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1. Valg af dirigent
Formand Anette Fogh blev valgt som dirigent.

2. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. november 2015
Referat fra organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 3. november 2015 er udsendt den 12.
november 2015.
Niels Bull Schmidt har følgende kommentarer til referatet:
”Vedrørende punkt 18.
Jeg vil gerne have ført til referat, at beboerne i Stutterivænget er utilfredse med vaskegebyr
opkrævningsmåden.
Vi har ikke fået en forklaring på hvorfor det ikke er muligt, at opkræve vaskepenge/gebyr på
en for alle parter fornuftig løsningsmodel.”
Indstilling
Det indstilles, at referatet godkendes og efterfølgende bliver underskrevet af formanden.
Beslutning
Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden.

3. Revisionsprotokol
Revisionsprotokollen omfatter revision af selskabets og afdelingernes regnskaber for 2015.
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.
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Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte revisionsprotokollen, der efterfølgende blev underskrevet.

4. 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.

5. Repræsentantskabets sammensætning
Repræsentantskabet har pr. den 9. maj 2016 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

Afdeling
Nyhuse
Havrevangen
Hillerødsholm
Stutterivænget
Hillerødsholm
Havrevangen
Stutterivænget
Nyhuse
Nyhuse
Nyhuse
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Bertel Rønne
Hanne Milvertz
Sten Lykke Clausen
Anders Hansen
Bent Haagensen
Daniel Jensen

Havrevangen
Stutterivænget
Stutterivænget
Hillerødsholm
Hillerødsholm
Hillerødsholm

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

6. 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 om, at Psykiatrilinjen nu er nedlagt, da den ikke blev brugt nok.
Ellers intet nyt.

Sager til beslutning
7. Pas på huslejen – Få hjælp til en 360 graders analyse af driften
Boligorganisationerne og afdelingerne skal passe på huslejen. Samtidig skal græsset fortsat
slås, hækken klippes og sneen ryddes – sammen med de øvrige mangfoldige driftsopgaver.
Krav om besparelser i den almene boligsektor er på vej fra regeringen.
Mange beboere i KAB-fællesskabet bliver fattigere i disse år. De har mindre råd til husleje,
blandt andet på grund af nedskæringer i boligstøtten. Selv 2 % i årlig huslejestigning betyder
voldsomt meget for denne gruppe. Samtidig varsler regeringen krav om besparelser i den
almene sektor. Derfor sætter KAB nu temaet om husleje og effektiv drift til debat.
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Organisationsbestyrelsen har både et ansvar for og en særlig rolle i at fremme afdelingernes
arbejde med effektiv drift og dermed huslejens størrelse.
Huslejens størrelse besluttes som bekendt af beboerne på afdelingsmødet. Forud for afdelingsmødet er der foregået en lang forberedelse af budgettet mellem afdelingsbestyrelsen og
driften. Diskussionen med afdelingerne er vigtig, men ikke tilstrækkelig til at opnå resultater.
Andre grunde til at kigge på huslejen og mulighederne for en mere effektiv drift er:
 Boligorganisationerne og afdelingerne bliver mere konkurrencedygtige.


Afdelingerne kan opnå mere attraktive arbejdspladser.



Attraktive arbejdspladser tiltrækker bedre ledere.

Boligorganisationen bør derfor sætte en strategisk tilgang til effektiv drift på dagsordenen,
som afklarer:


Hvad koster vores nuværende drift?



Kan vi gøre noget anderledes?



Hvad ønsker vi at opnå med en mere effektiv drift?

Både boligorganisationen og afdelingerne har brug for et værktøj, som med tal og ord belyser
situationen i afdelingen og peger på muligheder for forbedringer. KAB har derfor udviklet et
analyseværktøj – en såkaldt 360o analyse, der gennemgår driften. Analysen tegner et præcist
billede af den enkelte afdelings drift. Det sker på baggrund af tal, observationer og rapporter
om afdelingen og gennem interviews med blandt andet afdelingsbestyrelse og den lokale leder af driften. Ud fra analysen stiller KAB i rapporten forslag til mere dybtgående forbedringer og billiggørelse af driften.
Boligorganisationen opnår med analysen et overblik over afdelingerne, som kan anvendes i
organisationens strategiske arbejde og til god dialog med afdelingsbestyrelserne. Afdelingsbestyrelserne får et redskab, som kan anvendes i dialogen med beboerne og de ansatte, og
som helt praktisk kan bruges til at træffe beslutninger om at sætte nye initiativer i gang.
Bemærk
Materialet til henholdsvis organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne vil blive præsenteret på organisationsbestyrelsesmødet.
En 360o analyse koster 10.000 kr. ekskl. moms, hvis man har eget ejendomskontor og 7.500 kr.
ekskl. moms ved fælles ejendomskontor. Køber boligorganisationen analysen for alle afdelinger, giver KAB en rabat på 25 %.
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Analysen er ikke indeholdt i det almindelige administrationsbidrag, da det er en overbygning
til den almindelige drift. Der er tale om et omfattende analysearbejde af alle parametre af betydning for driften.
Indstilling
Det indstilles, at boligorganisationen træffer beslutning, om der skal købes 360o analyser og
for hvilke afdelinger.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen besluttede at købe 10 analyser, dvs. for alle afdelinger. Udgiften betales af organisationens arbejdskapital. Rapporterne ønskes leveret til organisationsbestyrelsesmødet i november
2016.

8. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2015
Boligorganisationen
Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på 390 kr., som er overført til konto 805 –
arbejdskapital.
Arbejdskapitalen
Efter overførsel af årets overskud udgør arbejdskapitalen 1.832.489 kr. Den disponible del, efter fradrag for indskud i KAB, udgør 1.803.989 kr.
Dispositionsfonden
Dispositionsfonden udgør 4.220.951 kr. Den disponible del, efter fradrag for indskud i
Landsbyggefonden samt eventualforpligtelse, udgør 1.846.584 kr.
Afdelingerne
4201-8 Hillerødsholm
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 7.138 kr. Underskuddet overføres til
opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
2.699.130 kr., svarende til 875,89 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 129.167 kr. pr. 31. december
2015.
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Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 42.232 kr., hvoraf
0 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 711,06 kr. pr. m² for familieboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb.

4202-5 Stutterivænget
Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 40.960 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
1.127.544 kr., svarende til 264,50 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 84.700 kr. pr. 31. december
2015.
Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 46.779 kr., hvoraf
13.690 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 699,19 kr. pr. m² for familieboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2015 på 3,44 %.

4203-2 Havrevangen
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 80.037 kr. Underskuddet overføres til
opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
633.392 kr., svarende til 149,65 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 116.517 kr. pr. 31. december
2015.

9/31

Referat
Frederiksborg Boligselskab
Møde den 18. maj 2016
Udsendt den 26. maj 2016
Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 161.985 kr., hvoraf
64.213 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 919,88 kr. pr. m² for familieboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2015 på 2,55 %.

4204-0 Grønnegade Ældreboliger
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 21.319 kr. Underskuddet overføres til
opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
1.441.218 kr., svarende til 461,93 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 146.707 kr. pr. 31. december
2015.
Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 191.717 kr., hvoraf
0 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 981,60 kr. pr. m² for ældreboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige varsling pr. 1. januar 2015 på -5,72 %.

4205-7 Nyhuse
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 63.913 kr. Underskuddet overføres til
opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
600.000 kr., svarende til 134,44 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 50.412 kr. pr. 31. december
2015.
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Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 273.834 kr., hvoraf
34.034 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 797,79 kr. pr. m² for familieboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2015 på 2,77 %.

4206-4 Mosehusene
Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 5.091 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
1.419.626 kr., svarende til 291,17 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 40.845 kr. pr. 31. december
2015.
Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 508.900 kr., hvoraf
0 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 991,62 kr. pr. m² for ældreboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb.

4207-1 Løngangshuset
Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 49.536 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
817.291 kr., svarende til 775,12 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 10.380 kr. pr. 31. december
2015.
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Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 235.951 kr., hvoraf
0 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.244,93 kr. pr. m² for ældreboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb.

4208-9 Ålholmhjemmet
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 88.191 kr. Underskuddet overføres til
opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
518.244 kr., svarende til 166,16 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 61.466 kr. pr. 31. december
2015.
Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 235.100 kr., hvoraf
0 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.257,76 kr. pr. m² for ældreboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2015 på 4,92 %.

4209-6 Sophienborgvænget
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 132.427 kr. Underskuddet overføres til
opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
139.422 kr., svarende til 75,45 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 211.483 kr. pr. 31. december
2015.
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Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 308.600 kr., hvoraf
0 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.115,68 kr. pr. m² for ældreboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2015 på 7,91 %.

4210-6 Hammarshøj
Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 65.112 kr. Overskuddet overføres til opsamlet resultat.
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde i 2015 i alt
467.561 kr., svarende til 203,82 kr. pr. m².
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 39.929 kr. pr. 31. december
2015.
Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 472.307 kr., hvoraf
0 kr. er overgivet til inkasso.
Huslejeændringer i regnskabsåret
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 932,02 kr. pr. m² for ældreboliger.
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2015 på 5,90 %.
Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskaber for 2015
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender årsregnskab 2015 for boligorganisation
og afdelinger samt indstiller årsregnskaberne til repræsentantskabets godkendelse.
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Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber og indstillede regnskaberne
til repræsentantskabets godkendelse.

