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

2. Referat samt fortroligt referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 18. maj 2016
Referaterne fra organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 18. maj 2016 er udsendt den 26.
maj 2016.
Indstilling
Det indstilles, at referaterne godkendes og efterfølgende bliver underskrevet af formanden.
Beslutning
Referaterne blev godkendt samt underskrevet af formanden.

3. 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.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.

4. Organisationsbestyrelsens sammensætning
Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand
Næstformand
Medlem

Anette Fogh
Jette Nørskov
Karen-Lis Mohr

På valg:
2017
2018
2018
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Suppleant
Suppleant

Klaus O. Larsen
Øyvind Bakke
Anna Marie Mason
Niels B. Schmidt
Bertel Rønne
Birte Starup

2018
2017
2017
2018
2017
2017

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

5. Repræsentantskabets sammensætning
Repræsentantskabet har pr. den 26. oktober 2016 følgende sammensætning:

Anette Fogh
Jette Nørskov
Karen-Lis Mohr
Klaus O. Larsen
Anna Marie Mason
Øyvind Bakke
Niels B. Schmidt
Birthe Starup
Merete Hebbestrup
Bertel Rønne
Hanne Milvertz
Sten Lykke Clausen
Anders Hansen
Bent Haagesen
Daniel Jensen

Afd.
Nyhuse
Havrevangen
Hillerødsholm
Stutterivænget
Hillerødsholm
Havrevangen
Stutterivænget
Nyhuse
Nyhuse
Havrevangen
Stutterivænget
Stutterivænget
Hillerødsholm
Hillerødsholm
Hillerødsholm

Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at Merete Hebbestrup pga. flytning er udtrådt af repræsentantskabet.

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 reklamerede for det forestående ”Trivselstræf” i KAB den 26. november 2016, kl. 10-16, og
henviste i øvrigt til dagsordenens punkter.

Sager til beslutning
7. Afdelingernes driftsbudgetter
Som bilag vedlægges afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. januar til 31. december 2017.
Det bemærkes, at Grønnegade Ældreboliger, Ålholmhjemmet, Sophienborgvænget, Løngangshuset, Mosehusene og Hammarshøj ikke har valgt afdelingsbestyrelse.
Driftsbudgetterne udviser følgende:
Hillerødsholm
Driftsbudgettet balancerer med 2.416.000 kr. og slutter med en nødvendig merindtægt på
74.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 3,38 % eller 24,01 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 735,07 kr. pr. m² årligt.
Stutterivænget
Driftsbudgettet balancerer med 3.247.000 kr. og slutter med en nødvendig merindtægt på
69.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 2,25 % eller 16,19 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 735,10 kr. pr. m² årligt.
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Havrevangen
Driftsbudgettet balancerer med 4.483.000 kr., hvilket medfører en nødvendig merindtægt på
201.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 4,90 % eller 47,49 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 1.016,31 kr. pr. m² årligt.
Grønnegade Ældreboliger
Driftsbudgettet balancerer med 3.376.000 kr. og slutter med en nødvendig merindtægt på
102.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 3,33 % eller 32,69 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 1.014,42 kr. pr. m² årligt.
Nyhuse
Driftsbudgettet balancerer med 4.285.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
137.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 3,69 % eller 30,70 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 862,08 kr. pr. m² årligt.
Mosehusene
Driftsbudgettet balancerer med 5.470.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
150.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 3,03 % eller 30,77 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 1.046,23 kr. pr. m² årligt.
Løngangshuset
Driftsbudgettet balancerer med 1.451.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
30.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 2,27 % eller 28,45 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 1.282,85 kr. pr. m² årligt.
Ålholmhjemmet
Driftsbudgettet balancerer med 4.020.000 kr. og slutter med en nødvendig merindtægt på
201.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 5,02 % eller 64,44 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 1.349,12 kr. pr. m² årligt.
Sophienborgvænget
Driftsbudgettet balancerer med 2.275.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
60.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 2,71 % eller 32,47 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 1.228,83 kr. pr. m² årligt.
Hammarshøj
Driftsbudgettet balancerer med 2.443.000 kr., og slutter med en nødvendig merindtægt på
132.000 kr., svarende til en lejeforhøjelse på 5,72 % eller 59,61 kr. pr. m² af nuværende leje,
hvorefter lejen pr. 1. januar 2017 udgør 1.101,83 kr. pr. m² årligt.
Bilag 1: Afdelingernes driftsbudgetter
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgetterne.

