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1. Valg af dirigent
Klaus O. Larsen blev valgt som dirigent.

2. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 18. maj 2015 inkl. fortroligt referat
Referat fra organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 18. maj 2015 er udsendt den 26. maj
2015.
Indstilling
Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende bliver underskrevet af formanden.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte referatet som efterfølgende blev underskrevet af formanden.

3. Referat fra repræsentantskabsmøde den 18. maj 2015
Referat fra repræsentantskabsmødet afholdt den 18. maj 2015 er udsendt den 26. maj 2015.
Indstilling
Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende bliver underskrevet af formanden.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte referatet som efterfølgende blev underskrevet af formanden.

4. Revisionsprotokol
Organisationens revisionsprotokol fremlægges til gennemsyn, idet det bemærkes, at der ikke
er sket nogen indførelser siden seneste organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.
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Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.

5. Organisationsbestyrelsens sammensætning
Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand
Næstformand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Suppleant

Anette Fogh
Jette Nørskov
Karen-Lis Mohr
Klaus O. Larsen
Øyvind Bakke
Anna Marie Mason
Niels B. Schmidt
Dorte Davidsen

På valg:
2017
2016
2016
2016
2017
2017
2016
2016

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

6. Repræsentantskabets sammensætning
Repræsentantskabet har pr. den 23. oktober 2015 følgende sammensætning:

Anette Fogh
Jette Nørskov
Karen-Lis Mohr
Klaus O. Larsen
Anna Marie Mason
Øyvind Bakke
Niels B. Schmidt
Brian Ngugi
Birthe Starup
Merete Hebbestrup

Afd.
Nyhuse
Havrevangen
Hillerødsholm
Stutterivænget
Hillerødsholm
Havrevangen
Stutterivænget
Nyhuse
Nyhuse
Nyhuse
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Bertel Rønne
Hanne Milvertz
Sten Lykke Clausen
Anders Hansen
Bent Haugesen
Daniel Jensen

Havrevangen
Stutterivænget
Stutterivænget
Hillerødsholm
Hillerødsholm
Hillerødsholm

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

7. Meddelelser fra formanden
Formanden vil give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Formanden orienterede kort om den nyligt afholdte KAB-konference med emnet ”Trivsel”.
Herudover blev nævnt et offentligt testresultat af brandalarmer, der har vist problemer mht. duelighed
og holdbarhed.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sager til beslutning
8. Afdelingernes driftsbudgetter
Som bilag vedlægges afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. januar til 31. december 2016.
Det bemærkes, at Grønnegade Ældreboliger, Ålholmhjemmet, Sophienborgvænget, Løngangshuset, Mosehusene og Hammarshøj ikke har valgt afdelingsbestyrelse.
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Driftsbudgetterne udviser følgende:
Hillerødsholm
Driftsbudgettet balancerer med 2.499.000 kr., hvilket medfører en uændret leje pr. 1. januar
2016 på 711,05 kr. pr. m² årligt.
Stutterivænget
Driftsbudgettet balancerer med 3.158.000 kr. og slutter med en nødvendig merindtægt på
84.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 2,82 % eller 19,70 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 718,83 kr. pr. m² årligt.
Havrevangen
Driftsbudgettet balancerer med 4.333.000 kr., hvilket medfører en nødvendig merindtægt på
207.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 5,32 % eller 48,91 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 968,82 kr. pr. m² årligt.
Grønnegade Ældreboliger
Driftsbudgettet balancerer med 3.454.000 kr. og slutter med en nødvendig merindtægt på
86.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 2,81 % eller 27,56 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 1.009,16 kr. pr. m² årligt.
Nyhuse
Driftsbudgettet balancerer med 4.237.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
150.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 4,21 % eller 33,61 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 831,40 kr. pr. m² årligt.
Mosehusene
Driftsbudgettet balancerer med 5.476.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
116.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 2,40 % eller 23,79 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 1.015,41 kr. pr. m² årligt.
Løngangshuset
Driftsbudgettet balancerer med 1.434.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
10.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 0,76 % eller 9,48 kr. pr. m² af nuværende leje, hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 1.254,41 kr. pr. m² årligt.
Ålholmhjemmet
Driftsbudgettet balancerer med 4.020.000 kr. og slutter med en nødvendig merindtægt på
84.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 2,14 % eller 26,93 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 1.284,69 kr. pr. m² årligt.
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Sophienborgvænget
Driftsbudgettet balancerer med 2.214.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
149.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 7,23 % eller 80,63 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 1.195,98 kr. pr. m² årligt.
Hammarshøj
Driftsbudgettet balancerer med 2.379.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
161.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 7,80 % eller 75,41 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2016 udgør 1.042,13 kr. pr. m² årligt.
Bilag 1: Afdelingernes driftsbudgetter
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgetterne.
Herudover blev der omdelt forslag til nye fordelingsnøgler hhv. for Grønnegade Ældreboliger, Nyhuse,
Mosehusene og Løngangshuset samt for Sophienborgvænget og Ålholmhjemmet. De to nye fordelingsnøgler blev godkendt til ikrafttræden den 1. januar 2016.

9. Bestyrelseshonorar 2015/16
Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage
beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, det vil sige fra den 1.
januar 2016.
Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales
76,97 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 46,17 kr. pr. lejemålsenhed.
Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2015. Det
samlede årshonorar udgør ca. 23.800 kr.
Organisationsbestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2007 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles ligeligt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Dog ønsker Karen-Lis Mohr
ikke at modtage honorar.
Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med
boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen.
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Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen
betales der honorar fra førstkommende kvartal.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs
begyndelse.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse.

10. Sundhedsforsikring
Medarbejderne i Frederiksborg Boligselskab har henvendt sig til ejendomsleder Børge Frisbæk for at høre om muligheden for, at der tegnes en sundhedsforsikring for dem. En sådan
sundhedsforsikring vil kunne tegnes igennem Pension Danmark og koster ca. 360 kr. årligt
pr. medarbejder.
Børge Frisbæk har tidligere i år drøftet dette med formandskabet, der mener det kan være en
god ide.
Ifølge HR-afdelingen i KAB er dette emne måske noget, der kan blive en del af overenskomsten på sigt, og ordningen vil, hvis dette sker, blive ændret.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og eventuelt beslutter, at der tegnes sundhedsforsikring for medarbejderne i Frederiksborg Boligselskab.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen drøftede og besluttede at der tegnes sundhedsforsikring for medarbejderne i
Frederiksborg Boligselskab.

