig garanti. Såfremt organisationsbestyrelsen godkender projektet, sker det under forudsætning af, at der opnås en tilfredsstillende aftale med Miele. Formandskabet bemyndiges til at godkende en eventuel aftale, når
den foreligger.
Udgiften finansieres af afdelingens drift konto 406, hvor den afdragsfri termin vil være tilgængelig. I det omfang udgiften ikke dækkes af den afdragsfri termin, yder Herlev Boligselskab et rente- og afdragsfrit udlæg i 10 år. Dog disponeres eventuelle driftsoverskud i afdelingen til nedbringelse af udlægget i førnævnte periode.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning i sagen.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående.

6. Anmodning om anvisningsret til bolig i Tubberupvænge II (A)
Herlev Kommune har henvendt sig vedrørende en bolig i et af bofællesskaberne, som i dag
bebos af en handicappet borger, hvor der allerede er udført betydelige ombygningsarbejder
af Herlev Kommune, som er i dialog med boligorganisationen i forbindelse med den forestående renovering af badeværelser i afdelingen. Det drejer sig om følgende arbejder:
Boligen har fra Herlev Kommunes Hjælpemiddelafdeling fået
 elektrisk døråbner


højdejusterbart køkkenbord



håndvaskebøjle i badeværelset

Derudover har boligen
 niveaufrie adgangsforhold med rampe til hoveddøren


niveaufrie forhold indendørs (ingen dørtrin)



kommende handicapegnet badeværelse som Hjælpemiddelafdelingen rådgiver på

Kommunen anmoder om at få permanent anvisningsret til denne bolig grundet de mange
ændringer i boligen, så investeringerne kan genbruges. Den permanente anvisningsret betyder tillige, at kommunen fremadrettet hæfter for eventuel tomgangsleje m.m. Hvis aftalen på
et tidspunkt måtte ophøre, har Herlev Kommune den fulde retableringspligt.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter kommunens henvendelse og træffer beslutning i
sagen.
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Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående efter en debat pro et contra i forhold til
de særlige anvisningsforhold i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen orienteres efterfølgende
om beslutningen.

7. Mødeafvikling i organisationsbestyrelsen (A)
Det har gennem en længere periode vist sig erfaringsmæssigt, at organisationsbestyrelsens
dagsordener indeholder mange punkter til drøftelse og orientering. På trods af, at der afholdes mange møder i boligorganisationen, opleves det ofte, at der ikke er tid nok til en grundlæggende debat om væsentlige forhold. I et forsøg på at prioritere debatten på møderne forslår formandskabet derfor, at dagsordenens enkelte punkter administrativt opdeles i A og B
punkter, hvor det ”kun” er A punkterne, der de facto drøftes på møderne, mens B punkterne
anses for belyst alene ved deres fremstilling i dagsordenens tekst. Såfremt organisationsbestyrelsen beslutter at følge formanskabets anbefaling, vil fremtidige dagsordener få et fast
punkt ”godkendelse af dagsorden”. Her vil den samlede bestyrelse få anledning til at godkende eller ændre fordelingen af A og B punkter. Som oplæg til drøftelse af punktet, vil denne dagsordens punkter blive mærket A og B med henblik på at anskueliggøre metoden.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning i sagen.
Organisationsbestyrelsen godkendte forslaget.

8. Udlejningstal 2014-2016 (A)
KAB udarbejder årligt en statistik fra Center for beboerservice. Nedenfor er de væsentligste
tal trukket ud for Herlev Boligselskab, og hvor det giver mening, sammenlignes med KABfællesskabet.
Udlejninger 2016 for Herlev Boligselskab
Tabellen viser, hvor mange udlejninger, boligorganisationen har haft i 2016 fordelt på typer
af boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt).
Kontrakter FamilieÆldreboliger
i alt
boliger
184 5.142 10,2 % 8,1 % 33 % 17,7 %

Ungdom/
Kollegier
30 % 39,9 %

Erhverv

Bilejemål

14 %

10 %

8,8 %

12,4 %

Anvisninger 2014-2016
Tabellen illustrerer, hvordan tildelingen af udlejede familieboliger har fordelt sig i perioden
2014-2016 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).
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År