8. Afdeling 4210 Hammershøj - tilskud fra dispositionsfonden
Afdelingen har medio oktober 2016 et merforbrug på konto 116 på 243.632 kr.
Merforbruget skyldes blandt andet et påbud omkring arbejdsmiljø vedrørende tre skralderum, hvor væggene var ubehandlet puds, så det ikke var muligt at rengøre for snavs.
Der er nu opsat fliser på væggene omkring containere, således at det er muligt at rengøre
væggene. Dette har betydet en ekstra omkostning til afdelingen på 43.250 kr.
Der har ligeledes været et merforbrug vedrørende driften af elevatorer. Især den ene elevator,
Murergade 5 K, hvor der i bunden af elevatorskakten er etableret en dykpumpe.
Det har vist sig, at der ikke var støbt bund i brønden, hvilket har bevirket at pumpen har stået
direkte på jordbund og dermed suget jord ind. Dette har gjort, at pumpen flere gange har slået sikringerne, som har bevirket fejl på elevator. Det har derfor været nødvendigt at støbe
bunden i pumpebrønden, og montere ny pumpe, som nu er tilkoblet egen sikringsgruppe.
Ved gennemgang af fakturaer medio oktober 2016 beløber dette sig til 86.257 kr. i ekstraomkostninger.
Afdelingens kloakmester har i et tilfælde konstateret, at der er konstruktionsfejl på faldstammen, idet der er 90 graders bøjning, og diameter på rør er for lille, hvilket gør at faldstammerne let tilstopper. Dette har indtil nu medført en ekstraomkostning på 10.787 kr. til
udbedring.
Da afdelingens driftsbudget er særligt belastet, og ovenstående arbejder, efter ejendomslederen vurdering, burde have været udført i forbindelse med byggesagen, inden afdelingen i sin
tid overgik til drift, ansøges om tilskud fra organisationens dispositionsfond til dækning af
disse ekstraomkostninger.
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger et tilskud på 140.294 kr. fra dispositionsfonden til dækning af ekstraomkostningerne.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen bevilgede et tilskud på 140.294 kr. fra dispositionsfonden til dækning af ekstraomkostningerne.

9. Bestyrelseshonorar 2016-17
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 2017.
Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales
78,29 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efter-følgende 46,97 kr. pr. lejemålsenhed.
Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2016. Det
samlede årshonorar udgør ca. 24.300 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.
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.
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Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse og oplyste, at
bestyrelseshonoraret fordeles ligeligt dog med undtagelse af Karen-Lis Mohr, som ikke ønsker bestyrelseshonorar udbetalt.

10. Nye normal vedtægter
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har, med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2016, vedtaget nye normalvedtægter for almene boligorganisationer med almene boliger.
De væsentligste ændringer omfatter:
Muligheden for at afholde digitale afdelingsmøder som supplement til det traditionelle afdelingsmøde
Efter aftale med en lejer kan denne indkaldes elektronisk til afdelingsmødet.
Delegation af kompetence fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen, der er flere
muligheder for delegation (se bilaget Normalvedtægter for en almen boligorganisation kapitel 3 stk. 5 og 6).
Derudover er der foretaget en række mindre ændringer.
Med hensyn til de digitale afdelingsmøder, vil KAB på et senere tidspunkt informere om mulighederne for afholdelse af disse og med hensyn til delegationen skal selskabets repræsentantskab tage stilling til, hvor meget det vil delegere i forhold til de nye bestemmelser.
Det fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vejledning, at ændringerne i
normalvedtægten er obligatoriske, og derfor gælder uanset om boligorganisationen ændrer
sine vedtægter.
Eventuelt andre lokale beslutninger, fx ændringer i sammensætningen af bestyrelse, repræsentantskab som følge af nye afdelinger m.v. kan tilføjes.
Bilag 2: Normalvedtægter for en almen boligorganisation med ændringer
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager vedtægtsændringerne til efterretning og indstiller til repræsentantskabet at træffe beslutning om delegation af beslutningskompetencen
til organisationsbestyrelsen ved repræsentantskabsmødet i maj 2017.
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Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog vedtægtsændringerne til efterretning og indstiller til repræsentantskabet
at træffe beslutning om delegation af beslutningskompetencen til organisationsbestyrelsen ved repræsentantskabsmødet i maj 2017, gældende for alle otte punkter i § 6, stk. 5.

11. Frederiksborg Boligselskabs hjemmeside
Frederiksborg Boligselskabs hjemmeside er nu, med hjælp fra en konsulent, ved at være fuldt
opgraderet.
Det har endnu ikke tidsmæssigt været muligt for personalet på ejendomskontoret, at få tilstrækkelig viden omkring vedligeholdelse af hjemmesiden.
Det indstilles derfor til organisationsbestyrelsen, at ydelsen tilkøbes af KAB, indtil personalet
på ejendomskontoret har opnået tilstrækkelig viden til selv at vedligeholde hjemmesiden.
Ejendomslederen har kontaktet en konsulent i KAB for at høre, hvad det vil koste årligt at
vedligeholde hjemmesiden.
Konsulenten oplyser at der kan tilkøbes et 10 timers klippekort til 9.000 kr., som forventes at
være nok til opdatering/vedligeholdelse årligt.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at tilkøbe et 10-timers KABklippekort til brug for opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen besluttede at tilkøbe et 10-timers KAB-klippekort. Udgiften afholdes i organisationens driftsbudget.