11. Ny kopimaskine/printer til ejendomskontoret
Den nuværende maskine kan kun udskrive på en side, og har ikke mulighed for hæftning og
sortering.
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I forbindelse med udsendelse af materiale til afdelingsmøder, skal personalet udskrive, sortere og hæfte materialet manuelt, og der bliver brugt dobbelt så meget papir.
Ny kopimaskine med de ønskede muligheder vil koste 44.000 kr. inkl. Moms, hertil kommer
opsætning 3.743,75 kr. inkl. moms.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og eventuelt godkender køb af ny kopimaskine til ejendomskontoret.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte køb af ny kopimaskine til ejendomskontoret.

12. Dankort til bestyrelsesmedlemmer
Der har været en del kritik blandt bestyrelsesmedlemmer af den nuværende ordning med
MasterCard. Bestyrelsesmedlemmer med lokalkonti kan derfor nu få udstedt Dankort til de
gældende konti. Dermed bliver det mere enkelt at foretage indkøb m.v. i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Fordelen ved Dankort er, at kortet kan bruges alle steder.
Ulempen er, at den tilknyttede konto kan trækkes over, selvom der er tale om et betalingskort
og ikke et kreditkort. Hvis der sker overtræk, er det afdelingen, som i sidste ende dækker et
eventuelt tab, som skyldes overtræk på kontoen.
Danske Bank har en service, som minimerer risikoen for store tab:
- Mindre overtræk på oprettede konti rapporteres straks til KAB fra banken med anmodning om inddækning af overtrækket. Selv små overtræk accepteres ikke fra bankens side.
- Større overtræk medfører blokering af kortet.
Proceduren ved bestilling af Dankort er, at Dankort og tilknyttet konto bestilles af boligorganisationens kundechef på organisationens CVR-nummer efter organisationsbestyrelsens godkendelse.
Den eksterne kontrol, bogføring og afstemning for brugen af Dankort og den tilknyttede konto, er den samme som for oprettede konti til lokale kontorer.
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om bestyrelsesmedlemmer med lokalkonti kan få adgang til at benytte Dankort.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen besluttede, at dette pt. ikke er aktuelt i Frederiksborg Boligselskab.

13. Eventuelt nybyggeri, Åmosevej
Hen over sommeren er der arbejdet med projekt og budget, da grundens forurenings- og
jordbundsforhold er ringe, blandt andet er der udført supplerende undersøgelser og prissætning af disse forhold.
Projektet er øget til ca. 8.100 m2, 80 boliger i 3 til 4 etager, omfatter nu dele af Hillerød Forsynings ejendom nord for parkeringspladsen. Anskaffelsessummen er øget til det fulde rammebeløb + energitillæg for at reducere den økonomiske påvirkning af forurenings- og jordbundsforholdene.
Der er indsendt materiale til Hillerød Kommune henholdsvis den 7. og den 23. september
2015 til brug for politisk behandling af projektet forud for lokalplan og efterfølgende skema A
behandling. Primo oktober 2015 vender administrationen i Hillerød Kommune positivt tilbage om det indsendte materiale.
Der er derfor anledning til at fortsætte processen i henhold til selskabets beslutning på organisationsbestyrelsesmødet den 18. maj i år, således igangsætte udbudsprocessen parallelt
med kommunens behandling af ansøgning om køb af matriklerne på Åmosevej.
Sagen er nu kommet så langt, at det anbefales selskabet at nedsætte en følgegruppe i lighed
med Stauns Hjørne sagen.
Udlejning af AlmenBolig+
Herunder følger en beskrivelse af udlejningen af boliger i den eventuelle AlmenBolig+ afdeling ”Åmosevej” under Frederiksborg Boligselskab.
Baggrund
Boliger opført efter AlmenBolig+ forsøgskonceptet adskiller sig fra almindelige familieboliger ved, at de henvender sig målrettet til beboere, som til gengæld for en lavere husleje end i
almindelige almene boliger, selv vil tage vare på boligen og dens omgivelser. Det er derfor
ikke hensigtsmæssigt af udleje disse boliger efter den almindelige anciennitetsbaserede venteliste.
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Der er i dialog med det tidligere Velfærdministeriet opnået tilladelse til § 144 - forsøg med
Almenboliglovens regler på følgende områder, som har betydning for udlejningen, herunder
udformningen på lejekontrakterne og udlejningsinformationen:
-

Indvendig vedligeholdelse
Udvendig vedligeholdelse
Råderet
Størrelse og regulering af beboerindskud.

For at sikre afprøvning af forsøgets driftskoncept er det vigtigt, at udlejningen understøtter
opbygningen af et godt naboskab i bebyggelserne og sikrer, at beboerne er indstillet på øget
beboeransvar for driften. Derfor er det indbygget som en del af forsøgskonceptet, at boligerne
udlejes efter de almindelige regler for fleksibel udlejning. Der er endvidere mulighed for
kommunal anvisning til boligerne. Desuden skal beboerne inden ansøgning på individuelle
informationsmøder gøres bekendt med forudsætningerne for AlmenBolig+ forsøgskonceptet.
Om en individuel udlejningsmodel
Udlejningen af AlmenBolig+ boligerne er forudsat at foregå efter de almindelige regler for
fleksibel udlejning. Der skal i samarbejde med tilsagnskommunen efter reglerne om fleksibel
udlejning udarbejdes et sæt kriterier for udlejningen af de enkelte bebyggelser, der tager højde for disse aspekter ved forsøgskonceptet.
Nedenfor følger forslag til udlejningskriterier (inkl. indbyrdes vægtning), der gør det muligt
at realisere AlmenBolig+ konceptet:
Børnefamilier med beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj
grad af egenindsats (50 pct. af boligerne).
Boligsøgende uden hjemmeboende børn, med beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats (25 pct. af boligerne).
Alle boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer over 55
år, med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats. Mindst ét medlem af husstanden skal være i beskæftigelse eller have fast indtægt fra aldersbetinget pension.
(25 pct. af boligerne).
Administration - førstegangsudlejning
Den fleksible udlejning efter ovenstående kriterier administreres i praksis ved, at de boligsøgende ved førstegangsudlejningen udfylder et elektronisk ansøgningsskema der indeholder
de samme spørgsmål som angivet herunder. De boligsøgende skal prioritere hvilken boligtype de søger som første prioritet.
Efter ansøgningsfristens udløb trækkes der lod om boligerne indenfor hver boligtype. Lodtrækningen foretages af en statsautoriseret revisor. De boligsøgende der udtrækkes til en bo11/32
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lig, bliver efterfølgende bedt om at levere dokumentation for at de opfylder de fleksible kriterier.
Ansøgningsskema:
Ja