I alt

Venteliste -

Venteliste –

Venteliste

Andet*

Bytte

Kommunal

almindelig

oprykning

Fleksibel

2014

149

4.021

29,5 %

18,1 %

10,7 %

25,2 %

0,0 %

21,9 %

0,7 %

6%

5,4 %

4,8 %

anvisning
53,7 %

24 %

2015

127

3.855

20,5 %

20,4 %

17,3 %

29,2 %

1,6 %

18,1 %

5,5 %

7,3 %

5,5 %

4,1 %

49,6 %

21 %

2016

138

3.197

8,0 %

11,9 %

24,6 %

35,6 %

2,2 %

17,9 %

0,0 %

6,0 %

5,8 %

4,8 %

59,4 %

23,7 %

*(Andet + byfornyelse + særboliger + kombineret)
Migration mellem selskaberne 2016 og 2012-2016
I bilag 7, ”Migration mellem selskaberne 2016” og bilag 7.1, ”Migration mellem selskaberne
2012-2016” er oplistet flytning mellem Herlev Boligselskab og andre boligorganisationer via
oprykningslisten i fællesventelisten.
Fleksibel udlejning af almene familieboliger 2011-2016
Fleksibel udlejning anvendes, hvor der er indgået aftaler mellem boligorganisationen og
kommunen. Udlejningen efter de fleksible regler sker efter, at den pågældende bolig har været tilbudt til opnoterede på oprykningsventelisten.
For afdeling Cederbo er indgået aftale om udlejning af indtil 40 % af de ledige boliger efter de
fleksible regler.
2011
Udlejninger
i alt
Fleksibel
udlejning
Fleksibel
udlejning %

2012

2013

2014

2015

2016

2

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

De 3 udlejede boliger i 2015 fordeler sig med 1 oprykningsret og 2 bytte.
Følgende kriterier er anvendt:
Kode

Kriterie – forkortet

HC1
HC2

Unge familier uden børn
Unge familier uden børn plads til familieforøgelse
Midaldrende familier uden børn
Ældre til mere velegnet bolig
Enebærstien

HC3
HC4
AB+

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
3
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Udsættelser 2014-2016
I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser der har været i Herlev Boligselskab og
samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).
År

Antal boliger*

2014 1.416
43.941
2015 1.416
44.205
2016 1.416
44.288
*(familie, ældre og ungdom)

Udsættelser restance i alt
2
252
4
166
4
126

Heraf udsættelser
fastholdt
0
45
0
32
0
34

Bilag 7: Migration mellem selskaberne 2016
Bilag 7.1: Migration mellem selskaberne 2012-2016
Bilag 7.2: Fraflytningsårsager familieboliger
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter punktet og overvejer, om der skal tages nye initiativer på baggrund heraf.
Organisationsbestyrelsen tog ovenstående til efterretning. Det blev samtidig besluttet, at
der ikke er behov for yderligere tiltag.

9. Ansøgning til Herlev Boligselskabs egen trækningsret i Landsbyggefonden (A)
Kirkehøj Kædehuse
Afdelingen søger om tilskud fra egen trækningsret i Landsbyggefonden til installation af fibernet.
I august 2016 fik afdelingen bevilliget 103.875 kr. i tilskud til nedgravning af blæserør til fiberkabler i forbindelse med installation af nye vandrør. 2. del af projektet omfatter installation af kabler til data og TV. Dette er estimeret til at koste 795.000 kr. Det ansøgte tilskud er 25
% heraf svarende til 198.750 kr.
Bilag 8: Ansøgning om Landsbyggefondsmidler til installation af fibernet
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovennævnte ansøgning og træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra egen trækningsret i Landsbyggefonden.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående.
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Sager til orientering

