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Sager til behandling
1. Valg af dirigent
Jette Nørskov blev valgt til dirigent.

2. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. november 2014
Referat fra organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 3. november 2014 er udsendt den 13.
november 2014.
Indstilling
Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende bliver underskrevet af formanden.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, der efterfølgende blev underskrevet af formanden.

3. Revisionsprotokol
Revisionsprotokollen omfatter revision af selskabets og afdelingernes regnskaber for 2014.
Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vil deltage i mødet under dette punkt. Revisionsprotokollen fremlægges til organisationsbestyrelsens påtegning.
Bilag 1: Revisionsprotokol
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver den fremlagte revisionsprotokol.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, der efterfølgende blev underskrevet.
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4. Bestyrelsens sammensætning
Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Suppleant
Suppleant

Anette Fogh
Jette Nørskov
Karen-Lis Mohr
Klaus O. Larsen
Bertel Rønne
Erik Nielsen
Niels B. Schmidt
Dorte Davidsen
Anna Marie Mason

På valg:
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2015
2015

Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Repræsentantskabets sammensætning
Repræsentantskabet har pr. den 6. maj 2015 følgende sammensætning:
Anette Fogh
Jette Nørskov
Karen-Lis Mohr
Klaus O. Larsen
Bertel Rønne
Erik Nielsen
Sten Lykke Clausen
Anna Marie Mason
Øyvind Bakke
Dorte Davidsen
Niels B. Schmidt
Anders Hansen
Marianne Søgaard
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Meddelelser fra formanden
Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder
siden seneste organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Der blev spurgt til status vedrørende, ”fugt-kort” som er omdelt til beboere i AKB, København. Kortet
er testet hos Teknologisk Institut, som har været kritiske overfor den lidt unøjagtige fugtmåling. Ellers
intet nyt. Ejendomskontoret vil i nærmeste fremtid afprøve kortet.
Formanden fremlagde arkitekttegninger fra byggesagen ”Stauns Hjørne” til gennemsyn for bestyrelsen. Herudover var der intet nyt at meddele.

Sager til beslutning
7. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014
Som bilag vedlægges reviderede regnskaber for perioden 1. januar til 31. december 2014 med
status pr. sidstnævnte dato.
Regnskaberne er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig.
Regnskabet udviser følgende nøgletal:
4200-0 Frederiksborg Boligselskab
Resultatopgørelsen balancerer med 4.163.197 kr. og slutter med et overskud på 30.322 kr., der
overføres til arbejdskapitalen.
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Status balancerer med 26.579.888 kr., og selskabets dispositionsfond udgør inkl. renter
1.291.485 kr., svarende til 2.857 kr. pr. lejemål. Arbejdskapitalen udgør 1.873.600 kr.
4201-8 Hillerødsholm
Resultatopgørelsen balancerer med 2.617.277 kr. og slutter med et overskud på 234.275 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 2.845.213 kr.
Status balancerer med 9.955.080 kr.
4202-5 Stutterivænget
Resultatopgørelsen balancerer med 3.177.163 kr. og slutter med et overskud på 134.869 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 1.106.797 kr.
Status balancerer med 9.974.299 kr.
4203-2 Havrevangen
Resultatopgørelsen balancerer med 4.175.273 kr. og slutter med et underskud på 52.829 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 600.000 kr.
Status balancerer med 63.967.546 kr.
4204-0 Grønnegade Ældreboliger
Resultatopgørelsen balancerer med 3.508.774 kr. og slutter med et overskud på 276.997 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 1.395.556 kr.
Status balancerer med 51.367.186 kr.
4205-7 Nyhuse
Resultatopgørelsen balancerer med 4.505.340 kr. og slutter med et overskud på 574.250 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 225.000 kr.
Status balancerer med 69.748.073 kr.
4206-4 Mosehusene
Resultatopgørelsen balancerer med 5.710.974 kr. og slutter med et overskud på 674.329 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 1.685.805 kr.
Status balancerer med 92.745.049 kr.
4207-1 Løngangshuset
Resultatopgørelsen balancerer med 1.463.999 kr. og slutter med et overskud på 34.019 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 820.586 kr.
Status balancerer med 20.500.300 kr.
4208-9 Ålholmhjemmet
Resultatopgørelsen balancerer med 3.980.841 kr. og slutter med et overskud på 68.876 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 550.614 kr.
6/24