Nej

Ad 1. Børnefamilier med beskæftigelse
Er én i husstanden i beskæftigelse i minimum
30 timer om ugen?
Har du hjemmeboende børn under 23 år?
Har du samkvemsret med børn under 23 år?
Ønsker du at bo i en bolig, der forudsætter en
høj grad af egen indsats?
Ad 2. Boligsøgende uden hjemmeboende
børn, med beskæftigelse
Er én i husstanden i beskæftigelse i minimum
30 timer om ugen?
Ønsker du at bo i en bolig, der forudsætter en
høj grad af egen indsats?
Ad 3. Alle boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse af bygninger, herunder seniorer
over 55 år. Mindst ét medlem af husstanden er
i beskæftigelse eller har fast indtægt fra aldersbetinget pension.
Har du erfaring med vedligeholdelse af bygninger?
Har du boet i en bolig, hvor du havde ansvaret
for vedligeholdelsen af boligen?
Er du uddannet håndværker?
Har du erfaring med håndværksmæssigt arbejde?
Er én i husstanden i beskæftigelse i minimum
30 timer om ugen eller har fast indtægt fra aldersbetinget pension?
Er én person i husstanden mindst 55 år?
Ønsker du at bo i en bolig, der forudsætter en
høj grad af egen indsats?
I forbindelse med udlejningen af boligerne bliver de boligsøgende gjort opmærksomme på, at
huslejen vil stige, hvis man som beboer mod forventning ikke deltager i den fortsatte renholdelse og vedligeholdelse.
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Genudlejning
Ved genudlejning udlejes boligerne efter ventelisten til boligsøgende der har ladet sig opnotere og via selvbetjeningssiden ”Mit KAB” har tilføjet afdelingen til deres opnotering. Ved tilføjelse af afdelingen, bliver den boligsøgende gjort opmærksom på de særlige forhold der gør
sig gældende i AlmenBolig+ afdelingen.
Kommunal anvisningsret
Det er som nævnt forudsat i forsøgskonceptet, at kommunen har kommunal anvisning.
For at sikre de bedste muligheder for et godt naboskab, opfyldelse af forudsætninger om beboernes egen indsats og en ensartet administration, anbefales det, at kommunerne i administrationen af den kommunale anvisning vælger at lade de boligsøgende udfylde samme ansøgningsskema, samt at administrator for boligorganisationen administrerer boligtildelingen
sammen med den øvrige udlejning ved førstegangsudlejning af AlmenBolig+ boligerne.
Dispensation fra oprykningsretten
For at sikre en fortsat blandet beboersammensætning anbefales, at maksimalt 25 pct. af boligerne under AlmenBolig+ konceptet udlejes med oprykningsret til boligsøgende på oprykningsventelisten der ikke bor i afdelingen ved genudlejning. Beboere i afdelingen har fuld
oprykningsret.
Bilag 2: Princip for ny AlmenBolig+ bebyggelse
Bilag 3: Åmosevej Budget - nybyggeri
Bilag 4: Volumenstudier Åmosevej
Indstilling
-

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sagen samt beslutter at boligerne udlejes efter § 60 i lov om almene boliger – fleksibel udlejning som ovenfor beskrevet samt at
oprykningsretten maksimal er 25 pct. ved genudlejninger i AlmenBolig+ boligerne til boligsøgende fra oprykningsventelisten der ikke bor i afdelingen, og bemyndiger administrationen til såfremt byggeriet realiseres, at forhandle en aftale med Hillerød Kommune.

-

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og udpeger
et passende antal medlemmer til følgegruppen.

Beslutning
Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og godkendte indstillingen. Derudover udpegede de følgende
medlemmer til følgegruppen: Anette Fogh, Jette Nørskov samt Anna Marie Mason.
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14. Bolignøglen – evaluering
Boligorganisationen har tidligere besluttet at tilslutte sig fællesventelisten Bolignøglen, som
trådte i kraft den 1. januar 2012. Det blev samtidig besluttet, hvilken udlejningsmodel der
skulle anvendes for de enkelte afdelinger. Modelvalg fremgår af bilag.
Kommunen godkendte modelvalget pr. 1. januar 2012.
Formålet med Bolignøglen er todelt:
- at etablere en slagkraftig fællesventeliste til en konkurrencedygtig pris, der sikrer gode
ventelister til alle familieboliger administreret af KAB samt at etablere en nem og overskuelig måde for den enkelte boligsøgende at søge en bolig i Hovedstadsområdet, såvel
fra oprykningsventelisten (intern venteliste) og fra den almindelige venteliste.
-

en modernisering af udlejningsmodellen for boligsøgende på den almindelige venteliste
til familieboliger gennem beslutning om udlejning efter modellerne A, B eller C for den
enkelte afdeling i de enkelte boligorganisationer.