9. Årsberetning 2015
Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formand i samarbejde med administrationen. Beretningen aflægges på repræsentantskabsmødet den 18. maj
2016.
Bilag 3: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og godkender udkast til årsberetningen,
som efterfølgende bliver fremlagt til godkendelse i repræsentantskabet.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til årsberetningen med en enkelt rettelse på side 2 - Selskabets økonomiske situation. Der er investeret ca. 21,1 mio. kr. og ikke som anført ca. 19,8 mio. kr.

10. Forvaltningsrevision 2015 for Frederiksborg Boligselskab
Forvaltningsrevisionen er en del af en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver organisationsbestyrelsen overblik over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne. Den
behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med regnskabet.
I dette års forvaltningsrevision er der foretaget en sammenligning af udvalgte tal på tværs af
KAB-fællesskabet. Når der sammenlignes på afdelingsniveau, anvendes type og ibrugtagelses år som sammenligningsgrundlag. Da der foretages sammenligninger på tværs af afdelinger og boligorganisationer, kan der forekomme uoverensstemmelser mellem forvaltningsrevision og regnskaber, idet forvaltningsrevisionen i nogle tilfælde bruger en anden kvadratmeteropmåling som beregningsgrundlag, der muliggør denne sammenligning.


I nøgletallet for tab ved fraflytning (konto 130) indgår kældre/lagerrum m.v. således
ikke i antal lejemålsenheder.



I nøgletallet for henlæggelsesniveauet indgår erhvervslejemål således ikke i kr./m².
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Henlæggelser
I forbindelse med sidste års forvaltningsrevision besluttede organisationsbestyrelsen at have
fokus på henlæggelsesniveauet i afdelingerne.


Med undtagelse af Hillerødsholms og Løngangshusets henlæggelser på konto 401,
ligger henlæggelserne for samtlige afdelinger under gennemsnittet for sammenlignelige afdelinger i KAB-fællesskabet.



Særligt lave er henlæggelserne i afdelingerne Stutterivænget, Havrevangen, Nyhuse
og Sophienborgvænget.



I afdelingerne Hillerødsholm, Mosehusene, Løngangshuset, Ålholmhjemmet, Sophienborgvænget og Hammarshøj er henlæggelserne faldet.



I Nyhuse er henlæggelserne hævet betydeligt fra 2014 til 2015.

Øvrige bemærkninger
Med undtagelse af Løngangshuset og Ålholmhjemmet ligger huslejen under gennemsnittet
for sammenlignelige afdelinger i KAB-fællesskabet.
I øvrigt bemærkes, at Frederiksborg Boligselskab har lave tab ved fraflytning og få tomgangsmåneder. Der et desuden et lavt sygefravær, lav fraflytningsprocent samt ingen beboerklagenævnssager.
Bilag 4: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision
Bilag 5: Forvaltningsrevision 2015 for Frederiksborg Boligselskab
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forvaltningsrevisionen til efterretning og
vurderer om forvaltningsrevisionen giver anledning til beslutning om særlige fokusområder.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen drøftede rapporten og besluttede, at der fortsat skal være fokus på henlæggelelsesniveauet i afdelingerne. Henlæggelserne skal generelt søges øget.

11. Styringsdialog 2016
Til brug for styringsdialogmødet med Hillerød Kommune i 2016 er der udarbejdet et udkast
til styringsrapport omfattende regnskabsåret 2015.
Udkast til styringsrapport for afdelinger og organisation er udarbejdet i et samarbejde mellem ejendomsleder/afdelinger, kundechef og organisationsformand.
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Til organisationsbestyrelsens behandling og godkendelse vedlægges som bilag udkast til den
samlede styringsrapport for 2016.
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
2016.
Bilag 6: Styringsrapport for 2016 for Frederiksborg Boligselskab
Bilag 7: Styringsrapport for 2016 for samtlige afdelinger
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen behandler og godkender den samlede styringsrapport for 2016, og eventuelt træffer beslutning om ønskede emner til dialogmødets dagsorden.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte styringsrapporten for 2016. Den faktiske anvendelse af lokalerne
Nyhuse/Grønnegade, Akaciefonden-(lektiecafé/moské) ønskes drøftet på dialogmødet.

12. Selskabets driftsbudget 2017
Som bilag vedlægges selskabets budget for perioden 1. januar-31. december 2017.
Bilag 8: Selskabets budget 2017
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets budget for 2017.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets driftsbudget for 2017.