Referat
Frederiksborg Boligselskab
Møde den 18. maj 2015
Udsendt den 25. juni 2015

Status balancerer med 48.935.643 kr.
4209-6 Sophienborgvænget
Resultatopgørelsen balancerer med 2.151.787 kr. og slutter med et underskud på 16.231 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 175.296 kr.
Status balancerer med 36.379.852 kr.
4210-6 Hammarshøj
Resultatopgørelsen balancerer med 2.886.465 kr. og slutter med et underskud på 162.193 kr.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør 600.000 kr.
Status balancerer med 49.273.064 kr.
Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskaber for 2014
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskaber, som efterfølgende vil blive forelagt repræsentantskabet til endelig godkendelse.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber og indstillede regnskaberne
til repræsentantskabets godkendelse.

8. Selskabets driftsbudget 2016
Som bilag vedlægges selskabets budget for perioden 1. januar-31. december 2016.
Bilag 3: Selskabets budget 2016
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets budget for 2016.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets budget for 2015.
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9. Årsberetning 2014
Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formand i samarbejde med administrationen. Beretningen aflægges på repræsentantskabsmødet den 18. maj
2015.
Bilag 4: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og godkender udkast til årsberetningen,
som efterfølgende bliver fremlagt til godkendelse i repræsentantskabet.
Beslutning
Henning Bøgh Holtov gennemgik årsberetningen, der efter nærmere drøftelser blev godkendt.

10. Forvaltningsrevision 2014 for Frederiksborg Boligselskab
Forvaltningsrevisionen er en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver bestyrelsen overblik
over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne. Den behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med regnskabet. ”Nøgletal for forvaltningsrevision”, der er
vedlagt som bilag, og bestyrelsens efterfølgende sagsbehandling udgør boligorganisationens
forvaltningsrevision.
I dette års forvaltningsrevision er der foretaget en sammenligning af udvalgte tal på tværs af
KAB-fællesskabet. Med undtagelse af udlejningstal kan denne sammenligning dog kun foretages for 2013, da samtlige tal først er tilgængelige i starten af juni 2015. Når der sammenlignes på afdelingsniveau anvendes type og ibrugtagelsesår som sammenligningsgrundlag.
I forbindelse med sidste års forvaltningsrevision besluttede organisationsbestyrelsen at have
fokus på henlæggelsesniveauet, da der i 2013 var store forskelle i henlæggelsesniveauet i afdelingerne.
I 2014 er der fortsat store forskelle i henlæggelsesniveauet, og for afdelingerne Nyhuse, Mosehusene, Løngangshuset, Ålholmhjemmet og Sophienborgvænget ligger niveauet betydeligt
under gennemsnittet for sammenlignelige afdelinger i KAB-fællesskabet. For Stutterivænget,
Havrevangen og Grønnegade ligger niveauet under gennemsnittet for sammenlignelige afdelinger, og i Hammershøj er det over gennemsnittet, mens det i Hillerødsholm svarer til gennemsnittet i sammenlignelige afdelinger i KAB-fællesskabet.
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Der er ingen øvrige bemærkninger til forvaltningsrevision for 2014.
Bilag 5: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision
Bilag 6: Forvaltningsrevision 2014 for Frederiksborg Boligselskab
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter forvaltningsrevisionsrapporten og eventuelle behov for særlige tiltag.
Beslutning
Henning Bøgh Holtov gennemgik rapporten, og påpegede store forskelle i henlæggelsesniveauet i afdelingerne. Organisationsbestyrelsen drøftede rapporten og besluttede fortsat at have fokus på henlæggelsesniveauet i afdelingerne.
Det blev aftalt, at udlejningsstatistikken 2014 fra KAB gennemgås på næste organisationsbestyrelsesmøde.