Bolignøglen erstattede et antal gamle fællesventelister, der samtidig blev lukket, så de boligsøgende ikke længere kunne lade sig opnotere på dem. Allerede opnoterede på de gamle fællesventelister kommer foran opnoterede på Bolignøglen ved anvisning af boliger.
Bolignøglen består af 2 dele, en fællesventeliste for de almene boligorganisationer og en ny
udlejningsmodel til den almindelige venteliste (ekstern venteliste). Boligorganisationen besluttede efter hvilken model hver enkelt afdeling skal udlejes, alt efter hvor stor en andel af
de ledige boliger, man ønsker, skal tilbydes opnoterede på den almindelige venteliste.
Modellerne kan kort beskrives således:
Model A:
- Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i afdelingen
- Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i organisationen
- Hver anden ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i øvrige boligorganisationer, der er med i Bolignøglen, og hver anden af de ledige boliger går direkte til opnoterede på den almindelige venteliste.
Model B:
- Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i afdelingen
- 3 ud af 4 ledige boliger tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i organisationen og
opnoterede på oprykningsventelisten i øvrige boligorganisationer, der er med i Bolignøglen, og 1 ud af 4 af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste.
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Model C:
- Ledig bolig tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i afdelingen
- Hver anden tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i organisationen og opnoterede på oprykningsventelisten i øvrige boligorganisationer, der er med i Bolignøglen, og
hver anden af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste.
I alle tre modeller bliver en ledig bolig først tilbudt til opnoterede på oprykningsventelisten i
afdelingen. Derefter adskiller modellerne sig ved, at i model B og C trækkes de opnoterede på
den almindelige venteliste længere frem og får boliger tilbudt på linie med opnoterede på oprykningsventelisten i organisationen og fællesventelisten Bolignøglen. Model C er den model,
hvor flest opnoterede på den almindelige venteliste får adgang til den største andel af ledige
boliger.
Boligorganisationen kan selvstændigt beslutte at tilslutte sig en fællesventeliste, hvorimod
udlejning efter model A, B eller C kræver en kommunal godkendelse, da udlejning efter disse
modeller påvirker oprykningsretten.
Ventelister
Beboerne og de almindelige boligsøgende i KAB fællesskabet har taget Bolignøglen til sig.
Både andelen, der vælger at lade sig opnotere til hele Bolignøglen, og opnoteringer på oprykningsventelisten har været stigende igennem perioden. Boligsøgende, der kun ønsker at søge
bolig i en specifik afdeling/afdelinger kan nøjes med en opskrivning til en enkelt boligorganisation. Her har tilgangen været svingende. Tilgangen til ventelisterne anses som værende tilfredsstillende.
KAB fælleskabet
Opnoterede i alt
Nye opnoterede i alt i året
Bolignøglen opnoterede i året
Til en enkelt boligorganisation
Oprykningsventelisten opnoterede
Frederiksborg Boligselskab
Boligorganisationen
Almindelig venteliste
Oprykningsventeliste

2011

2012

2013

2014

155.885
22.900
Ej oprettet
731

151.096
10.231
5.464
3.407
1.360

149.336
17.692
9.509
5.733
2.450

150.269
16.580
11.027
2.709
2.844

2011
720
29

2012
753
36

2013
770
40

2014
813
51

I boligorganisation er der sket en forøgelse af opnoterede til organisationen og på oprykningsventelisten.
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Udlejning
Oprykningsventelisten
Beboerne i KAB fællesskabet har taget fællesventelisten til sig. Der har været en støt stigende
andel af boliger, der er udlejet til opskrevne på oprykningsventelisten via fællesventelisten.
KAB fællesskabet

2012

2013

2014

Venteliste oprykning

21,1 %

23,3 %

25,2 %

Andelen, der er udlejet til oprykningsventelisten, er i perioden steget fra 21,1 % til 25,2 % i
2014.
I perioden 2012 til 2014 er 616 husstande flyttet fra en boligorganisation til et andet under bolignøglen og 2.397 husstande internt i den enkelte afdeling eller boligorganisation.
Vedlagt som bilag er migrationstal imellem boligorganisationerne og internt i de enkelte boligorganisationer og afdelinger.
Frederiksborg Boligselskab
I boligorganisationen har der ligeledes været en stigning i antal boliger, der er udlejet efter
oprykningsventelisten.
Boligorganisationen

2012

2013

2014

Venteliste oprykning

26,9 %

33,3 %

40,0 %

Den almindelige venteliste
Moderniseringen af anvisningen med modelvalg er i mindre grad slået igennem.
Udlejning til opskrevne på den almindelige venteliste
KAB fællesskabet

2012

2013

2014

Venteliste almindelig

20,7 %

18,5 %

18,1 %

Venteliste fleksibel

24,9 %

24,7 %

21,9 %

I alt

45,5 %

43,2 %

40 %

Udlejningen til den almindelige venteliste har i perioden været faldende fra 45,5 % i 2012 til
40 % i 2014.
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Der er kun for ganske få afdelingerne truffet beslutning om udlejning efter model B og C.
Da anvisningen til kommunerne ligger nogenlunde stabilt, vil forskydningerne i andelen af
udlejninger ske imellem oprykningsventelisten og den almindelige venteliste.
Derudover har der været tekniske startproblemer med at udleje efter de trufne modelvalg,
som først faldt helt på plads i eftersommeren 2013.
Frederiksborg Boligselskab
Som følge af Bolignøglen har der været færre udlejninger til den almindelige venteliste fra
2012 til 2014. Der er ikke indgået aftale om fleksibel udlejning mellem boligorganisationen og
kommunen.
Boligorganisationen

2012

2013

2014

Venteliste almindelig

50,0 %

44,4 %

35,0 %

Vedlagt er bilag der viser udlejningen i boligorganisationen i perioden 1. januar 2009 til 30.
juni 2015.
Boligorganisationens valg af modeller, har betydning for hvordan udlejningerne fordeler sig
mellem boligsøgende fra oprykningsventelisten og den almindelige venteliste.
Oprykningsventelisten – oprykningsret og karenstid
For opnoterede på oprykningsventelisten gør følgende sig gældende:
- Den enkelte boligorganisation træffer beslutning om karenstid på oprykningsretten. Der
er variationer fra 0 til 2 år.
- Den enkelte boligorganisation træffer beslutning om der er oprykningsret til familieboligerne for beboere i ungdoms- og ældreboliger. Her er der variationer fra ingen oprykningsret til oprykningsret med karenstid fra 1 til 2 år.
Disse variationer er truffet i de enkelte boligorganisationer ud fra lokale forhold. Dette gør
det vanskeligt for den enkelte opnoterede på oprykningsventelisten at gennemskue, hvilke
regler der gælder, når de ønsker at anvende oprykningsretten og tilpasse deres boligforhold
til deres aktuelle familiesituation.
Der er en del boligorganisationer der har 2 års karenstid på oprykningsretten i såvel afdeling
som boligorganisation og oprykningsret fra ungdoms- og ældreboliger.
Frederiksborg Boligselskab har tidligere besluttet følgende:
-

Der er ingen karenstid på oprykningsretten i egen afdeling og 2 års karenstid på oprykningsretten til boliger i andre afdelinger og boligorganisationer.
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-

Beboere i ældreboliger har ingen oprykningsret til familieboliger. Der er ingen ungdomsboliger i Frederiksborg Boligselskab.