12. KAB’s sommerophold 2017
De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i sommeren 2016 havde i
alt 201 deltagere. Heraf deltog 153 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2017
forventer KAB at kunne tilbyde sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond og eventuelt andre fonde om midler hertil.
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For nuværende forventes senioropholdet fastholdt, men det besluttes først endeligt i efteråret
2016 efter evalueringen. KAB’s familieophold i Helsingør Ferieby i hytter fik en flot evaluering af deltagerne og forventes gennemført i 2017.
Økonomi seniorophold
Pris i alt
Tilskud fra organisationen
Egenbetaling

5.050 kr.
1.050 kr.
4.000 kr.

Økonomi familieophold
Voksne
4.700 kr.
1.050 kr.
3.650 kr.
100 kr.

Børn
2.900 kr.
1.050 kr.
1.850 kr.
100 kr.

Pris i alt
Tilskud fra organisation
Egenbetaling
Egenbetaling med tilskud
fra Arbejdsmarkedets Feriefond*
* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp
Senioropholdet er en uges ophold på et handicapvenligt hotel eller højskole. Prisen dækker
en plads i et dobbeltværelse med bad og toilet samt alle måltider mv. Det er ikke muligt at
opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet.
Tilskud fra boligorganisationen
Boligorganisationen kan reservere et antal pladser til de to sommerophold gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, udflugter og foredrag
m.v.
Boligorganisationens pris vil være op til 1.050 kr. pr. plads i 2017, afhængig af de faktiske
omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser.
I 2016 deltog to beboere fra Frederiksborg Boligselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Feriefond.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter at beboerne i Frederiksborg Boligselskab
skal have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads og hvor mange
familiepladser og seniorpladser, de ønsker at råde over.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen besluttede at råde over fire pladser, fordelt på to familiepladser og to seniorpladser.
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13. First Agenda
Flere boligorganisationer i KAB-fællesskabet har afprøvet det elektroniske møderedskab First
Agenda med succes. Det er nu muligt for alle boligorganisationer frit at benytte dagsordensprogrammet, da KAB har købt en fælles licens til First Agenda.
Programmet First Agenda samler al mødemateriale både dagsordener og bilag. Det vil altid
være det senest opdaterede materiale, der er tilgængeligt. Mødedeltagerne kan hente materialet, når det passer dem, og materialet er også tilgængeligt offline. Det er muligt at tage noter
og skrive kommentarer og udveksle dem med andre mødedeltagere, hvis det ønskes.
Dagsordensprogrammet sikrer, at organisationsbestyrelsesmedlemmer har let adgang til mødematerialet og gør det enklere og hurtigere at modtage dagsordener og mødemateriale. Den
fungerer på samme tid som arkiv for boligorganisationen. Programmet er meget brugervenligt, så det kan benyttes uden særlige it-kundskaber.
First Agenda bruges på en iPad.
IPads (iPad Pro 9,7” 32 GB 4G) kan købes gennem KAB til halv pris til udgangen af 2017. Prisen for en iPad i 2016 og 2017 er ca. 2.550 kr. ex. moms. Derudover koster den løbende drift
årligt 600 kr. ex. moms for et datakort (årsabonnement og installation) og 1.400 kr. ex. moms
for en tabletpakke (installation, introduktion til iPad ved det første møde samt support). KAB
underviser også i generel brug af iPad ved KAB Aftenskole.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, at fremtidig mødemateriale til organisationsbestyrelsesmøder fremsendes med brug af First Agenda, og at der indkøbes iPads, datakort og tabletpakke til alle organisationsbestyrelsesmedlemmer.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen besluttede brug af First Agenda i forbindelse med organisationsbestyrelsesmøder, og at der indkøbes seks iPads. Udgiften afholdes af arbejdskapitalen. Fremtidige driftsudgifter
afholdes af organisationens driftsbudget.
Der skal afholdes et introduktionsmøde for organisationsbestyrelsen primo januar 2017. Dato for mødet oplyses senere. Her vil bl.a. blive præsenteret hardware/software.
Organisationsbestyrelsens medlemmer vil ikke blive beskattet som følge af denne ordning.
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Sager til orientering
14. Pas på huslejen 360 graders analyser
På organisationsbestyrelsesområdet den 18. maj 2016 besluttede organisationsbestyrelsen at
købe 360° analyser for alle afdelingerne i boligorganisationen.
KAB har nu udarbejdet analyserne, og der vil på mødet blive en første gennemgang af resultatet og af de anbefalinger og fokusområder, som boligorganisationen bør drøfte.
Herefter bør organisationsbestyrelsen træffe beslutning om hvordan den videre proces skal
forløbe.
Analyserne vil blive udleveret på mødet.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager analyserne til efterretning, og træffer beslutning om den videre proces.
Beslutning
Det blev besluttet, at organisationsbestyrelsesmedlemmerne og administrationen gennemgår analyserne hver for sig. Herefter afholdes møde i beboerlokalet i Stutterivænget, onsdag den 8. marts 2017,
kl. 17.00, hvor der foretages en videre bearbejdning. Der skal fastlægges mål og handleplaner mv.