11. Styringsdialog 2015
Til brug for styringsdialogmødet med Hillerød Kommune i 2015 er der udarbejdet et udkast
til styringsrapport omfattende regnskabsåret 2014.
Udkast til styringsrapport for afdelinger og organisation er udarbejdet i et samarbejde mellem ejendomsleder/afdelinger, kundechef og organisationsformand.
Til organisationsbestyrelsens behandling og godkendelse vedlægges som bilag udkast til den
samlede styringsrapport for 2015.
Organisationsbestyrelsens eventuelle ønsker til emner til dialogmødets dagsorden bør endvidere fastlægges.
Hillerød Kommune har endnu ikke meddelt dato for styringsdialogmøde.
Det samlede materiale forventes indsendt til Hillerød Kommune senest med udgangen af juni
2015.
Bilag 7: Styringsrapport for 2015 for Frederiksborg Boligselskab
Bilag 8: Styringsrapport for 2015 for samtlige afdelinger
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen behandler og godkender den samlede styringsrapport for 2015, og eventuelt træffer beslutning om ønskede emner til dialogmødets dagsorden.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte styringsrapporten for 2015. Der var ingen ønsker til særlige emner for dialogmødet.

12. Godkendelse af vedtægter og driftsaftale for ejerforeningen Ålholmhjemmet
På tidligere generalforsamlinger i ejerforeningen Ålholmhjemmet har der været drøftet et behov for modernisering og sproglige rettelser af administrationsaftale, vedtægter og driftsaftale. Der udestår nu vedtægter og driftsaftale.
KAB har udarbejdet udkast til nye vedtægter og driftsaftale, der i flere omgange har været
drøftet med Hillerød Kommune.
Senest i marts 2015 har der været drøftelser med Hillerød Kommune især om driftsaftalen,
men også langtidsbudgettet blev grundigt gennemgået. Der er efterfølgende fremsendt nyt
endeligt udkast til vedtægter og driftsaftale til kommunens forhåndsgodkendelse.
Det forventes, at Hillerød Kommune kan godkende det fremsendte materiale, men der er
endnu ikke modtaget meddelelse herom.
Vedtægter og driftsaftale forelægges nu til godkendelse af organisationsbestyrelsen. Herefter
vil dokumenterne blive fremlagt til endelig godkendelse på ejerforeningens generalforsamling den 27. maj 2015.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen behandler og godkender de nye vedtægter og
driftsaftale for ejerforeningen Ålholmhjemmet, hvorefter endelig godkendelse kan ske på
ejerforeningens efterfølgende generalforsamling.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte de nye vedtægter samt driftsaftale for ejerforeningen Ålholmhjemmet med forbehold for kommunens godkendelse. Såfremt der fremkommer ændringer efter kommunens behandling, vil sagen blive forelagt organisationsbestyrelsen på ny.
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13. Ny byggesag – Åmosevej AlmenBolig+
Baggrund
I samarbejde med Advodan Hillerød og Frederiksborggruppen udarbejdede KAB i sommeren 2014 et forslag til en AlmenBolig+ bebyggelse på ca. 50 boliger på en kommunal grund i
området ved Fredensvej, Åbrinken og Åmosevej i Hillerød.
I efteråret 2014 meddelte Hillerød Kommune at byrådet har besluttet, at den kommunale
ejendom søges solgt til opførelse af en AlmenBolig+ afdeling, forudsat grundsalget og den
kommunale grundkapital kan gennemføres som minimum en nulløsning for kommunen.
Forurening, fundering og økonomi
KAB er bekendt med at grundene i området er forurenede, og at funderingsforholdene ikke
er gode. På baggrund af eksisterende undersøgelser har en ekstern rådgiver udarbejdet økonomisk overslag for oprensning og ekstrafundering på i alt 8,125 mio. kroner.
Indarbejdelse af overslaget i det samlede anlægsbudget viser, at sagen ikke hænger sammen
ved opførelse af AlmenBolig+ på det kommunale areal og de 2 privatejede matrikler til 90 %
af rammebeløbet og en bebyggelsesprocent på 80 %. Ved gennemregning efterlader det 0
kroner til det kommunale grundkøb, og det vil ikke kunne accepteres af kommunen.
Løsningsforslag
Hen over vinteren 2014/2015 har der været en positiv dialog med naboen mod nord, Hillerød
Forsyning, om mulighed for brugsret/købsret på dele af deres ejendom.
En udvidelse af projektet med byggeretten fra Hillerød Forsynings ejendom vil udvide byggeriet fra ca. 5.100 m2 til ca. 7.200 m 2, og forudsat udvidelsen sker i højden, øges omkostningerne til forureningsoprensning og ekstrafundering ikke.