13. Afd. 4209 - Sophienborgvænget – udlæg til handlingsplan og renoveringsprojekt
Afdeling 4209 - Sophienborgvænget har ingen afdelingsbestyrelse, og det er derfor organisationsbestyrelsen, i samarbejde med ejendomslederen, der varetager den daglige drift.
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Ved gennemgang af afdelingen kan det konstateres, at døre og især vinduer er i en sådan tilstand, at det ikke kan svare sig at reparere på dem. Flere af vinduerne er rådne i bundkarm
og ramme.
Taget, der består af lertegl, er tiltagende dårligt, især ved skotrender der er lavet i tagpap, er
der problemer med løse tegl. Ca. 75 % af rygningerne formodes at være løse, og flere steder er
mørtel under rygningsstene væk. Undertaget, der formodes at bestå af armeret Monarfol, har
en sådan alder, at det med stor sandsynlighed er mørnet i en sådan grad, at der er mulighed
for, at fygesne kan trænge ind på lofterne, med fare for fugt og rådskader til følge.
Stisystemet på ydersiden af bebyggelsen er asfaltbelagt og er ikke velegnet for kørestols- og
rollatorbrugere, da det er meget ujævnt og hullet. Flisebelægningen i haverne er meget kuperet på grund af rodnettet fra beplantningen.
Beplantningen i afdelingen er meget tæt og mange steder grænser den helt op til husene,
hvilket giver gode muligheder for gemmesteder for rotter.
I 2015 fik afdelingen en huslejeforhøjelse på 7,91 % og i 2016 en forhøjelse på 7,23 %. Den nuværende gennemsnitlige leje udgør 1.195,98 kr. pr. m2.
I langtidsbudgettet er der i 2017 og 2018 afsat 100.000 kr. til vedligehold af vinduer og døre,
og i 2020 er der afsat 30.000 kr. til vedligehold af tag. Der er afsat 5.000 kr. om året til vedligeholdelse af terræn.
Da afdelingens økonomi ikke kan bære, at der bruges penge til en rådgiver, indstilles det at
organisationsbestyrelsen bevilger et udlæg på 100.000 kr. til afdelingen fra arbejdskapitalen,
til at tilknytte en projektleder for udarbejdelse af en handlingsplan og igangsættelse af et renoveringsprojekt. Udlægget tilbagebetales når renoveringsprojektet igangsættes.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger et udlæg på 100.000 kr. til afdelingen fra
arbejdskapitalen, til det videre arbejde med udarbejdelse af en handlingsplan og igangsættelse af renoveringsprojekt.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen bevilgede et udlæg på 100.000 kr. til afdelingen fra arbejdskapitalen.
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14. Nyt EU udbud af KAB’s fælles forsikringsramme
KAB har, sammen med Willis, arbejdet på forebyggelse af skader, specielt i forhold til skybrudsskader og varmt arbejde (når der bruges åben ild f.eks. til ukrudtsbekæmpelse). Der er
udarbejdet materiale til driften, som skal bruges i forbindelse med varmt arbejde. Yderligere
har Topdanmark udarbejdet skybrudsrapporter, der angiver anbefalinger til tiltag, der kan
minimere udgifterne til skybrudsskader efter en gennemgang i de afdelinger, hvor der har
været store omkostninger til skybrudsskader.
Det store forebyggelsesprojekt Trygbolig er gennemført, hvilket også er med til at minimere
skadesomfanget.
Det er vurderingen i Willis, at det forebyggende arbejde vil påvirke tilbudsgivningen i positiv
retning for boligorganisationerne og at et EU-udbud vil resultere i en præmie på niveau med
eller lidt højere end det nuværende niveau. Der vil dog kunne forekomme individuelle prisstigninger for boligorganisationerne, afhængig af de individuelle skadestal, hvilket fremgår
af skadesstatistikken, der er vedlagt som bilag.
Den 30. juni 2016 kendes vinderen af udbuddet, og senest den 14. september skal boligorganisationen have accepteret det nye tilbud, så det kan gælde fra 1. oktober 2016. Alle boligorganisationer bør derfor senest den 14. september 2016 enten have behandlet det nye forsikringstilbud på et bestyrelsesmøde eller have bemyndiget kundechefen til at godkende tilbuddet på boligorganisationens vegne.
Den fælles forsikringsramme udbydes som udgangspunkt med selvrisici på henholdsvis 0 kr.
eller 25.000 kr. Der er dog afdelinger eller selskaber, hvor der er aftalt andre forhold.
Bilag 9: Forsikringsstatistik for boligorganisationen
Bilag 10: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter enten at behandle det nye forsikringstilbud på et organisationsbestyrelsesmøde senest den 13. september 2016, eller bemyndiger
kundechefen til at godkende tilbuddet på organisationens vegne og behandle det på et efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde.
Beslutning
Formandskabet og kundechefen blev bemyndiget til at godkende tilbuddet på organisationsbestyrelsens
vegne.