15. Nyt fra afdelingerne og ejendomskontoret
4201-8 Hillerødsholm
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 12. september 2016, hvor budget for 2017 med
huslejestigning på 3,38 % blev godkendt.
Der er indhentet to tilbud fra rådgivere vedrørende undersøgelse af revner i gavlmure, og der
er indgået aftale med Rådgivningsfirma Gaihede A/S.
Der forventes at foreligge en rapport ultimo december 2016, hvorefter der skal tages stilling
til det videre forløb.
Der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder ca. hver anden måned.
4202-5 Stutterivænget
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 15. september 2016, hvor budget for 2017 med
huslejestigning på 2,25 % blev godkendt.
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Der er indhentet tilbud på undersøgelse af varme og vandforsyning fra to rådgivere. Da disse
tilbud ikke var sammenlignelige, er rådgiverne blevet bedt om at revidere dem.
En del af søbredden er blevet opmålt, og da det viser sig at afdelingen uretmæssigt har fældet
nogle træer, der tilhørte lodsejere på modsatte side af søen, er der indgået forlig om genplantning på afdelingens regning.
Der holdes afdelingsbestyrelsesmøde ca. en gang om måneden.
4203-2 Havrevangen
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 7. september 2016, hvor budget for 2017 med
huslejestigning på 4,90 % blev godkendt.
På grund af afdelingens økonomi og udgifter til nedgravet affaldssystem, er der kun blevet
udført strengt nødvendige vedligeholdelsesarbejder.
Der er et mindre merforbrug på konto 116 som primært skyldes ekstraudgifter i forbindelse
med etablering af nedgravet affaldssystem og renovering af belysning på udearealer.
Der holdes afdelingsbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.
4204-0 Grønnegade Ældreboliger
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 31. august 2016., hvor budget for 2017 blev
godkendt med huslejestigning på 3,33 %.
På trods af afdelingens udgift i forbindelse med indkøb af traktor, som ikke var budgetlagt,
og udgift til opgradering af varmecentralen, ser afdelingens driftsbudget fornuftigt ud.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.
4205-7 Nyhuse
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 5. september 2016, budget for 2017 blev godkendt med huslejestigning på 3,69 %.
Da det har været nødvendigt at fremrykke indkøb af traktor og rensning af tagrender, budgetteret i 2017, og afdelingens driftsøkonomi dermed er udfordret, er nedgravet affaldssystem budgetteret igen i 2017-budgettet. Dialog med leverandører af affaldssystemer er påbegyndt.
I løbet af 2017 er der fokus på projekt omkring udskiftning af vinduer og døre.
Der holdes afdelingsbestyrelsesmøder ca. hver anden måned.
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4206-4 Mosehusene
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 30. august 2016, hvor budget for 2017 med huslejestigning på 3,03 % blev godkendt.
På grund af nødvendig udskiftning af traktor, som deles med andre afdelinger, og da denne
ikke har været budgetlagt, er der en overskridelse på konto 116.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.
4207-1 Løngangshuset
Der er ikke afholdt orienteringsmøde i afdelingen omkring huslejestigningen for 2017budgettet, blandt andet på grund af udskiftning i kontaktpersonalet fra kommunen.
Budgettet for 2017 giver en huslejestigning på 2,27 %.
På grund af udskiftning af traktor, som deles med andre afdelinger, og som ikke har været
budgetlagt, er der en overskridelse af budgettet på konto 116.
Der er nogle interne stridigheder i afdelingen, som bliver drøftet på det kommende styringsdialogmøde med kommunen, hvor ejendomslederen har bedt om, at der vil være en kontaktperson med.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.
4208-9 Ålholmhjemmet
Ejendomslederen har ikke kunnet deltage i det seneste pårørende-møde, og der er derfor ikke
orienteret omkring budget for 2017.
Regnskab 2015 og budget for 2017 er mailet til afdelingsleder på Ålholmhjemmet, som har
videresendt det til repræsentanter for pårørende. Der orienteres på næstkommende møde
omkring budget for 2017, der viser en huslejestigning på 5,02 %.
Der har været afholdt et møde med en repræsentant fra kommunen (ejerforeningen), hvor det
blev besluttet at reparere belægninger og opgradere nødstrømsanlæg.
Ejendomslederen deltager i 2-3 pårørendemøder årligt og fremlægger regnskab og budget.
4209-6 Sophienborgvænget
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 8. september 2016, budget for 2017 blev godkendt med en huslejestigning på 2,71 %.
Der har været afholdt møde med en projektleder fra KAB den 12. oktober 2016 med henblik
på undersøgelse og igangsætning af projekt vedrørende udskiftning af døre/vinduer og tag
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(organisationsbestyrelsen bevilgede på sidste bestyrelsesmøde et udlæg til dette på 100.000