Hvis anlægsbudgettet samtidigt øges til det fulde rammebeløb + energitillæg, hænger budgettet sammen, herunder kommunens krav til grundkøbesum for ejendommen.
Der forventes positive tilsagn fra både Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning inden udgang af juni 2015. I samme periode forventer KAB at indgå betingede grundkøbsaftaler med
de 2 private ejere på området, således der foreligger tilsagn fra alle nødvendige parter/ejere
senest den 1. juli 2015.
Likviditet
På organisationsbestyrelsesmødet ultimo 2014 blev bevilget 100.000 kr. til ekstern rådgivning.
Til afdækning af risiko ved overslag på ekstrafundering og forureningsoprensning skønnes et
likviditetsbehov som udlæg på 250.000 kr. inkl. moms.
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Til gennemførelse af udbudsproces for opførelse af byggeriet skønnes et likviditetsbehov som
udlæg på 500.000 kr. inkl. moms.
Der er således tale om et samlet skønnet udlæg for organisationen på 850.000 kr. inkl. moms.
Da nærværende oplæg skrives inden der foreligger endelige tilsagn fra kommune, forsyning
og private ejere, foreslås modellen for frigivelse af udlæg som følger:
1. 100.000 kr. er bevilget, og der arbejdes videre på sagen indenfor den ramme
2. 250.000 kr. til fundering og forurening frigives først, når der foreligger tilsagn fra de øvrige parter, tilsagn der svarer til de forudsætninger, der er opstillet for sagens gennemførelse
3. 500.000 kr. til udbudsproces frigives først, når der foreligger resultat fra jordbundsundersøgelserne, og det afledte reviderede budget svarer til sagens forudsætninger.
Modellen for frigivelse er opstillet under hensyntagen til organisationens risiko for sagen.
Hvis en eller flere parter ikke giver tilsagn på nuværende tidspunkt, begrænses tabet til
100.000 kr. Hvis de supplerende undersøgelser viser mere forurening eller dårligere funderingsforhold, begrænses tabet til 350.000 kr.
Samlet ramme for udlæg vil herefter være 850.000 kr. inkl. moms, og dispositionsfondens
saldo til organisationens fri disposition vil herefter udgøre ca. 130.000 kr.
Organisationens arbejdskapital udgør herudover 1.873.600 kr.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager ovenstående orientering til efterretning og
bevilger yderligere 250.000 kr. inkl. moms + 500.000 kr. inkl. moms til sagens fortsatte udvikling med model for frigivelse af midlerne som beskrevet ovenfor.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bevilgede yderligere 250.000 kr. inkl.
moms + 500.000 kr. inkl. moms til sagens fortsatte udvikling.
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Sager til orientering
14. Nyt fra afdelingerne og ejendomskontoret
4201-8 Hillerødsholm
Efter der er blevet udarbejdet en energihandleplan for afdelingen, besluttede afdelingsbestyrelsen at bevilge 50.000 kr. til undersøgelse af mulighederne for udvendig isolering af ejendommen – isolering af loft i kældre – ventilation – belysning i kældre – udskiftning af døre og
vinduer og mulighed for opsætning af nye altaner.
Formand og næstformand blev udpeget til at deltage i styregruppen.
Afdelingsbestyrelsen har besluttet at udskifte vaskerierne i afdelingen 2 år før oprindeligt
planlagt, da 2 vaskemaskiner er brudt sammen og det vil være mere rentabelt at udskifte nu.
Der er afsat penge i langtidsbudgettet til løbende udskiftning af stofledninger i lejemålene
ved udflytning.
Der bliver indkøbt en ny traktor til afdelingen, der skal deles med Stutterivænget, da den
gamle står for at skulle renoveres for et større beløb da den er 25 år gammel. Oprindeligt stod
den først til udskiftning i 2019.
I forbindelse med Hillerød Kommunes renovationspolitik, har afdelingsbestyrelsen tilkendegivet, at de er interesserede i nedgravede affaldscontainere.
4202-5 Stutterivænget
Der er stadig en udfordring omkring varmeanlægget i afdelingen. Der har tidligere været tilknyttet rådgiver og vurderingen var, at levetiden på anlægget ville være 3-5 år, det er nu 2 år
siden.
Der er afsat penge i langtidsbudgettet til løbende udskiftning af stofledninger i lejemålene
ved udflytning.
Der bliver indkøbt en ny traktor til afdelingen, denne deles med Hillerødsholm.
I forbindelse med Hillerød Kommunes renovationspolitik, har afdelingsbestyrelsen tilkendegivet, at de er interesserede i nedgravede affaldscontainere.