18/31

Referat
Frederiksborg Boligselskab
Møde den 18. maj 2016
Udsendt den 26. maj 2016
Sager til orientering
15. Nyt fra afdelingerne og ejendomskontoret
4201-8 Hillerødsholm
Der blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 18. februar 2016 med to punkter på dagsordenen. Godkendelse af fordelingsnøgle mellem 4201 og 4202 samt bevilling af 100.000 kr. til
et renoveringsprojekt, primært til undersøgelse af revner i murværk på gavle.
Begge punkter blev vedtaget. Der skal udfærdiges en ny samarbejdsaftale mellem afdelingerne. Der aftales møde med en rådgiver snarest.
Skimmelsaneringen af den gamle kulkælder er nu afsluttet, og den sidste faktura på opsætning af skillevæg mellem kælder og varmecentral er betalt.
Der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder ca. hver 2. måned.

4202-5 Stutterivænget
Der blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 20. april 2016 med to punkter på dagsordenen. Godkendelse af fordelingsnøgle mellem 4201 og 4202 samt bevilling af 100.000 kr. til
beskrivelse af projekt vedrørende udskiftning af vand-og varmeinstallation.
Begge punkter blev vedtaget. Der udfærdiges en ny samarbejdsaftale mellem afdelingerne.
Der aftales møde med en rådgiver snarest.
Der er kommet henvendelse fra nabo og lodsejere på modsatte side af søen omkring fældede
træer ved søen. De mener at nogle af de fældede træer tilhørte dem. Sagen undersøges videre.
Der holdes afdelingsbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.

4203-2 Havrevangen
I slutningen af december 2015 blev afdelingens nedgravede affaldssystem taget i brug. Der
har været lidt problemer med sortering og anvendelse af den rigtige størrelse poser til affaldet, men det er ved at blive bedre.
På grund af udgiften til det nedgravede affaldssystem er der ikke planlagt større vedligeholdelsesopgaver i 2016.
Der holdes afdelingsbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.
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4204-0 Grønnegade Ældreboliger
Opgradering af varmecentralen er udført og faktura er modtaget og betalt.
Der er indkøbt ny traktor som deles med 4205, 4206 og 4207, denne har ikke været budgetteret. Disse to relativt store poster gør, at afdelingens driftsøkonomi resten af året er udfordret.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.

4205-7 Nyhuse
I budget for 2016 er der budgetteret med et nedgravet affaldssystem.
Det skal drøftes med de øvrige medlemmer af ejerforeningen om de vil være med, og der skal
findes en egnet placering til systemet.
Afdelingsbestyrelsen stiller forslag til afdelingsmødet til efteråret om bevilling af et beløb til
rådgiver omkring udskiftning af vinduer og døre, renovering af trapper, undersøgelse af
murfuger og nye postkasser.
Det har været nødvendigt at udskifte traktor, som deles med 4204, 4206 og 4207, denne var
oprindeligt planlagt til udskiftning i 2017. På grund af denne akutte udgift er afdelingens
driftsøkonomi udfordret resten af året.
Afdelingens skure og altaner er nu fem år gamle, og der har i den forbindelse været udsendt
spørgeskema omkring fejl og mangler på disse.
Der blev returneret seks spørgeskemaer som alle oplyste om mindre fejl og mangler. Afdelingsbestyrelsen besluttede derfor ikke at bruge de henlagte 55.000 kr. til en større gennemgang, og beløbet bliver derfor overført til driften.
Der holdes afdelingsbestyrelsesmøder ca. hver anden måned.

4206-4 Mosehusene
Der er indkøbt ny traktor som deles med 4204, 4205 og 4207, oprindeligt budgetteret i 2017.
Denne udgift gør at driftsøkonomien i afdelingen er udfordret resten af året.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.

4207-1 Løngangshuset
Der er indkøbt ny traktor som deles med 4204, 4205 og 4206, denne udgift har ikke været
budgetteret, hvilket bevirker at afdelingens driftsøkonomi (116) er udfordret, og på nuværende tidspunkt er der et merforbrug på 10.000 kr.
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Der er i 2016 budgetteret med et forbrug på 116 på 32.000 kr.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.

4208-9 Ålholmhjemmet
Varmecentralen er opgraderet og ventilationssystemet er gennemgået og kører nu uden problemer.
Den 27. april 2016 holdes der generalforsamling i ejerforeningen, hvor der blandt andet skal
drøftes belægninger, brandmeldesystem og fritlægning af tagrender. Disse arbejder er budgetteret i henholdsvis ejerforeningen og boligafdelingen.
Ejendomslederen deltager i 2-3 pårørendemøder årligt og fremlægger regnskab og budget.