kr.).
På grund af diverse forsikringsskader, som ikke bliver dækket 100 % (rottesag) og selvrisiko,
er der en overskridelse af budgettet på konto 116.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.
4210-6 Hammarshøj
Der blev afholdt ordinært afdelingsmøde den 1. september 2016, budget for 2017 blev godkendt med en huslejestigning på 5,72 %.
Der er et merforbrug på konto 116 på ca. 240.000 kr. Dette skyldes et påbud om renovering af
tre skralderum, reparation af hovedkloak på grund af forkert fald, fejlfinding og reparation af
el i opgang, udskiftning af pumpe i elevatorskakt, støbning af bund i pumpebrønd, og tilkald
på grund af fejl på elevator, som følge af defekt pumpe.
Derudover har der været udskiftning af en del hvidevarer på grund af defekter.
Der er ingen afdelingsbestyrelse.
Generelt
Personalet er fuldtalligt. Josephine Sindahl bliver færdigudlært den 1. marts 2017, og Carsten
Lund har opsagt sin stilling pr. 1. marts 2017.
Der er lavet aftale med Josephine om at hun ansættes i Carstens stilling pr. 1. marts 2017.
Carsten ansættes på timelønsbasis (max. 10 timer ugentlig) pr. 1. marts 2017.
Majbrit Pedersen forventes, efter langtidssygdom, at være oppe på fuld tid igen ved udgangen af oktober 2016.
Der har i forbindelse med udarbejdelse af budgetter 2017 været fokus på henlæggelserne i afdelingerne, og dette vil fortsat være et fokusområde.
Husordner er blevet tilrettet til ny skabelon og godkendt på afdelingsmøderne, undtagen afdeling 4202-5, Stutterivænget og afdeling 4203-2, Havrevangen, som ønsker at bibeholde deres nuværende husorden.
På baggrund af ny lovgivning omkring tv-pakker er KAB i dialog med YouSee i et forsøg på
at udarbejde en rammeaftale.
Ejendomslederen har været i kontakt med en konsulent i KAB omkring tv-pakker i Frederiksborg Boligselskab, men afventer pt. en tilbagemelding.
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I den kommende tid vil der være fokus på 360 graders analyser af driften, og servicerammer,
for afdelingerne.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Styringsdialog
Styringsdialogmaterialet er sendt til Hillerød Kommune. Der er aftalt styringsdialogmøde
med kommunen den 24. november 2016.
Organisationsbestyrelsen har ønsket at drøfte følgende særlige emner på mødet; den faktiske
anvendelse af lokalerne Nyhuse/Grønnegade, Akaciefonden-(lektiecafé/moské) samt det psykiske bofællesskab/Løngangshuset. Dette er meddelt kommunen.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Udbudsloven og decentrale enheder
Pr. 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. En af ændringerne i loven er tilføjelse af en
ny § 31, som beskriver, hvordan decentrale enheder opfattes i forhold til udbud.
Det er imidlertid KAB’s opfattelse, at den nye § 31 ikke har nogen betydning for den måde,
som KAB og boligorganisationer/-afdelinger håndterer udbud på. Tilføjelsen af den nye § 31
er derimod en kort beskrivelse af den praksis, der allerede anvendes i KAB-fællesskabet, som
tidligere udsendt i dagsordenspunkt af den 31. august 2010 ”Udbudsreglerne og KAB’s indkøbspolitik”.
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Den praksis, der følges, er, at alle afdelinger medtages, hvis udbuddet sker i boligorganisationen, eller hvis flere afdelinger indgår. Hvis kun én afdeling indgår i udbuddet, medtages
kun den afdeling i udbuddet.
Ovenstående gælder også ved benyttelse af ramme-/indkøbsaftaler indgået af KAB.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Udbud af KAB’s fælles forsikringsramme – ny forsikring
KAB har efter rådgivning hos forsikringsmæglerne Willis haft fællesforsikringen i EU-udbud.
EU-udbuddet har resulteret i en præmie på et lavere niveau end det tidligere.
Vinderen af udbuddet blev Gjensidige, dog placeres motorkøretøjsforsikring hos Codan.
Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 18, maj 2016 at bemyndige formandskabet
og kundechefen til at godkende det nye forsikringstilbud på boligorganisationens vegne.
Efter en gennemgang af forsikringstilbud/beslutningsoplæg på forsikring af Frederiksborg
Boligselskab og tilbudssammenligning blev forsikringstilbuddet accepteret den 17. august
2016. Materialet vedlægges som bilag, og vil blive gennemgået på mødet.
Den nye forsikring er trådt i kraft fra den 1. oktober 2016.
Bilag 3: Beslutningsoplæg – Forsikring af Frederiksborg Boligselskab - tilbud
Bilag 4: Tilbudssammenligning
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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19. Boligplacering af flygtninge
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. Organisationsbestyrelsen
er tidligere orienteret herom.
Der er ikke sket nyt i sagen herefter.
Der forberedes nu en række indledende møder mellem KAB og Hillerød Kommune med