Bilag 5: Bolignøglen - oversigt
Bilag 6: Oversigt over migration eksternt og internt i boligorganisationen
Bilag 7: Antal flytninger efter oprykningsventelisten fra et selskab til et andet 2012 til 2014
Bilag 8: Udlejning familieboliger fra den 1. januar 2009 til den 30. juni 2015
Indstilling
Det indstilles at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, træffer beslutning om modelvalg for den enkelte afdeling for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019,
samt træffer beslutning om karenstid og oprykningsret for ældreboliger.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen besluttede at skifte til model B samt en karenstid på 2 år i egen afdeling og
ingen oprykningsret for ældreboligerne.

15. KAB’s beboerophold 2016
KAB afholder igen i år beboerophold for familier og seniorer. I 2015 havde opholdene i alt
147 deltagere, heraf deltog 66 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2016 vil
KAB ansøge Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil.
Samlet pris
Den samlede pris for deltagelse på KAB´s beboerophold, dvs. beboerens egenbetaling plus
tilskud fra boligorganisationen, udgør i alt 4.900 kr. for deltagelse på seniorophold og for deltagelse på familieophold er prisen i alt 4.600 kr. for voksne og 2.800 kr. for børn.
Egenbetaling
I 2016 er prisen for deltagelse på Senioropholdet i alt 3.900 kr. i egenbetaling. Det dækker
udgiften til en uges ophold på Hotel Storebælt i Nyborg. Det er ikke muligt at opnå tilskud
fra Arbejdsmarkedets Feriefond til seniorhøjskolen. Egenbetalingen for deltagelse på Familieopholdet vil i 2016 udgøre i alt 3.600 kr. for voksne og 1.800 kr. for børn.
Tilskud fra boligorganisationen
Den enkelte boligorganisation kan - i lighed med tidligere år - gennem tilskud til afvikling af
selve opholdene, reservere det antal pladser, boligorganisationen vil råde over på de i alt to
beboerophold. Boligorganisationens tilskud er med til at finansiere transport, udflugter og
specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for opholdet, omkostninger ved
deltagelse for de deltagende ledere m.v. Boligorganisationerne er dermed med til at sikre, at
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familier og seniorer, der ellers ville have vanskeligt ved at afholde ferie, får mulighed for et
sommerophold med andre beboere fra KAB-fællesskabet.
Boligorganisationens pris vil være op til 1.000 kr. pr. plads i 2016, afhængig af de faktiske
omkostninger pr. deltager.
I 2015 deltog en beboer på beboerhøjskolerne fra Frederiksborg Boligselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Feriefond.
Bilag 9: Koncept for KAB´s beboerophold
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter at beboerne i Frederiksborg Boligselskab
skal have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.000 kr. pr. plads samt beslutter,
hvor mange familiepladser og seniorpladser den ønsker at råde over.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen besluttede at råde over fire pladser i 2016.

16. Tilbud om KAB’s konfliktmægling lokalt
Under projektet ”En hånd til alle” har der fra marts 2014 – juli 2015 været gennemført et forsøg med mægling i nabokonflikter i KAB. Projektet er nu evalueret, og da der er opnået gode
resultater er det besluttet, at KAB også fremadrettet skal tilbyde konfliktmægling. Vedlagt er
et resumé af evalueringen. Selve evalueringen kan findes på www.kab-bolig.dk , og er også
distribueret til alle organisationsbestyrelsesformænd i KAB fællesskabet.
Der er mindst to gode grunde til at tilbyde konfliktmægling. Den ene grund er, at brug af
konfliktmægling skaber bedre trivsel hos beboere. Desværre kan konflikter mellem naboer
være af en karakter, hvor parterne har behov for hjælp til at løse disse selv. Den proces kan
være særdeles belastende både for den, der klager, og for den, der klages over, samt for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der også ofte involveres. Fra evalueringen ved vi, at mæglingerne kan være med til at løse konflikter og dermed højne bo- og livskvalitet hos de involverede
beboere. Den anden gode grund er, at mæglingerne kan være med til at forhindre dyre boligretssager.
KAB har valgt at definere, at tilbuddet om konfliktmægling i sin nuværende form er et tilbud
til beboere, der har konflikter med hinanden. Tilbuddet omfatter altså ikke konflikter med eller mellem ansatte. Konfliktmæglingen er frivillig og tilbydes efter et fagligt skøn til relevante
sager, som et alternativ til den almindelige klagesagsbehandling. Hvis en part i en sag ønsker
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at droppe mæglingen og i stedet fortsætte behandlingen af klagen ad normal vej, kan dette til
enhver tid ske.
KAB vurderer, at konfliktmæglingen også kan være en støtte til det lokale driftspersonale,
som dermed kan sende svære sager videre. Visitering af mæglingssager foregår i et samarbejde mellem lokale driftsfolk, de, der normalt behandler beboerklager i KAB, samt KAB´s
konfliktmægler.
KAB´s konfliktmægler vil ud over at varetage mæglinger også bidrage til, at personalet ude i
afdelingerne selv bliver bedre rustet til at løse konflikter.
KAB´s konfliktmægler er ansat 20 timer ugentligt. Konfliktmæglerens ressourcer vil derfor
kun kunne anvendes i et begrænset antal egentlige mæglingssager. For egentlige mæglinger
vil afdelingen blive opkrævet et beløb på 5000 kr. plus moms for ydelsen. Hertil kan komme
udgifter til tolkebistand. Telefonisk rådgivning vil være gratis for boligafdelinger med stor
pakke. Andre vil blive opkrævet efter medgået tid.
Bilag 10: Sammenfatning af evaluering af forsøg med mægling i nabokonflikter i KAB
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, at KAB tilbyder boligorganisationens beboere mægling i sager, hvor det vurderes relevant. De berørte afdelinger træffer i
den konkrete situation beslutning om konfliktmægling i samarbejde med den driftsansvarlige, som det sker i dag.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen besluttede at tiltræde ordningen.