4209-6 Sophienborgvænget
Sidste år blev der brugt en del penge på en rottesag i to boliger. I den ene bolig blev halvdelen af køkkengulvet taget op for at rense og desinficere efter rotteekskrementer.
Der er lavet en indstilling til organisationsbestyrelsen om bevilling af udlæg til at igangsætte
en handlingsplan vedrørende tag, vinduer/døre og udearealer.
Afdelingens driftsøkonomi er lidt udfordret på grund af selvrisiko på to sager (rotter og tag).
Der er ingen afdelingsbestyrelse.

4210-8 Hammarshøj
Brandmur i kælder er nu etableret, og der er udleveret nøgler til relevante beboere i Hammershave.
Afdelingens driftsøkonomi er lidt udfordret i 2016, blandt andet på grund af miljøarbejder i
skralderummene (påbud). Da der var hensat husholdningsaffald i storskraldsrummet, blev
dette aflåst, og det var nødvendigt af miljøhensyn at få et firma udefra til at tømme rummet.
På nuværende tidspunkt er der et merforbrug på konto 116 på 25.000 kr.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.

Generelt
Personalet er fuldtalligt.
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Der er fokus på regulering af budgetter og langtidsplaner.
Afdelingernes husordner og servicerammer skal gennemgås inden afdelingsmøderne i september 2016.
Alle afdelingers kontrakter med YouSee skal gennemgås, og der skal eventuelt forhandles
nye.
I afdelingerne 4204, 4205, 4206 og 4207 har personalet ugentligt kørt storskrald til omlastning, men da storskraldspladsen nu flytter, vil det betyde at der skal bruges en del mere
ressourcer på at yde denne service.
Problemet er drøftet i afdelingsbestyrelsen for 4205, og der arbejdes videre med at finde en
løsning som også inkluderer de øvrige tre afdelinger.
Da det ikke har været muligt for ejendomskontoret, tidsmæssigt og vidensmæssigt at få Frederiksborg Boligselskabs hjemmeside helt opdateret, er der lavet aftale med en konsulent i
KAB om at opdatere hjemmesiden.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Frederiksborg Boligselskab - Hjemmeside
Det har ikke været muligt for ejendomskontorets personale at opdatere Frederiksborg Boligselskabs hjemmeside. Dette skyldes blandt andet manglende teknisk kendskab til redigeringsarbejdet.
Ejendomslederen har derfor kontaktet en konsulent i KAB for at høre, hvad det vil koste at få
KAB til at opdatere siden, så den fremover kun skal vedligeholdes af ejendomskontoret. Prisen er 9.000 kr.
Sagen har været drøftet med formandskabet, og det er aftalt at lade KAB stå for opdateringen.
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Orientering om byggesag – Stauns Hjørne
Der er afholdt syv møder i følgegruppen, det seneste den 3. marts 2016.
Skema A-tilsagn er modtaget den 9. november 2015.
Projektering og udbud kører efter planen, prækvalifikation er gennemført, der er ansøgt om
byggetilladelse og der er indgået byggeforretningsføreraftale.
Næste følgegruppemøde er indkaldt til den 23. maj 2016, hvor resultatet af licitationen forventes præsenteret, og plan for skema B-ansøgning og byggestart forventes fremlagt.
Der er foretaget en arkæologisk prøveundersøgelse på grunden. Undersøgelsen gav ikke noget af kulturhistorisk interesse. Museum Nordsjælland har dermed ingen indvendinger mod
fortsat anlægsarbejde på grunden.
Der foregår p.t. dialog med naboprojektet om sammenlægning af udvendige arealer
(gårdrum). På sidste følgegruppemøde blev ønsket om en mere omfattende sammenlægning
besluttet, og der afventes nu en reaktion fra Kaae Gruppen.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Ny byggesag - Åmosevej
Udbuddet af rammeaftale 5 for AlmenBolig+ er sendt til de prækvalificerede teams (BM Byggeindustri og Scandibyg), begge teams der har gennemført AlmenBolig+ under tidligere
rammeaftaler.
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Sidste rettelsesblad i udbudsrunden blev udsendt i uge 16, og KAB afventer nu at modtage
tilbud fra de to bydende den 28. april 2016.
Evaluering af tilbuddene i projektgruppen starter umiddelbart efter tilbudsdatoen, og dommerkomiteen forventes indkaldt til første møde ultimo maj 2016.
Når en vinder er udpeget, kan arbejdet med ny lokalplan starte, derefter skal der udarbejdes
en skema A-ansøgning, og herefter vil følge et sædvanligt byggesagsforløb.