henblik på at igangsætte det videre arbejde med den nye byggesag på Åmosevej. I den forbindelse vil anvisning og boligplacering af flygtninge samtidig blive drøftet. Møderne forventes afholdt i sidste kvartal af 2016.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Ny politik for KAB’s håndtering af trusler og voldsepisoder
KAB har i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, VND og VNC udarbejdet en ny politik for håndtering af trusler og voldsepisoder mod medarbejdere.
Desværre oplever KAB, at der undertiden er medarbejdere både i boligorganisationerne og i
KAB, der udsættes for vold eller trusler. Det er meget vigtigt at signalere, at vold og trusler
ikke tolereres, og at der er en klar plan for håndtering, hvis det alligevel skulle finde sted.
Derfor er der nu udarbejdet en ny politik for håndtering af trusler og vold, som understøtter
dette. Politikken lægger i højere grad end tidligere vægt på vigtigheden af at forebygge trusler og vold. Politikken angiver nu også, at der skal ske politianmeldelse af forholdet, og at
forholdet vil have konsekvenser for den truende eller voldelige beboer.
Politikken er som noget nyt suppleret med en tjekliste til leder og medarbejder med instruktion om, hvordan man i givet fald skal forholde sig, da det kan være svært at huske det hele,
når man står i situationen.
Bilag 5: Politik om håndtering af vold og trusler
Bilag 6: Tjekliste til håndtering af trusler og voldsepisoder
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Nybyggeriet, Stauns Hjørne
Stauns Hjørne har haft udbud i Hovedentreprise med licitation den 17. maj 2016. Den billigste
hovedentreprenørs tilbud lå på 25.597.500 kr. Dette var desværre 4,3 mio. kr. dyrere end
budgettet for Skema A, som lyder på 21.269.748 kr.
KAB har afholdt følgegruppemøde for at drøfte situationen. Derudover har KAB afholdt besparelsesmøder med rådgiver, som er gået i dialog med den vindende entreprenør Vida A/S
for at finde besparelser og eventuelle projektændringer.
KAB har ydermere haft et dialogmøde med Hillerød Kommune for at orientere om situationen. Der er flere emner i besparelserne, som vil kræve en dispensation i forhold til lokalplanen.
På nuværende tidspunkt arbejder Vida A/S og rådgiver Arkitema på at komme i mål, og der
bliver behov for yderligere møder med Vida A/S, hvor også KAB vil deltage.
Når der er fundet tilstrækkelige besparelser, vil KAB igen tage kontakt til kommunen med
konkrete forslag, som kommunen skal tage stilling til. Ydermere har KAB arbejdet på at få de
yderligere omkostninger ned i forhold til budgettet, da vi ikke kan forvente at spare alle 4,3
mio. kr. på entrepriseudgifter.
I forhold til dialogmødet med kommunen blev det nævnt, at grundkøbet eventuelt kunne give en 0-løsning, hvilke betyder, at der kunne komme ca. 660.000 kr. ud af dette i forhold til, at
der er betalt dette beløb for meget. Det skal dog behandles i kommunen først.
I forhold til den nye lovgivning, som angiver, at der er 15 måneder i forhold til tidligere 9
måneder mellem skema A-godkendelsen og skema B-indberetningen, er der fortsat tid til at
tilpasse projektet, og der forventes at kunne indberette skema B inden årsskiftet.
Bilag 7: Licitationsresultat af 17. maj 2016
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Ny byggesag - Åmosevej
Projekt
Udbuddet af AlmenBolig+ rammeaftale 5 er gennemført, og BM Byggeindustri med Vandkunsten blev kåret som vinder i juni 2016.
Dommerkomitéens betænkning er vedlagt som bilag.
Grundkøb
Området, der skal bygges på, har i dag fire ejere.
To private ejere, hvor der p.t. er indgået optionsaftaler på vegne af boligselskabet. Optionsaftalerne udløber ved udgangen af indeværende år, og der er lige nu dialog med begge om at
forlænge optionerne indtil byggeriet skal i gang (skema B).
Hillerød Forsyning ejer den nordligste del af byggefeltet, og der er indgået en forhåndsaftale
om køb af grunden. Det er planen at indgå betinget købsaftale med Hillerød Forsyning i indeværende år, og der er planlagt møde med forsyningen herom den 3. november 2016.
Den største del af byggefeltet ejes af Hillerød Kommune, og kommunen har tidligere givet
tilsagn om salg af grunden til boligselskabet. Siden tilsagnet er projektet vokset, og det vurderes at en fornyet politisk behandling i kommunens økonomiudvalg er nødvendig. Der er
aftalt møde med kommunen herom den 1. november 2016.
Kommune
Kommunen har ønsket dialog om boliganvisning og flygtninge, før lokalplanprocessen sættes
i gang, dette behandles på mødet den 1. november 2016.
Kundechef Henning Holtov og KAB’s udlejningschef Finn Larsen forventes at deltage på
mødet den 1. november 2016.
Økonomi
Boligselskabet har bevilget 850.000 kr. i udlæg til udvikling af sagen, og der er p.t. forbrugt
505.000 kr.
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Indtil lokalplanprocessen sættes i gang forventes der ikke yderligere udgifter på sagen, og
der arbejdes p.t. med at budgettere nødvendige udgifter frem til skema A tilsagn.
Tidsplan