10. Orientering fra formanden (A)
Formanden orienterer om aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Erik Nielsen har modtaget en tak for gaven fra Gunnar Uglebjerg i forbindelse med hans
fratrædelse i kommunen.
Erik Nielsen orienterede om et læserbrev vedrørende renoveringssagen i Banevænget.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Tvist om driftsbudget 2017/2018 i Herlev Ringgård (B)
Kommunalbestyrelsen har den 10. maj 2017 tiltrådt Herlev Boligselskabs forslag til budget for
Herlev Ringgård med en lejestigning på 0,74 % pr. 1. maj 2017. Den foreløbigt varslede lejestigning er hermed gjort permanent.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Ny arbejdsgang med Herlev Kommune ved misligeholdelseskrav (§ 59) (B)
Efter henvendelse fra selskabets formand ultimo 2016 vedrørende principperne for kommunens afregning af kommunens forpligtelser i forbindelse med tabsgivende fraflytninger på §
59 anvisninger, er det lykkes at lave en ny aftale med kommunen, så afregningen mellem
kommune og afdeling sker hurtige. Den ny arbejdsgang vedlægges til orientering som bilag
11.
Bilag 11: Arbejdsgang vedr. afregning af § 59 – lejemål
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Regnskab for studietur 2017 i Herlev Boligselskab (B)
I dagene 6. april 2017 til 10. april 2017 afholdt organisationsbestyrelsen studietur. Turen gik
til Jylland. Samlet udgift for studieturen er på 145.694,24 kr. Se samlet regnskab for studieturen i bilag 12.
Bilag 12: Regnskab for studietur 2017 i Herlev Boligselskab
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Godkendelse af Herlev Boligselskabs regnskab 2015/2016 (B)
Herlev Kommune har i skrivelse af 6. juli 2017 oplyst, at Herlev Kommunalbestyrelse den 14.
juni 2017 har godkendt de fremsendte regnskaber for 2015/2016 uden bemærkninger. Se skrivelse fra Herlev Kommune i bilag 13.
Bilag 13: Skrivelse fra Herlev Kommune vedrørende godkendte regnskaber 2015/2016
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. BL – Danmarks Almene Boliger (B)
Der har siden sidste møde i organisationsbestyrelsen været afholdt et kredsrepræsentantmøde samt det årlige ordinære repræsentantskabsmøde.
I sin beretning opregnede formanden en række gode resultater, som BL som interesseorganisation har opnået i det forløbne år:


Ny planlov med sikring af regel om op til 25 % almene boliger i nye byområder.



Fastfrysning af grundskylden for 2017 - også i den almene sektor.
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Aftale om boligbeskatning med loft over skattestigninger i den almene sektor på 600 mio.
kr. frem til 2040.



Regeringens planer om at hæve grundkapitalen i forbindelse med kommuneforhandlingerne for 2018 blev taget af bordet.