4203-2 Havrevangen
Afdelingsbestyrelsen tilkendegav allerede i december 2014, at de var interesseret i at komme
med i en forsøgsordning med Hillerød Kommune omkring nedgravede affaldscontainere.
Kommunen udtog i marts 2015 afdelingen som 1 af i alt 5 afdelinger til at være med i forsøgsordningen. Der arbejdes videre med dette projekt.
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4204-0 Grønnegade Ældreboliger
Søen er blevet oprenset og det er planen, at der skal udsættes fisk i søen, når vegetationen
igen er etableret.
4205-7 Nyhuse
I løbet af sommeren 2015 vil utætte døre og vinduer blive gennemgået for at vurdere, om der
bør sættes rådgiver på sagen til nærmere undersøgelser.
Afdelingsbestyrelsen har godkendt at løse murfuger i gavle udbedres og mørtelpude ved
gavltegl udbedres, selv om der ikke er afsat penge til dette. Arbejdet er dog nødvendigt.
Der indhentes tilbud på renovering/udskiftning af postkasser.
Trapperne til 1. sals lejlighederne ønskes renoveret, alternativt udskiftet, da de efterhånden er
meget rustne.
I forbindelse med Hillerød Kommunes affaldspolitik, har afdelingsbestyrelsen tilkendegivet,
at de er interesseret i mulighederne for nedgravede affaldscontainere.
4206-4 Mosehusene
Der er i budget for 2015 afsat penge til maling af opgange og elevatortårne. Ved gennemgang
af opgangene blev det vurderet, at de er i så fin stand, at dette arbejde bliver udskudt.
Vinduer og altandøre vil blive justeret og smurt i løbet af sommeren 2015.
Asfaltbelægningen på parkeringsarealet er meget krakkeleret og revnet, og der indhentes nu
tilbud på udbedring, som indarbejdes i langtidsbudgettet.
4207-1 Løngangshuset
Der er flere huller i pudsen på facaden, hvor der er armeret isoleringsmateriale, dette udbedres selv om der ikke er afsat penge til det.
4208-9 Ålholmhjemmet
Da plejehjemmet har udtalt utilfredshed med rengøringen, er det aftalt at lederen af plejehjemmet udarbejder udbudsmateriale.
Der er udarbejdet nye vedtægter og driftsaftale med Hillerød Kommune, som er sendt til
godkendelse i kommunen.
I forbindelse med lovpligtigt eftersyn af elevatoren, blev det konstateret, at det var nødvendigt at foretage reparationer for 150.000 kr., som der ikke er afsat penge til. Kommunen er
orienteret og har accepteret, at arbejdet udføres.
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Der har været problemer med ventilation/varmecentral. I samarbejde med kommunens energikonsulent er der ved at blive fundet en afklaring på, hvor omfattende det er, men der forventes en udgift på ca. 100.000 kr. Det forventes, at udgiften til pumper vil være tilbagebetalt
på 2 år.
4209-6 Sophienborgvænget
Der har for nylig været en utæthed i taget ved nr. 47. Der er på sidste års møde orienteret om
problematikken omkring tagene ved de nye indgangspartier.
Ejendomsleder Børge Frisbæk har haft kontakt med projektleder Heidi Gregersen omkring
problemet, og konklusionen er, at det er en driftsudgift. Døre og vinduer skal efterses i nær
fremtid.
4210-6 Hammarshøj
Der er stadig udfordringer i forbindelse med brandmur i kælder.
Senest har der været afholdt møde den 27. april 2015 mellem Christian Thorup, KAB’s Byggeafdeling, ejendomsleder Børge Frisbæk, ejer af sundhedscentret Anton Laursen og hans
advokat. Det blev aftalt, at Christian Thorup udarbejder et løsningsforslag inden for 14 dage
og fremsender dette til advokaten.
Generelt
I forbindelse med at Ingo Hvid er gået på pension den 28. februar 2015, blev Børge Frisbæk
ansat som ny ejendomsleder pr. 1. december 2014 – der har således været en 3 måneders
overlapning.
I forbindelse med at Henriette Hansen har opsagt sin stilling som kontorassistent med udgangen af juli 2015 og har sidste arbejdsdag den 13. maj 2015 (afholdelse af ferie), er Annie
Baungaard-Sørensen ansat som ny kontorassistent pr. 15. april 2015, der er 1 måneds overlapning.
Kontortiden på ejendomskontoret er ændret, og der er udsendt nyhedsbrev til alle afdelinger
med oplysning om ændringerne og akut telefonnumre til elektriker, VVS og kloakfirma.
Derudover har samtlige beboere, sammen med nyhedsbrevet, fået en køleskabsmagnet med
kontortider, telefonnumre og oplysning om hjemmeside.
Hjemmesiden er sat i drift, men er endnu ikke helt færdigudviklet. Dette arbejdes der videre
med løbende.
Personalet er fuldtalligt.