Forudsat lokalplanprocessen sættes igang i indeværende år forventes lokalplanvedtagelse og skema A tilsagn i september 2017, byggetilladelse og skema B tilsagn i januar 2018 og indflytning i maj 2019.
Bilag X: Dommerkomiteens betænkning
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Ændring i rygepolitikken i relation til e-cigaretter
Der er i juni 2016 sket en ændring i rygelovgivningen. Ændringen indebærer, at arbejdsgiveren skal have en rygepolitik, også for e-cigaretter. KAB har ændret den nuværende rygepolitik herefter, således at e-cigaretter er ligestillet med almindelige cigaretter. Det betyder, at
rygning af e-cigaretter ligesom almindelige cigaretter kun kan foregå udendørs eller i dertil
indrettede rygebokse.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Ny lokalaftale for ejendomsfunktionærer
Der er forhandlet og underskrevet ny lokalaftale for ejendomsfunktionærerne med virkning
fra den 1. september 2016. Lokalaftalen erstatter tidligere lokalaftaler og tilhørende bilag.
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Sundhedsordning: Der er indført en sundhedsordning for alle ejendomsfunktionærer. Der er
fremadrettet bl.a. mulighed for at få en henvisning til kiropraktor, fysioterapi, massage og
zoneterapi. Ordningen koster 30 kr. om måneden/360 kr. om året pr. medarbejder. Omkostningerne dækkes af den enkelte boligafdeling.
Ny lønmodel: Siden fusionen mellem AKB og KAB i 2007 har der været anvendt to forskellige lønmodeller. Der er nu udarbejdet en fælles lønmodel. Medarbejdernes løn konverteres, så
den tilpasses elementerne i den nye lønmodel. Der er ingen medarbejdere, der går ned i løn
som følge af lønkonverteringen.
Titelstruktur: Der er udarbejdet en klar titelstruktur som er tilpasset til henholdsvis ejendomsleder-og driftschefmodel.
Titelstrukturen er fremadrettet således:
Ejendomsleder
Driftschef
Ejendomsmester
Serviceleder
Servicemedarbejder
Driftslederassistent
Servicemedarbejder