Sager til orientering
17. Nyt fra afdelingerne og ejendomskontoret
4201-8 Hillerødsholm
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 10. september 2015. 18 lejemål var repræsenteret.
Regnskab for 2014 blev taget til efterretning og budget for 2016 blev godkendt med 0 % stigning. Afdelingsbestyrelsen er fuldtallig.
I forbindelse med renoveringsprojektet er Henrik Lindegaard Bering blevet projektleder og
der er indkaldt til et opstartsmøde den 29. oktober 2015.
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Der er etableret 2 nye vaskerier og indkøbt ny traktor i fællesskab med Stutterivænget.
Der har for ca. 2 år siden været givet et påbud fra arbejdstilsynet om at udbedre den gamle
kulkælder for skimmelsvamp, der er nu afrenset og etableret udluftning, og der bliver sat
væg op imellem kælder og varmecentral.
I budget 2016 er indarbejdet 300.000 kr. til etablering af nedgravet affaldssystem. Bestyrelsen
arbejder videre med projektet og en eventuel placering skal tages op på ekstraordinært beboermøde.
Afdelingsmødet pålagde afdelingsbestyrelsen og administrationen at se på fordelingen af
materiel og personale mellem Hillerødsholm og Stutterivænget. Resultatet skal efterfølgende
godkendes på et afdelingsmøde.
4202-5 Stutterivænget
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 17. september 2015. 16 lejemål var repræsenteret.
Regnskab for 2014 blev taget til efterretning og budget for 2016 blev godkendt med en stigning på 2,82 %. Afdelingsbestyrelsen er fuldtallig.
Der er indkøbt ny traktor som deles med Hillerødsholm.
I budget for 2016 er der indarbejdet 400.000 kr. til etablering af containerplads og nedgravet
affaldssystem. Der arbejdes videre med planerne om etablering af containerplads, men på
grund af de fysiske rammer i afdelingen er det bestyrelsens holdning, at et centralt sted til
nedgravning af rest og bioaffald er urealistisk og nogle af de budgetterede penge vil i stedet
blive brugt til udbygning af de eksisterende skure.
I løbet af det kommende år arbejdes der videre med at finde en løsning på varmeanlægget og
vandforsyningen i afdelingen.
I forbindelse med at afdelingsmødet på Hillerødsholm besluttede at der skal kigges på fordelingen mellem Hillerødsholm og Stutterivænget, vil det også få indflydelse på afdelingens
fremtidige budget.
4203-2 Havrevangen
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 16. september 2015. 10 lejemål var repræsenteret.
Regnskab for 2014 blev taget til efterretning og budget for 2016 blev godkendt med en stigning på 5,32 %. Afdelingsbestyrelsen er fuldtallig.
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Afdelingen har været med i en forsøgsordning omkring affaldshåndtering, hvilket har givet
lidt problemer med lugtgener fra bioaffaldet. Driftslederen har på grund af forsøget været en
del fraværende, da han har deltaget i møder med kommunen.
I budget for 2016 er der afsat 300.000 kr. til nedgravet affaldssystem og bestyrelsen havde
fremsat forslag til afdelingsmødet om etablering af systemet og placering af dette. Forslaget
blev vedtaget og der er afholdt møde med leverandør af det nedgravede system og det forventes at være færdigt primo januar 2016.
4204-0 Grønnegade Ældreboliger
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 1. september 2015. 8 lejemål var repræsenteret.
Regnskab for 2014 blev taget til efterretning og budget for 2016 blev godkendt med en stigning på 2,81 %. Der var ingen bestyrelse og det var ikke muligt at vælge en.
Det har været nødvendigt at lave nogle reparationer på varmecentralen for at opnå en ordentlig drift. Søen er blevet oprenset, og der er udsat fisk.
4205-7 Nyhuse
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 15. september 2015. 20 lejemål var repræsenteret.
Regnskab for 2014 blev taget til efterretning og budget for 2016 blev godkendt med en stigning på 4,21 %. Afdelingsbestyrelsen er fuldtallig.
Det har været nødvendigt at fremrykke udskiftning af vaskeriet fra 2020 til 2015 på grund af
nedslidte maskiner. Afdelingens traktor, som deles med Mosehusene og Grønnegade Ældreboliger bliver udskiftet snarest, da den står for at skulle repareres for mellem 25.000 kr og
50.000 kr.
Vinduer og døre i afdelingen er blevet gennemgået af ejendomskontoret og 2 tømrerfirmaer,
og vurderingen er at der max er 5 års restlevetid.
Mørtelfugerne i gavlspidserne er blevet omfuget, da de var så dårlige, at der var fare for at
murværket ville tage voldsomt skade. Det vurderes at det er nødvendigt at lave et renoveringsprojekt for afdelingen hvor vinduer/døre, murfuger, tagrender, trapper, ventilation og
postkasser indgår.
Det har været nødvendigt at lave nogle reparationer på varmecentralerne for at få en ordentlig drift. I budget for 2016 er der afsat 300.000 kr. til et nedgravet affaldssystem, og der arbejdes videre i bestyrelsen med at finde egnet placering og at undersøge muligheden for at de 2
øvrige i ejeforeningen vil indgå i projektet.
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Da afdelingen har været ret plaget af rotter, havde afdelingsbestyrelsen stillet forslag til afdelingsmødet om at bruge ca. 200.000 kr., som ikke er budgetteret, til at etablere rottesikring i
form af WiceCon fælder, hvilket afdelingsmødet vedtog og ejendomskontoret er derfor i dialog med WiceCon omkring køb/leje af det nødvendige antal fælder.
4206-4 Mosehusene
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 7. september 2015. 14 lejemål var repræsenteret.
Regnskab for 2014 blev taget til efterretning og budget for 2016 blev godkendt med en stigning på 2,40 %. Der var ingen bestyrelse og det var ikke muligt at vælge en.
Døre og vinduer er blevet justeret og smurt. Asfaltbelægningen på parkeringsarealet er meget
krakeleret og revnet, der foretages dog ikke noget vedrørende udbedring, da Hillerød Kommune har varslet, at der muligvis skal foretages seperatkloakering i afdelingen.
4207-1 Løngangshuset
Der holdes informationsmøde med beboere og personale den 27. oktober 2015 omkring regnskab og budget.
Det har været nødvendigt at lave nogle reparationer på varmecentralen for at sikre en ordentlig drift. Huller i puds er repareret.
4208-9 Ålholmhjemmet
Der er afholdt bruger- og pårørendemøde den 14. september 2015 hvor regnskab og budget
2016 blev gennemgået, budget 2016 giver en stigning på 2,14 %.
Varmecentralen er blevet renoveret og kommunens energipulje bevilgede i den forbindelse
80.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.
Det er nødvendigt at renovere ventilationsanlæg, brandmeldesystem og dele af udhæng på
tagene. Der er ved at blive indhentet tilbud på disse arbejder, hvorefter der aftales møde med
kommunen for deres accept af medbetaling. Der er udarbejdet nye driftsaftaler og vedtægter,
som er underskrevet.
4209-6 Sophienborgvænget
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 3. september 2015. 12 lejemål var repræsenteret.
Regnskab for 2014 blev taget til efterretning og budget for 2016 blev godkendt med en stigning på 7,23 %. Der var ingen bestyrelse og det var ikke muligt at vælge en.
En del af afdelingen har siden marts 2015 været en del plaget af rotter, og kommunens skadedyrsbekæmper været kontaktet adskillige gange for at finde årsagen til problemet.
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I juli 2015 blev aftalen med kommunen opsagt, og der blev sat et andet skadedyrsfirma på
opgaven, og det viste sig at et lejemål har haft rotter under gulvet i længere tid, og det var
nødvendigt at optage gulvet og desinficere. Der er nu indkøbt en WiceCon fælde og problemet er angiveligt løst.
Det vurderes at det er nødvendigt at lave et renoveringsprojekt med focus på undertag og
døre/ vinduer.
4210-8 Hammarshøj
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 31. august 2015. 9 lejemål var repræsenteret.
Regnskab for 2014 blev taget til efterretning og budget for 2016 blev godkendt med en stigning på 7,80 %. Der var ingen bestyrelse og det var ikke muligt at vælge nogen.
Der er stadig udfordringer i forbindelse med brandmur/skel i kælder, Center for byggeri i
KAB er rykket for status. Beboerne klager over at det trækker ind gennem vinduer.
Generelt
Personalet er fuldtalligt.
Carsten Lund er blevet forlænget frem til 1. september 2016, hvor han fratræder.
Ejendomskontoret er efter udskiftning af 2 ansatte i foråret ved at få styr på de forskellige opgaver.
Hjemmesiden har ligget lidt stille hen over sommeren, men forventes at være færdig inden
udgangen af året.
Generelt skal der kigges på husordner og servicerammer frem mod afdelingsmøderne til efteråret.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Opkrævningsgebyr for vaskeri i afdeling Hillerødsholm
Punktet undersøges nærmere og uddybes på mødet.
Bilag 11: Brev fra Anna Marie Mason og Karen-Lis Mohr vedlægges som bilag.
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Det blev oplyst, at gebyr opkræves en gang pr. måned hos de beboere, der benytter vaskeriet. Der opkræves ikke gebyr for hver enkelt maskinbrug.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Styringsdialog 2015
Styringsdialogmaterialet er sendt til Hillerød Kommune. Der er aftalt styringsdialogmøde
med kommunen onsdag den 25. november 2015.
Organisationsbestyrelsen har ikke ønsket særlige emner drøftet på mødet, men det må forventes, at kommunen ønsker at drøfte emnet ”boliger til flygtninge”.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Boliger til flygtninge
På mødet den 9. april 2015 mellem Hillerød Kommune og de almene boligorganisationer i
kommunen blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle behandle problematikken om anvisning af boliger til flygtninge i kommunen.
I arbejdsgruppen deltager repræsentanter fra de almene boligorganisationer samt fra kommunen. Kundechef Henning Bøgh Holtov deltager på vegne af Frederiksborg Boligselskab.
Arbejdsgruppen har afholdt et møde i juni 2015 for indledende generelle drøftelser.
På mødet i arbejdsgruppen blev der blandt andet peget på følgende tiltag.
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•
•
•
•
•