Der er nu en renoveringskø i Landsbyggefonden på 12 mia. kr., og BL vil arbejde målrettet for
at hæve den årlige ramme til renoveringer. Hvis dette ikke lykkes, vil køen vokse eksplosivt i
de kommende år.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Enebærstien – MgO-plader – status (B)
Der er afsagt principkendelse i byretten i en af Byggeskadefonden anlagt prøvesag. Denne
har givet rådgiveren det fulde ansvar. Prøvesagen og sagen i Enebærstien kan ikke nødvendigvis sammenlignes, hvorfor et ansvar her ikke er fastlagt endnu.
KAB er blevet bedt om at anmelde alle MgO-behæftede sager. Dette vil blive foretaget i løbet
af september 2017. Herefter afventes Byggeskadefondens accept af sagen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Enebærstien 5-års eftersyn – Reklamationsskrivelse (B)
Der er afsendt en reklamationsskrivelse til Scandibyg/Dominia efter Byggeskadefondens 5årsseftersyn af afdelingen, som angiver flere kritiske forhold, som vil blive krævet udbedret.
Reklamationsskrivelsen vedlægges til orientering som bilag 16.
Bilag 16: Reklamationsskrivelse
Bilag 16.1: Byggeskadefonden – 5-års eftersynsrapport
Bilag 16.2: Registrering af beboerskemaer ved 5-års eftersyn
Indstilling: organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Udvikling af Herlev Bymidte – status (A)
Siden sidste møde har der været afholdt beboermøde om projektets gennemførelse som krævet af ministeriet. Projektet blev godkendt med stort flertal. Herlev Boligselskab har hermed
sikret, at ministeriets krav til denne renoveringssag er godkendt på alle niveauer i boligorganisationen. Præsentation af Herlev Bymidte er vedlagt som bilag 17.
For så vidt angår dialogen med NPV.AS, så er det aftalt, at der skal afholdes et møde med
henblik på at få detaljerne i denne renoveringssag, hvilket afventes i skrivende stund, men da
realitetsforhandlinger i sagen nærmer sig, foreslås det administrativt, at Herlev Boligselskab
knytter advokat Anne Louise Hack Jørgensen fra HORTEN A/S til sagen. Hun er p.t. boligorganisationens advokat på Kirkehøj Etagehuse og er også involveret i denne sag, da HORTEN
A/S tillige er rådgiver for Herlev Kommune i forbindelse med Herlev Bymidte-projektet.
Kurt Rytter giver en mundtlig status på sagen på selve organisationsbestyrelsesmødet.
Bilag 17: Præsentation af Herlev Bymidte
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kurt Rytter oplyste, at der har været afholdt et møde på administrativt plan med
NPV.AS, hvor sagens stade er blevet drøftet. Tidsplanen er nu rykket, således at det samlede bymidteprojekt først vil blive forelagt kommunalbestyrelsen primo 2018 – ifølge
NPV.AS af tekniske grunde. Deres forventning er, at byggeriet kan opstartes omkring august/september 2018. KAB har på vegne af Herlev Boligselskab meddelt, at genhusningsprocessen vil tage mindst 6 måneder fra, at en endelig aftale er indgået og godkendt af ministeriet. NPV.AS skal tage dette med i deres tidsplan. Såfremt NPV.AS’s forventninger
til tidsplan overholdes, vil det samlede bymidteprojekt, som gennemføres i 3 etaper, være
færdigt ultimo 2021. Herlev Ringgård er placeret i etape I og står i den nuværende plan til
at være færdig ultimo 2019. HORTEN A/S vil blive knyttet til sagen, når det skal laves
kontrakt.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Udsendt den 11. september 2017
19. Tagboliger i Kirkehøj Etagehuse – status (A)
Siden sidste organisationsbestyrelsesmøde har der pågået forhandlinger med modparten om,
såvel prissætningen af byggeretten, som den endelige kontrakts indhold. Kurt Rytter giver en
mundtlig status på sagen på selve bestyrelsesmødet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Nybyggeri i Nørrevang – status (B)
Sagsbeskrivelse
Der er modtaget Skema B-godkendelse den 14. juni 2017.
Der er modtaget byggetilladelse den 5. juli 2017.
Den betingede totalentreprisekontrakt er ændret til gældende efter Skema B-godkendelse
samt byggetilladelse.
Der er udført miljøundersøgelser, som viser, at jorden er mindre forurenet i de øvre jordlag,
hvilket er normalt for området. Prisen er ca. 300.000 kr. højere end Skema B-budget. Der er
igangsat udarbejdelse af udlejningsbrochure. Der er entreret med uvildig gransker fra Orbicon til at kvalitetssikre fundamentstegninger m.v., da der udføres randfundamenter og ikke
pælefundering som andre AlmenBolig+ projekter.
Økonomi
Det har vist sig, at grundmodningsudgifterne er blevet forøget med ca. 6 mio. kr. i forhold til
Skema B-indberetningen, da disse arbejder var et skøn. Dette betyder, at de tilvalg, som følgegruppen havde valgt mellem Skema A og Skema B muligvis ikke er realiserbare, da de
samlede entrepriseudgifter hermed er steget. Desuden vil projektgruppen gennemgå finansieringsbudgettet, samt gennemgå alle udgiftsposter for at finde mulige besparelser. Ovenstående betyder dog ikke, at projektet ikke kan realiseres, men det kræver en yderst stram
økonomistyring fra alle parter.