Parallelt med evalueringen af de indkomne tilbud er det rette tidspunkt at indkalde til første
møde i følgegruppen. Oplæg hertil udsendes i nærmeste fremtid.
Organisationsbestyrelsen udpegede på mødet den 3. november 2015 følgende medlemmer til
følgegruppen: Anette Fogh, Jette Nørskov og Anna Marie Mason.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Hillerød Kommunes godkendelse af regnskab 2014
Hillerød Kommune har ved brev af 26. februar 2016 meddelt, at de har taget årsregnskabet
for 2014 for Frederiksborg Boligselskab til efterretning.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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20. Afd. 4210 – Hammarshøj – brandadskillelse – status
Ved køb af ejendommen Hammarshøj blev en del af aftalegrundlaget, at boligselskabet skulle
indeholde brandadskillelser i byggesagen og afstå et areal i kælderen, svarende til ca. 93 m²,
til depotfaciliteter for beboerne i Hammarshave.
Organisationsbestyrelsen godkendte på mødet den 3. november 2015 at indgå forlig i sagen,
og at yde et tilskud på 120.000 kr. inkl. moms fra organisationens arbejdskapital til de nødvendige afsluttende arbejder m.v.
Det var budgetteret, at etableringen af brandadskillelsen, nye låse, håndtering af de berørte
beboere og kompensationen til Sundhedshuset ville andrage ca. 120.000 kr. inkl. moms.
Der blev ultimo november 2015 indgået forlig i sagen, til fuld og endelig afgørelse af ethvert
mellemværende mellem parterne.
De nødvendige arbejder er nu afsluttet. Sagens samlede økonomi er ikke endelig opgjort på
nuværende tidspunkt, men det forventes at udgifterne kan holdes indenfor det afsatte tilskudsbeløb.
Herefter resterer at få lavet en aftale med ejerne af kælderrum under afdelingen (Hammarshave), så der kan opkræves for strømforbrug og leje af bi-måler.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Boligplacering af 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 i KAB Henning Bøgh Holtov deltager på vegne af Frederiksborg Boligselskab.
Arbejdsgruppen har afholdt et møde i juni 2015 for indledende generelle drøftelser.
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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 i KAB Finn Larsen og kundechef i KAB 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 skulle rette henvendelse til Hillerød Kommune med henblik på at aftale et møde for endnu en drøftelse med baggrund i KAB’s erfaringer. Dette møde blev afholdt
ultimo november 2015.
Der har i løbet af december 2015 været foreløbige drøftelser mellem KAB og Hillerød Kommune om mulighederne for at etablere flygtningeboliger med perspektiv i Hillerød Kommune, og eventuelt flygtningeboliger koblet med Åmosevej-projektet. Formanden for organisationsbestyrelsen er orienteret herom.
Der er ikke nyt i sagen herefter.
KL og regeringen har indgået en aftale om kommunernes mulighed for at finde boliger til
flygtninge. Beskrivelse af aftalen er vedlagt som bilag. Aftalen skulle gøre det muligt samlet
set at etablere i alt 12.000 nye og midlertidige almene boliger.
Bilag 11: Konkrete initiativer for boligplacering af flygtninge
Bilag 12: Pjece ”Flygtningeboliger med perspektiv”
Bilag 13: Pjece ”Gode råd til organisationsbestyrelser i KAB-fællesskabet”
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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22. Kundetilfredshedsmåling i Frederiksborg Boligselskab
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.
KAB vil benytte resultaterne af kundetilfredshedsmålingen til at udvikle og forbedre kernedriften og dermed betjeningen af KAB-fællesskabets boligorganisationer.
Den enkelte boligorganisations resultat vil blive forelagt organisationsbestyrelsen til orientering og drøftelse.
Resultatet for Frederiksborg Boligselskab foreligger ved rapport af den 9. december 2015.
Rapporten vedlægges som bilag.
Bilag 14: Rapport kundetilfredshedsmåling
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter resultatet for Frederiksborg Boligselskab.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen drøftede resultatet. Der var en enkelt kommentar, til et tilfælde med lang
svartid fra KAB på en mailhenvendelse. Derudover var der ingen kommentarer.