Tilsagn til etablering af flere boliger inden for to år
Mere opfølgning fra kommunens side af de beboere, der er anvist af kommunen
Tolkebistand fra kommunen ved indflytning
Hotline til kommunen angående udfordringer med anviste beboere, med garanti for, at
kommunen inden for 48 timer sig til henvendelsen
Fleksible udlejningsregler, så beboerne på den interne venteliste har fortrinsret til en ledig
bolig. Kommunen vil så få anvisningsretten til den bolig, der bliver ledig ved den interne
flytning.

Hillerød Kommune arbejder nu på et notat, om kommunens muligheder i forhold til de tiltag
boligorganisationerne ønsker, kommunen skal iværksætte, for at boligorganisationer vil stille
flere boliger end en ¼ til rådighed for kommunen til anvisning af flygtninge.
Der er ikke aftalt nyt møde i arbejdsgruppen, men spørgsmålet om udvidelse af den kommunale anvisningsret vil også blive et punkt på de kommende styringsdialogmøder.
Der blev onsdag den 14. oktober 2015 afholdt et møde mellem formandskabet for Frederiksborg Boligselskab og udlejningschef Finn Larsen og kundechef Henning Bøgh Holtov.
Her blev den aktuelle situation omkring flygtningeboliger og kommunens arbejde med at
finde mulige løsninger drøftet. Endvidere drøftedes KAB’s erfaringer med det tilsvarende arbejde i andre kommuner.
Det blev aftalt, at KAB retter henvendelse til Hillerød Kommune med henblik på at aftale et
møde for endnu en drøftelse med baggrund i KAB’s erfaringer.
Indstilling
Det indstilles at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Mødet afholdes ultimo november 2015. Orienteringen blev taget til efterretning.