Driftschef
Driftsleder
Driftslederassistent
Servicemedarbejder

Driftsledere i en ejendomsleder-model skifter derfor titel til ejendomsmester.
Enkelte driftsledere, i driftschefmodellen skifter titel og ansættelsesvilkår til serviceleder.
Serviceleder svarer til betegnelsen ledende ejendomsfunktionær i overenskomst for ejendomsservice 2014-2017. Som serviceleder ansættes man uden øverste arbejdstid. Det er en betingelse for at kunne være ledende ejendomsfunktionær, at man har formel personaleledelse.
Anciennitet ved rokering til anden boligorganisation: Medarbejderen medtager sin ansættelsesanciennitet ved skift til en anden stilling inden for KAB-fællesskabet. Medarbejderen medtager ikke sin jubilæumsanciennitet.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

25. Frit valg af tv-pakker
En ny lov om TV-pakker er vedtaget. Loven gør det muligt for lejere at fravælge at modtage
og betale for TV-programpakker, som tilbydes i deres boligafdeling.
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Loven træder i kraft den 1. juli 2016, men vil først gælde pr. 1. januar 2018 for såkaldte ”sløjfeanlæg”, hvor det ikke umiddelbart er muligt at frakoble enkelthusstande.
Der er nogle forbehold vedrørende lejernes frie valg af TV-pakker:
-

Eksisterende kontrakter, som er indgået mellem boligafdelinger og eksterne programleverandører, skal respekteres i kontrakternes løbetid. Det betyder, at lejernes frihed
til at fravælge programpakker først træder i kraft, når eksisterende kontrakter med
eksterne leverandører udløber, eller når kontrakterne kan opsiges.

-

I ejendomme med stikledningsanlæg, kan den enkelte lejer ikke fravælge at være med
i selve anlægget, som afdelingen har etableret. Den faste udgift til drift af anlægget
skal stadig betales af den enkelte lejer.

KAB arbejder for gode priser og individuelle løsninger, hvor den enkelte beboer handler direkte med udbyderen. KAB arbejder også for, at man i de gældende kontrakter kan slippe for
de valgte TV-pakker og selv vælge frit, som loven lægger op til.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26. Tilbageførsel af indskud i Boligbutikken
Med udgangen af 2013 besluttede parterne bag BoligButikken at nedlægge BoligButikken,
hvilket teknisk er sket ved en likvidation.
Som en del af den endelige likvidation af Boligbutikken for Hovedstadsområdet a.m.b.a., får
hvert boligselskab tilbageført sit oprindelige indskudte kapital. Den indskudte kapital er 30
kr. pr. lejemål og baseret på boligselskabets samlede antal lejemål pr. 31.12.1996.
Frederiksborg Boligselskab har indskudt 1.800 kr. og dette beløb tilbagebetales hermed og
indsættes på boligorganisationens konto 611. Beløbet indgår derfor ikke længere som tilgodehavende i regnskabet.
Bilag 8: Regnskabserklæring til endeligt likvidationsregnskab
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Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

27. Beboerklagenævnsstatistik
Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Frederiksborg Boligselskab i
perioden 2013-2016.
Bilag 9: Statistik over beboerklagenævnssager 2013-2016
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

28. Selskabets økonomiske situation
Som nævnt på tidligere organisationsbestyrelsesmøde er der udsigt til, at 2016 bliver et betydeligt bedre år for vores investeringsforeninger end 2015 var. Som det fremgår af nedenstående tabel, så har den gennemsnitlige værdistigning for de tre foreninger i de første 9½ måneder af 2016 således været +3,99%-point, hvilket er noget højere end på forhånd forventet.
Kursværdier
Indre
Indre
Nominel
værdi
værdi
behold(Kurs)
(Kurs)
VærdiudVærdiudning
31. dec.
19. okt.
vikling
vikling
(kurs 100)
2015
2016
hidtil 2016
hele 2015
Danske
+3,53 %-0,01 %7.652.500
110,86
114,39
Capital
point
point
+3,98 %+0,04 %SEB
8.034.000
111,03
115,01
point
point
Nykredit
+4,46 %-0,14 %7.580.000
113,28
117,74
Port.
point
point
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Den usikkerhed som den seneste tid har præget de finansielle markeder, ser heldigvis ikke
ud til at have haft den store effekt på obligationsmarkedet – i hvert fald ikke i negativ retning.
Man skal dog naturligvis altid holde sig for øje, at der kan forekomme betydelige udsving positive såvel som negative - og indskud i investeringsforeningerne skal derfor ses som en
langsigtet investering.
Indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

29. Kommende møder – 2017
Forslag til kommende møder i 2017:
Organisationsbestyrelsesmøder:
Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. maj 2017, kl. 17.00
Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 9. november 2017, kl. 17.00
Repræsentantskabsmøde:
Repræsentantskabsmøde onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.00
Beslutning
Organisationsbestyrelsen godkendte mødedatoerne og besluttede, at mødet den 9. november 2017 afholdes i beboerlokalet i Stutterivænget og møderne den 17. maj 2017 afholdes i beboerlokalet i Havrevangen.

30. Eventuelt
Intet.
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31. 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 til fortroligt referat.
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