23. KAB kurser for beboervalgte 2016
Kursuskalenderen for 2016 blev udsendt i starten af december sammen med det første nummer af KAB’s nye magasin Indblik. Kataloget kan desuden ses på www.kab-bolig.dk
I kataloget findes et bredt udbud af kurser. Her er bl.a. en nyhed - nemlig lørdagskurser hvor flere kurser afholdes samtidig i KAB, og hvor alle kursister mødes på tværs til fælles oplæg, frokost og snacks. Desuden tilbyder KAB forskellige seminarer, studieture, ERFA- møder og ”På vej hjem- møder”.
På næsten alle arrangementer er der en deltagerbetaling. En del boligorganisationer har valgt,
at de betaler disse udgifter, mens det andre steder er de enkelte afdelinger, der betaler. Orga27/31
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nisationerne opfordres til at drøfte og sørge for, at der i boligorganisationen og/eller i de enkelte afdelinger er fastlagt en uddannelses- og kursuspolitik, så beboervalgte har mulighed
for at deltage i relevante arrangementer og kurser.
Bilag 15: KAB-kurser for beboervalgte 2016
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter behov og niveau for kursuspolitik samt tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen drøftede kursuspolitikken og tog orienteringen til efterretning.

24. Salg af fordringer til Lindorff
KAB har i en årrække haft et godt samarbejde med Lindorff om inddrivelse af tilgodehavender hos fraflyttere, efter sagerne har været til inkasso hos advokat. Indkomne beløb er blevet
delt mellem Lindorff, afdelingen og KAB i forholdet 50 %, 40 % og 10 %. Lindorff er en af Europas førende inden for håndtering af manglende betalinger.
For at få ryddet op i gamle tilgodehavender har KAB solgt alle fordringer dateret 1. august
2015 og 10 år tilbage til Lindorff mod et engangsbeløb på 6,25 mio. kr., som fordeles mellem
de berørte afdelinger i forhold til deres tilgodehavende.
Hvis der inden for de næste 3 år hjemhentes mere end de 6,25 mio. kr., får afdelingerne yderligere 50 % heraf. Engangsbeløbet på 6,25 mio. kr. svarer til de hidtidige erfaringer med omfanget af tilbagebetalinger, dog tilfalder hele beløbet nu afdelingerne, som tidligere blev delt
med Lindorff og KAB.
Fremadrettet modtager afdelingerne betaling som hidtil, alt efter om det er deres skyldnere,
der tilbagebetaler. I løbet af 2016 forventes en ny afregningsmetode forhandlet med Lindorff,
med henblik på fremadrettet at øge afdelingernes andel af de inddrevne beløb.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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25. Nyt partnerskab med boligforeningen 3B
KAB har pr. 1. april 2016 indgået en strategisk partnerskabsaftale med boligforeningen 3B
under overskriften ”Fælles investeringer, fælles udvikling og fælles gevinster”. 3B er en boligorganisation med 12.700 boliger, hvoraf størsteparten er beliggende i København, men 3B
har også en stærk position i hovedstadsområdet, og er eksempelvis det største boligselskab i
Herlev Kommune.
Beslutningen om at formalisere samarbejdet kommer efter flere års godt samarbejde især omkring nybyggeri. Erfaringerne fra dette samarbejde udvides nu til også at gælde større initiativer vedrørende digitalisering, metodeudvikling i forbindelse med byggeri og byudvikling
samt bedre service til glæde for bestyrelser og beboere i KAB-fællesskabet og i 3B.
Bilag 16: Pressemeddelelse - Nyt stærkt partnerskab i den almene sektor
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26. Orientering om investeringsforeninger
Som bekendt blev 2015 ikke noget særlig godt år for vores investeringsforeninger. Kursen var
stort set den samme ultimo som primo.
Kursværdier
Nominel beholdning
25. april 2016
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec.
2015

Indre værdi
(Kurs)
25. april
2016

Danske
Capital

6.342.000

110,86

112,61

SEB

7.164.500

111,03

112,90

Nykredit
Port.

6.306.700

113,28

114,93

Værdiudvikling
hidtil 2016
+1,75 %point
+1,87 %point

Værdiudvikling
hele 2015
-0,01 %point
+0,04 %point

+1,65 %point

-0,14 %point
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Som det fremgår af ovenstående ser det umiddelbart mere positivt ud i det nye år. P.t. er kursen på investeringerne støt stigende, så vi har grund til at forvente, at 2016 bliver et betydelig
bedre år end 2015.
Man skal dog være opmærksom på, at der kan forekomme betydelige udsving - positive såvel som negative. Og vi skal igen gøre opmærksom på, at indskud i investeringsforeningerne
skal ses som en langsigtet investering.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

27. Beboerklagenævnssager
Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Frederiksborg Boligselskab i
perioden 2013-2016.
Bilag 17: Statistik over beboerklagenævnssager 2013-2016
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

28. Mødeplanlægning
Forslag til møde i efteråret 2016:
Organisationsbestyrelsesmøde:
Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 9. november 2016, kl. 17.00
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender
mødedatoen.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at næste møde bliver afholdt
den 9. november 2016, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B.

29. 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.
Der var intet til fortroligt referat.

30. Eventuelt
Intet.
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