Det forventes fra følgegruppen, at der skal kunne bygges inden for rammebeløbet.
Tids- og procesplan
Der startes op med oprensning af grunden i begyndelsen af august 2017, og herfra følger resten af byggemodningen, produktion og opførelse af boliger. Der er planlagt afleveringsforretning den 5. oktober 2018. Herefter vil der være stresstest af boligerne, og det forventes, at
der kan foretages indflytning af de første beboere omkring november 2018.
Inden byggeriet for alvor starter op med entreprenørmaskiner m.v., vil der blive omdelt informationsbreve til naboer.
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Edison Park – status (B)
Der er modtaget notat fra Balslev Rådgivende Ingeniører A/S vedrørende elevatorer fra
Schindler A/S.
Det er Balslevs vurdering, at de monterede elevatorer ikke er produceret til opsætning i ikke
opvarmede udendørs skakte, da DS/EN 81-1, som elevatorerne er leveret i henhold til, forudsætter en skakttemperatur på +5 °C til +40 °C. De tiltag, der er foretaget for udbedring af
driftsproblemer, forbedrer nogle forhold, men fugt vil kunne reducere levetiden af elevatorerne og deres komponenter. Dertil kommer flere problemer med skaktene og fugt, med efterfølgende irring. Der er ved at blive udarbejdet reklamation til garantistiller.
Tyréns A/S Rådgivende Ingeniører har lavet et notat med henblik på, at ventilationsanlæg retableres, således at maskindirektivet opfyldes. Dette bestrides af garantistiller.
Manglende overløb fra faskine ved byggefelt E2 er udbedret.
Derudover mangler der afklaring/udbedring af lys i depotrum, vand fra tag over depotrum,
glas i værn ved terrasser, fejl på installationen for lamper placeret på facade og stålsøjler samt
rendedræn.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Orientering om driftssager (B)
Kilometergården
Der er afholdt møde med rådgiver Gaihede A/S, KAB projektleder, driften og afdelingsbestyrelsen. Her blev rådgivers gennemgang af afdelingen gennemgået, og de enkelt punkters omfang drøftet. KAB’s projektleder udarbejder oplæg til finansiering og husleje konsekvenser.
Herlev Ringgård
Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i Herlev Ringgård mandag den 12.juni
2017 vedrørende renoveringsprojekt. Forslaget blev godkendt. Dette betyder, at indtil der er
endelig afklaring, vil der blive lavet nødvendigt arbejder, men større arbejder udsættes.
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Banevænget
Der er afholdt licitation vedrørende udskiftning af opgangsdøre, og tilbuddene holder sig inde for budget. Der er afholdt opstartsmøde med entreprenør Kornerup A/S, rådgiver og driften. Udskiftningen starter oktober 2017.
Legepladsudvalget har afholdt møde med 4 legepladsleverandører. På mødet blev det aftalt,
at de hver især kommer med 2 forslag til ny legeplads i Banevænget. Hvilket forslag, der bliver valgt bliver afgjort på baggrund af en afstemning blandt børnene i afdelingen.
Der har været afholdt licitation vedrørende udskiftning af antenneanlæg og etablering af
bredbåndsanlæg. Tilbuddene holder sig inde for budget.
Det tidligere lejemål, Herlev Hovedgade 117, 2. tv., der er blevet brugt som lægepraksis, ombygges til bolig.
Kirkehøj Etagehuse
Driften har modtaget Tryg-Bolig-rapporten, hvor der er nogle mindre ting, der bliver påtalt.
De arbejder videre med rapporten.
Afdelingen afventer sag med salg af tagboliger, før de vil igangsætte større arbejder.
Kirkehøj Kædehuse
I forbindelse med regnvejr, er der konstateret utætheder ved rørgennemføringer til terræn i 3
boliger. Rådgiver og Cura A/S udbedrer.
Der er modtaget tilbud fra YouSee. Der skal etableres en fibernet-løsning med to separate fibre: I den ene leveres der TV-signal af YouSee, og i den anden leveres der internet af Parknet.
Der bliver afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 16. august 2017 om emnet.
Kagsgården
Afdelingen har vedtaget udskiftning til nyt tv/internet. Arbejdet er igangsat ved entreprenøren make:net a/s. Der er trukket kabler i kældrene, og arbejderne i boligerne påbegyndes medio september 2017 og er afsluttet med udgangen af oktober 2017.
Af den samlede renovering mangler nu kun ventilation og lovliggørelse af skakte. Dette forventes afsluttet inden årsskiftet 2017.
Tubberupvænge I
Byggeregnskab vedrørende udskiftning af gasfyr til fjernvarme er udført og sendt til revision.
Tubberupvænge II
Renovering af badeværelser er startet op og giver lidt udfordringer for beboerne med hensyn
til parkering.
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Afdelingen har afholdt ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende ombygning af TV-anlæg
og aftale med YouSee om levering af TV-signal. Forslaget blev vedtaget.
Lærkegaard Center
Beredskab Øst har varslet ordinært brandeftersyn af Lærkegaarden den 24. august 2017.
Cederbo
Afdelingen er i dialog med nabobyggeriet om det levende hegn og gennemgang til afdelingen fra nabobyggeriet.
Edison Park