21. Nybyggeriet, Stauns Hjørne
Følgegruppen godkendte dispositionsforslaget på mødet den 7. september 2015, og skema A
ansøgningen blev indsendt til Hillerød Kommune rettidigt 14. september 2015. Sagen afventer p.t. skema A tilsagn, hvilket forventes i løbet af efteråret indeværende år
Indstilling
Det indstilles af organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Ny proces om løsøre ved fraflytningssyn
For at sikre klarhed om ejerskabet til løsøre ved lejerskifte, har KAB i en årrække fastholdt, at
fraflytters løsøre som opvaskemaskine, vaskemaskine m.v. skulle placeres udenfor lejemålet i
forbindelse med fraflytningssynet. Disse retningslinjer ændrer KAB nu, så håndteringen af
løsøre bliver mere tidssvarende og efter de behov, som både driftspersonale og beboere har
ytret ønske om.
Den nye procedure følger gældende lovgivning.
Udgangspunktet er således fortsat, at lejligheden skal være tømt for fraflytters løsøre med
mindre fraflytter og indflytter har udfyldt en ejerskabserklæring, som gør det klart for indflytter, at løsøret ikke tilhører afdelingen.
Fraflytter og indflytter skal udfylde og underskrive en fælles ejerskabserklæring om, at indflytter overtager navngivet og præcist beskrevet løsøre, som det fremgår af ejerskabserklæringen. Begge parter underskriver ejerskabserklæringen og skriver dermed under på, at al
vedligeholdelse m.v. af det beskrevne løsøre er afdelingen uvedkommende
Den underskrevne ejerskabserklæring skal overdrages til den synsansvarlige/ejendomskontoret før fraflytningssynet, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt.
Det er til enhver tid den synsansvarlige, der vurderer, om synet kan gennemføres forsvarligt
og med løsøret i boligen.
Ejerskabserklæringen opbevares under sagen vedrørende det konkrete lejemål, så afdelingen
undgår at overtage vedligeholdelsespligten af det løsøre, som er lejernes ansvar.
Den enkelte afdeling kan vurdere, hvilke former for løsøre, der kan dækkes af ejerskabserklæringen. De typiske eksempler på løsøre fremgår af ejerskabserklæringen, som kan justeres
til lokale forhold.
Bilag 12: Notat om ny proces for løsøre
Bilag 13: Ejerskabserklæring
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Likviditetsstyring
I den seneste tid er renten faldet betydeligt, og vi er nu i den situation, at vi i KABFællesskabet skal betale renter for at have et indestående over et vist beløb i banken.
For at undgå dette og forhåbentlig opnå et positivt afkast af boligorganisationens midler,
overvåger vi i øjeblikket likviditeten meget tæt, og placerer den overskydende likviditet i in
vesteringsforeningerne, ligesom der bliver etableret en kassekredit til hver organisation – på
meget fordelagtige vilkår.
Det betyder, at KAB ikke har mulighed for at spørge boligorganisationen først, men må handle ad hoc for at sikre det mest optimale afkast af boligorganisationens midler. I forbindelse
med de kommende organisationsbestyrelsesmøder vil kundechefen fremlægge en oversigt
over midler anbragt i investeringsforeningerne.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Nye retningslinjer for frivillige forlig i udsættelsessager
KAB har strammet praksis for indgåelse af frivillige forlig om en afdragsordning for betaling
af huslejerestancer. Det betyder, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering af, om en
afdragsordning også reelt kan føre til en forbedring af beboerens mulighed for at betale husleje fremover.
Ændringen er gennemført som et led i en række initiativer for at begrænse afdelingernes tab
på huslejerestancer.
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25. Kundetilfredshedsmåling i organisationsbestyrelserne
I KAB’s målsætningsprogram 2015 – 2018 er der under temaet kernedrift opstillet følgende
indikator:
Organisationsbestyrelsernes tilfredshed med KAB som administrator skal hvert år være
mindst 4,0 på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er højest.
I den forbindelse vil KAB gennemføre en årlig digital tilfredshedsmåling blandt alle organisationsbestyrelsesmedlemmer i KAB-fællesskabet i årene 2015 til og med 2018. Tilfredshedsmålingen vil årligt blive gennemført i 4. kvartal.
Et link til spørgeskemaet vil blive sendt til hver enkelt organisationsbestyrelsesmedlems email.
Der er 8 spørgsmål, og det tager ca. 2-3 minutter at besvare dem. Alle besvarelser er anonyme, og vil blive behandlet fortroligt.
Bestyrelsesmedlemmerne vil få en orienteringsmail en uge inden linket til spørgeskemaet
fremsendes.
Den enkelte boligorganisations resultat og det samlede resultat for KAB-fællesskabet vil blive
forelagt organisationsbestyrelsen til orientering og drøftelse.
Det er naturligvis vigtigt for det endelige resultat, at svarprocenten er så høj som muligt.
KAB vil benytte resultaterne af kundetilfredshedsmålingen til at udvikle og forbedre kernedriften og dermed betjeningen af KAB-fællesskabets boligorganisationer.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at bestyrelsen
sikrer en høj svarprocent.
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Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26. Beboerklagenævnsstatistik
Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Frederiksborg Boligselskab i
perioden 2012-2015.
Bilag 14: Statistik over beboerklagenævnssager 2012-2015
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

27. Selskabets økonomiske situation
Som nævnt tidligere, så endte det med en pæn værdiudvikling for 2014, især hvis man sammenligner med året før. Den gennemsnitlige værdistigning på de 3 investeringsforeninger
var i 2014 ca. 4,50 %-point, sammenlignet med ca. 0,50 %-point i 2013.
Kursværdier
Nominel beholdning
16. okt. 2015
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2014

Indre værdi
(Kurs)
16. okt. 2015

Værdiudvikling
hidtil 2015

Værdiudvikling
hele 2014

Danske Capital

6.793.300

110,87

110,34

-0,53 %-point

4,50 %-point

SEB

6.732.100

110,99

110,27

-0,72 %-point

4,03 %-point

Nykredit
Port.

6.748.600

113,42

113,09

-0,33 %-point

4,95 %-point

Det ser desværre ikke ud til at den gode stime forsætter i indeværende år. Vi har dog en forhåbning om, at det samlede resultat for kalenderåret 2015 vil være bedre end hvis vi havde
pengene stående i banken. Bankens indlånsrente er p.t. -0,75.
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Vi skal igen 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.
Set i lyset af de usædvanlige forhold på finansmarkederne, eksempelvis den negative bankrente, kan det komme på tale at indskyde eller hæve på investeringsforeningerne med relativ
kort varsel. Skulle det blive aktuelt vil der blive orienteret herom på førstkommende organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

28. Kommende møder – 2016
Forslag til kommende møder i 2016:
Organisationsbestyrelsesmøder:
Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. maj 2016, kl. 17.00
Repræsentantskabsmøde:
Repræsentantskabsmøde onsdag den 18. maj 2016 kl. 19.00
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte mødedatoerne og besluttede, at møderne holdes i Beboerlokalet,
Havrevangen 22, Hillerød.

29. Eventuelt
Intet.
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30. Referat fra mødet – 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.
Intet.

32/32