15/24

Referat
Frederiksborg Boligselskab
Møde den 18. maj 2015
Udsendt den 25. juni 2015

Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, dog med en bemærkning om, at det ikke er
2 vaskemaskiner men 1 vaskemaskine, der er brudt sammen i afdeling Hillerødsholm.

15. Orientering om byggesag - Stauns hjørne
Indledning
Repræsentantskabet besluttede på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 7. oktober
2014 at oprette en ny boligafdeling, og indgå en betinget grundkøbsaftale vedrørende Stauns
Hjørne. På organisationsbestyrelsesmødet den 3. november 2014 blev det vedtaget at nedsætte et byggeudvalg, bestående af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen samt kundechef
og byggeforretningsfører fra KAB. Det blev besluttet, at det er Anette Fogh og Jette Nørskov
fra organisationsbestyrelsen der deltager i byggeudvalget.
Orientering om Lokalplan
Den 25. marts 2015 blev ”Lokalplan 406 for en etagebebyggelse på Stauns Hjørne, Nordre
Jernbanevej 2” behandlet på byrådsmødet. Byrådet vedtog lokalplanen, og den er blevet
offentliggjort mandag den 30. marts 2015. Projektet skal kun i høring, såfremt der dispenseres fra lokalplanen.
Orientering om grundkøb
Der er underskrevet en ” Betinget købsaftale” på ejendom matrikel 168 Hillerød Bygrunde,
areal 669 m2. Ejendommen overtages den 1. i måneden efter Hillerøds Kommunes godkendelse af skema B.
Orientering om byggesagen
Projektet indeholder 15 almene familieboliger. Projektet er en randbebyggelse ud mod Nordre Jernbanevej og Østergade, og opføres i 4 etager. Bygherren planlægger et udbud af sagen
i hovedentreprise. Arkitema arkitekter er totalrådgivere på sagen, og arbejder med dispositionsforslaget, som udvikles i samarbejde med byggeudvalget.
Byggeudvalget
Der er indtil videre afholdt 3 byggeudvalgsmøder i perioden februar-april 2015. Møderne
fokuserer lige nu på at få fastlagt alle såkaldte programkrav til det kommende byggeri.
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Tidsplan
Forventet tidsplan er som følgende:
Frem til sommeren 2015, dispositionsforslag
Skema A indsendes efterår 2015.
Entrepriseudbud afholdes medio 2016.
Skema B forventes september 2016.
Byggestart oktober 2016.
Forventet indflytning efterår 2017.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Hillerød Kommunes godkendelse af regnskab 2013
Hillerød Kommune har ved brev af 26. marts 2015 meddelt, at de har taget årsregnskabet for
2013 for Frederiksborg Boligselskab til efterretning.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Skabeloner til nye reglementer
KAB vil gerne bidrage til bedre trivsel og naboskab i afdelingerne, blandt andet ved at gøre
det let for beboerne at forstå, hvad det vil sige at være en god nabo. Derfor har KAB i forbindelse med projekt ”En hånd til alle” arbejdet med skabelon til en ny husorden. Alle afdelinger kan frit benytte og tilpasse skabelonen til de lokale forhold. Skabelonen tager udgangspunkt i nogle simple leveregler for godt naboskab, og er skrevet i et positivt sprog.
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I en del afdelinger har der gennem årene sneget sig elementer ind i husordenerne, som egentlig hører til enten i råderetskataloget eller vedligeholdelsesreglementet. Det kan derfor være
en god idé også at se nærmere på disse reglementer i arbejdet med husordenen, så der ikke er
bestemmelser, der forsvinder. Der er ligeledes udarbejdet skabeloner til vedligeholdelsesreglementet, råderetskataloget og installationsretten.
Materialet fremsendes i trykt form til afdelingsbestyrelserne med Frederiksborg Boligselskabs
logo, og kan desuden ses på KAB’s hjemmeside under Om KAB // Projekt // En hånd til alle //
Husorden. Alle skabeloner ligger som KAB-Wordskabeloner i GO: Bolig. KAB er behjælpelig
med input til, hvordan der sikres et holdbart kvalitetsprodukt tilpasset den enkelte organisation og afdeling samt med konkret udformning af selve reglementerne.
Bilag 9: Husorden
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om udsendelse af materiale
vedrørende nye reglementer til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Ny Boligaftale
Der er indgået en ny boligaftale. Det er overordnet set et godt resultat. Det er en bred politisk
aftale (mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti), der giver ro og klarhed om boligpolitikken de næste år.
Med aftalen afsættes en renoveringsramme på:
- 4,2 mia. kr. i hvert af årene 2015 og 2016
- 2,6 mia. kr. i 2017
- 2,5 mia. kr. i 2018
- 2,3 mia kr. i hvert af årene 2019 og 2020
Af de årlige rammer skal mindst 400 mio. kr. anvendes til forbedret tilgængelighed. Af den
samlede ramme frem til 2020 kan anvendes indtil 350 mio. kr. til gennemførelse af vidtgående
projekter til energieffektivisering. Derudover skal der i slutningen af 2016 ske en vurdering af
køen til Landsbyggefonden og konjunktursituationen.