Nabobyggeriet ”Den grønne Fatning” har pr. kulance godkendt udbedring af revne i en bolig
i afdelingen.
Listen over fejl og mangler fra Jönsson byggeriet bliver mindre, men der er stadig enkelte
punkter, der er uenighed om.
På ekstraordinært afdelingsmøde den 24. juli 2017 er det vedtaget, at YouSee opgraderer afdelingens Coax kabler, så der kan leveres Gigabredbånd. Det blev også vedtaget, at boliger
med haver i G.G. Jensen byggeriet må opsætte hegn.
Generelt
Bo Lillelund er ansat som driftsleder i Kagsgården pr. 1. juli 2017.
Servicemedarbejder Kim Bruun, har opsagt sin stilling med fratrædelse den 30. september
2017.
Driftsleder Jette Jaqué (Banevænget) fyldte 60 år den 3. august 2017.
Servicemedarbejder Henrik Jensen (Kagsgården) fyldte 50 år den 27. maj 2017.
Enebærstien
Der kører p.t. en klagesag i Enebærstien 1 vedrørende en fraflytning. Fraflytter klager blandt
andet over, at han ikke får fratrukket antal måneder, han har boet i afdelingen i NI-beløbet.
Han mener, at det er måden at gøre det på, hvilket svarer til proceduren i almindelige afdelinger med A-ordning.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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23. Afdeling 3903 Banevænget – renovering af tage samt udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i boliger – status (B)
Beskrivelse
Projektet med renovering af badeværelser samt tegltage blev afleveret den 8. august 2017.
Efterfølgende pågår udskiftningen af de dynamiske reguleringsventiler på centralvarmen.
Der benyttes frysning af rørene før og efter ventilerne, således at der ikke er behov for at lukke og aftappe systemet ved udskiftningen.
Herudover udskiftes vandstikledningerne for brugsvand. Vandstikledningerne er de rørstræk, som går fra hovedvandmålerne i kældrene og ud til stophanerne i vejen.
Udskiftningen af dynamiske ventiler og vandstikledninger blev besluttet af følgegruppen i
foråret 2017 og strækker sig derfor ud over afleveringsdatoen af de primære arbejder.
Tidsplan
De dynamiske ventiler udskiftes frem til slutningen af august 2017.
Udskiftningen af vandstikkene løber frem til slutningen af september 2017.
Projektøkonomi
Byggeregnskabet forventes fremlagt til godkendelse i følgegruppen i løbet af efteråret 2017.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Afdeling 3906 Kirkehøj Kædehuse – udskiftning af brugsvandsinstallationer – status (B)
Beskrivelse
Byggesagen blev afleveret den 7. marts 2017, som er væsentligt senere end udgangspunktet.
Der har siden hen pågået en række opretningsarbejder af terrænet på fællesarealerne og i visse af boligernes haver.
Tidsplan
Det tekniske byggeregnskabet er meldt færdigt af den tekniske rådgiver fra Orbicon og forventes fremsendt til KAB medio august 2017.
Byggeregnskabet forventes at kunne fremlægges for følgegruppen til godkendelse i august/september 2017.
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25. Afdeling 3912 Tubberupvænge II – badeværelser – status (B)
Der er udført et prøvebadeværelse af entreprenøren BNS A/S. Prøvebadeværelset er p.t. under godkendelse, og i den forbindelse er der dukket enkelte småproblemer op, som forsøges
løst inden opstart af de øvrige lejemål.
Endelig godkendelse og opstart i de øvrige lejemål forventes at pågå fra uge 35 i 2017.
Der er enkelte logistiske problemer med parkering, da byggepladsen tager meget af de stedlige parkeringsarealer. Der arbejdes p.t. på en midlertidig løsning, eventuelt med leje af et
areal i umiddelbar nærhed af bebyggelsen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26. Forsikringsstatistik fra Willis 2013-2016 (B)
Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der forestår kontakten til forsikringsselskabet.
Den 4-årige forsikringsstatistik for Herlev Boligselskab viser statistikken over boligorganisationens forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.
Statistikken kan bruges både til at give et overblik og som et redskab til at forebygge nye
skader. Statistikken er vedlagt som bilag 25.
Bilag 25: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2013-2016
Bilag 25.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2013-2016
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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27. Investeringsfonden (B)
De danske realkreditobligationer har været præget af en del udsving gennem det meste af 2.
kvartal, men har alt i alt klaret sig positivt gennem kvartalet. Der er stadig et begrænset opadgående pres på den danske krone, hvor Nationalbanken i Danmark intervenerede i februar
2017 og marts 2017 men holdt sig gennem hele 2. kvartal på sidelinjen. En sejr til Macron ved
det franske præsidentvalg betød ro på den politiske front i hvert fald i en periode frem til, at
et muligt valg i Italien begynder at spøge.
Afkastet i 2. kvartal kan i høj grad tilskrives en positiv udvikling på danske realkreditobligationer, som har trukket spændet til statsobligationer ind på de laveste niveauer i tre år.
Kursværdier