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Der fastsættes en boligsocial ramme på 465 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018. Af denne
ramme kan op til halvdelen bruges til huslejenedsættelser. Følgende tre indsatser vil blive
prioriteret:
- Tryghedsskabende indsatser
- Indsatser, der bryder den negative sociale arv
- Indsatser med entydig ledelse.
Desuden omfatter aftalen en række initiativer vedrørende praktik- og lærlingepladser ved
renovering og nybyggeri, samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, infrastrukturændringer samt mulighed for nedrivning og nybyggeri.
Med afsæt i rapporten fra MBBL ”Den almene boligsektors effektivisering”, bliver der nedsat
en arbejdsgruppe, der inden sommeren 2015 skal komme med forslag til konkrete og rimelige
mål for effektivisering af driften i den almene sektor.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. KAB’s målsætningsprogram 2015-2018
KAB’s repræsentantskab vedtog på sit møde den 20. november 2014 - efter indstilling fra
KAB’s bestyrelse - et nyt målsætningsprogram for KAB for perioden 2015 – 2018.
Mens en række boligorganisationer selv har et målsætningsprogram for den enkelte organisation, skal KAB’s målsætningsprogram sikre den overordnede ramme for KAB og KABfællesskabet de næste fire år.
KAB’s målsætningsprogram sætter kernedriften og betjeningen af KAB’s mange kunder - boligorganisationer, afdelinger, beboere og boligsøgende - i centrum, samtidig med at KAB udvikler sig og sammen med boligorganisationer og -afdelinger også arbejder med bæredygtighed og trivsel.
Målsætningsprogrammet består af 3 temaer og 12 målsætninger samt en række målepunkter,
der skal sikre fremdrift for de opsatte mål.
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De tre temaer er:
• Professionel og beboernær kernedrift
• Bæredygtighed med fornuft
• Trivsel i boligområderne
Med temaet ”Professionel og beboernær kernedrift” ønsker bestyrelsen at sætte fokus på beboernes oplevelse af, at ejendomskontorerne og KAB er fleksible, korrekte, rettidige og tilgængelige.
Temaet ”Bæredygtighed med fornuft” sætter fokus på KAB’s bæredygtighedsprofil. Profilen
har til formål at sikre KAB-fællesskabet bæredygtige boliger med en økonomi i balance, og
hvor mennesker trives.
Temaet ”Trivsel i boligområderne” handler om, hvordan den enkelte beboer oplever sin egen
situation, føler sig tryg, hørt og accepteret i selve boligen og i boligområdet. KAB vil sammen
med boligorganisationer og -afdelinger arbejde med rammerne for livet i boligområderne.
Det handler om at tænke i helheder – både sociale og fysiske.
Målsætningsprogrammets 3 temaer og 12 målsætninger har tilknyttet en række indikatorer
(målepunkter), som vil gøre det muligt at måle på fremdriften i forhold til de opstillede temaer og målsætninger. De opstillede indikatorer fremgår af målsætningsprogrammet. Over de
kommende fire år vil KAB afrapportere på målopfyldelsen over for repræsentantskab og bestyrelse.
KAB’s målsætningsprogram 2015-2018 blev udsendt til alle beboervalgte i uge 4.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler
Folketinget har netop vedtaget en ændring af lov om almene boliger, der gør det muligt for
de almene boligorganisationer at stille krav om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse
med konkrete udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Kravet kan boligorganisationerne stille ved at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.
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Lovændringen indeholder ikke noget krav til boligorganisationerne, men giver boligorganisationerne et nyt redskab til at skaffe flere uddannelses- og praktikaftaler.
Sociale klausuler
De sociale klausuler udgør kontraktvilkår som boligorganisationen indarbejder i udbudsmaterialet, hvormed entreprenøren/leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen.
De sociale klausuler er tænkt som et supplement til indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler.
Eksempelvis i situationer, hvor der ikke har kunnet opnås enighed om at indgå en aftale om
etablering af praktikpladser.
Lovændringen trådte i kraft den 15. marts 2015.
Til orientering anvender KAB i dag sociale klausuler som kontraktvilkår ved alle udbud af
bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser.
Bilag 10: Ministerbrev til samtlige kommunalbestyrelser og boligorganisationer
Bilag 11: Notat til samtlige kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Investeringsforeninger
Som det fremgår af nedenstående tabel, så endte det med en pæn værdiudvikling for 2014,
især hvis der sammenlignes med året før. Den gennemsnitlige værdistigning på de tre investeringsforeninger var i 2014 ca. 4,50 %-point, sammenlignet med ca. 0,50 %-point i 2013.
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Kursværdier
Nominel beholdning
29. apr. 2015
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2014

Indre værdi
(Kurs)
29. apr. 2015

Værdiudvikling
hidtil 2015

Værdiudvikling
hele 2014

Danske
Capital

6.529.669

110,87

112,09

1,22 %-point

4,50 %-point

SEB

6.472.736

110,99

112,02

1,03 %-point

4,03 %-point

Nykredit
Port.

6.468.259

113,42

115,49

2,07 %-point

4,95 %-point

Hidtil i år har der været en gennemsnitlig værdistigning for de tre investeringsforeninger på
1,44 %-point, hvilket må anses som tilfredsstillende, da vi kun er fire måneder inde i året.
Der skal dog for en ordens skyld gøres opmærksom på, at der til enhver tid kan forekomme
betydelige udsving i værdiudviklingen – også negative - blandt andet på baggrund af ændringer i det generelle renteniveau m.v.
Vi skal også gøre opmærksom på, at indskud i investeringsforeningerne skal ses som en langsigtet investering, og historisk set har investeringsforeningerne altid givet et større afkast end
eksempelvis at have pengene stående i banken – set over en længere periode.
Der foretages jævnligt vurdering af, om der skal investeres yderligere, ikke mindst i disse tider, hvor man ikke kan opnå nævneværdige renteindtægter af bankindestående. Ved vurderingen tages der hensyn til afdelingernes løbende driftsudgifter, herunder terminsbetalinger,
ejendomsskatter m.v.
Dette er i øjeblikket ikke aktuelt for Frederiksborg Boligselskab, men kan dog komme på tale
senere i 2015. I givet fald vil der blive orienteret herom på førstkommende organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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22. Beboerklagenævnssager
Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Frederiksborg Boligselskab i
perioden 2012-2015.
Bilag 12: Statistik over beboerklagenævnssager 2012-2015
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Mødeplanlægning
Organisationsbestyrelsesmøde:
Tirsdag den 3. november 2015, kl. 17.00 i beboerlokalet, Stutterivænget 3, Hillerød
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Referat – fortrolighed
På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der
ønskes refereret fortroligt.
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Beslutning
Der var intet til fortroligt referat.

25. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.
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