Danske
Capital
SEB
Invest
Nykredit
Port.

Nominel beholdning
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec.
2016

Indre
værdi
(Kurs)
31. juli
2017

Værdiudvikling
hidtil 2017

Værdiudvikling
hele 2016

23.738.200

114,46

115,31

+0,74 %-point

+3,25 %-point

24.368.700

114,84

116,19

+1,17 %-point

+3,43 %-point

23.498.200

117,96

119,30

+1,13 %-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.

28. Kursusoversigt (B)
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over kursusforbruget for perioden den 1. maj 2017 til den 30. april 2018, som bilag 27.
Bilag 27: Kursusoversigt for perioden 1. maj 2017 til den 30. april 2018
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

29. Beboerklagenævnssager (B)
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt, som bilag 28, over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i Herlev Boligselskab for perioden 2014 – 2017.
Bilag 28: Statistik for beboerklagenævnsager 2014 – 2017 i Herlev Boligselskab
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

30. Eventuelt (A)
Planlagte organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i 2017:
Organisationsbestyrelsesmøder:
Onsdag den 8. november 2017, kl. 9.00 i KAB
Repræsentantskabsmøde:
Onsdag den 15. november 2017, kl. 18.00 i Herlev
Forslag til datoer for afholdelse af afdelingsmøder i 2017/2018 samt organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i 2018:
Afdelingsmøder:
Kilometergården
Herlev Ringgård
Kagsgårdens Boliger
Banevænget
Kirkehøj Etagehuse
Kirkehøj Kædehuse
Lærkegård Center
Tubberupvænge II
Tubberupvænge I

mandag den 30. oktober 2017, kl. 19.00, i Herlev
onsdag den 1. november 2017, kl. 19.00, i Herlev
mandag den 6. november 2017, kl. 18.00, i Herlev
onsdag den 22. november 2017, kl. 19.00, i Herlev
torsdag den 9. november 2017, kl. 19.00, i Herlev
torsdag den 23. november 2017, kl. 19.00, i Herlev
tirsdag den 2. januar 2018, kl. 16.00, i Herlev
onsdag den 3. januar 2018, kl. 19.00, i Herlev
torsdag den 4. januar 2018, kl. 18.00, i Herlev
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Cederbo
Enebærstien
Edison Park

mandag den 8. januar 2018, kl. 19.00, i Herlev
tirsdag den 9. januar 2018, kl. 19.00, i Herlev
onsdag den 10. januar 2018, kl. 19.00, i Herlev

Organisationsbestyrelsesmøder:
Onsdag den 17. januar 2018, kl. 19.00 i Herlev
Onsdag den 2. maj 2018, kl. 9.00 i KAB
Onsdag den 29. august 2018, kl. 19.00 i Herlev
Onsdag den 7. november 2018, kl. 9.00 i KAB
Repræsentantskabsmøde:
Onsdag den 14. november 2018, kl. 18.00 i Herlev
Indstilling: Organisationsbestyrelen godkender de foreslåede datoerne eller kommer med alternative forslag til datoer.
Organisationsbestyrelsen godkendte datoerne og tog orienteringen til efterretning.
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