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1. Revisionsprotokol 

Revisionsprotokol for årsregnskaber 2020. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 

 

2. Godkendelse og underskrift af sidste referat 

Referatet fra OB møde 16. februar godkendes og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.  

Derudover skal referaterne fra 1. september og 24. november 2020 også underskrives. 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra 16. februar 2021 og underskrev refera-

terne fra 2020. 

 

3. Bestyrelsens sammensætning 

      På valg 

Susan Egede Formand  2021, ønsker genvalg 

Merete Kjær    2021, ønsker genvalg 

Jan Kragh     2021, ønsker genvalg 

René V. Pedersen Næstformand  2022 

Kim Voss     2022 

 

Suppleant: 

Lene Johansen 

Jørgen Lybæk 

Jørgen Schouw 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Godkendelse af regnskaber for 2020 

Selskabets regnskab 

Resultatopgørelsen slutter med et overskud på 467.627 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 

Status balancerer med 60.183.175 kr. 

Kursværdi på obligationsbeholdning udgør 45.888.378 kr. 
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Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 6.864.275 kr.  

Selskabets arbejdskapital udgør inklusive renter 2.979.232 kr.  

Selskabets samlet trækningsret udgør 5.782.041 kr. 

  

Dispositionsfonden 

Dispositionsfondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal anvendes som stød-

pude over for eventuelle uforudsete begivenheder. 

 

Afdelingerne er lovmæssigt forpligtiget til at indbetale et bidrag, der udgør 578 kr. pr. lejemål 

årligt, indtil dispositionsfonden samlet set udgør 5.774 kr. pr. lejemålsenhed (2020 tal).  

Hvis dispositionsfondsmidlerne bringes under dette beløb, skal beboerne indbetale til disposi-

tionsfonden. Satserne gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni det pågæl-

dende år. 

 

Disponibelt beløb i dispositionsfonden i henhold til regnskab for 2020: 

Arresø Boligselskab dispositionsfondsmidler udgør 14.781.179 kr. pr. den 31. december 2020.  

 

Den disponible likvide del er på 6.864.275 kr., hvilket svarer til 8.126 kr. pr. lejemålsenhed. 

 

Arbejdskapital 

Arbejdskapitalen står til rådighed for boligorganisationen som likvid pengebeholdning. Blandt 

andet til diverse udlæg samt til opstart af projekter til imødegåelse af tab og tilskud til afdelin-

gerne.  

 

Der er ikke fastsat specifikke regler for arbejdskapitalens anvendelse, men det er forudsat, at 

dens midler anvendes inden for almenboliglovens rammer.  

 

Arbejdskapitalen opbygges ved overførsel af overskud fra boligorganisationens drift. Boligor-

ganisationen kan desuden vælge, at boligafdelingerne skal indbetale bidrag til arbejdskapita-

len. Bidragene kan årligt højst udgøre 163 kr. pr. lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen i likvide 

midler for boligorganisationen som helhed udgør 3.160 kr. pr. lejemålshed (2020 tal). 

 

Satserne gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni det pågældende år. 

 

Disponibel arbejdskapital i henhold til regnskab for 2020: 

Arresø Boligselskabs arbejdskapital udgør 2.979.232 kr. pr. den 31. december 2020. Den dispo-

nible del er på 2.979.232 kr., hvilket svarer til 3.527 kr. pr. lejemålsenhed. 

 

Egen trækningsret 

Trækningsretten er en slags opsparingskonto som 60 % af boligafdelingernes pligtmæssige bi-

drag - i form af A eller G bidrag - overføres til. Fra trækningsretten ydes tilskud til maksimalt 

2/3 af udgifter til forbedringsarbejder. 
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Arresø Boligselskab råder pr. den 31. december 2020 over en samlet trækningsret på 5.782.041 

kr. Trækningsretten ændres kvartal for kvartal i takt med løbende indbetalinger og afviklings-

vilkår. 

 

Afdelingernes regnskaber  

 

20005 Ølsted 

Resultatopgørelsen balancerer med 13.114.750 kr. og slutter med et overskud på 680.006 kr.  

 

Status balancerer med 186.466.960 kr. 

 

20006 Gydetoppen 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.787.402 kr. og slutter med et underskud på 37.842 kr.  

  

Status balancerer med 28.914.411 kr. 

 

20008 Skovbakken 

Resultatopgørelsen balancerer med 26.391.401 kr. og slutter med et overskud på 494.303 kr.  

 

Status balancerer med 194.248.734 kr. 

 

20009 Karlsgave 

Resultatopgørelsen balancerer med 15.720.599 kr. og slutter med et overskud på 68.278 kr.  

          

Status balancerer med 126.491.871 kr. 

 

20012 Aktivitetshuset – Skovbakkevej 9 

Resultatopgørelsen balancerer med 178.270 kr. og slutter med et overskud på 23.899 kr.  

          

Status balancerer med 1.123.796 kr. 

 

Bilag 1: Regnskaber for selskabet og afdelingerne 2020 (6 dokumenter) 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisationen 

og afdelingerne samt tager revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen godkendte årsregnskaberne for 2020 med tilhørende revisionsprotokol. 

 

5. Godkendelse af boligorganisationens budget for 2022  

I budgettet for 2022 er der taget udgangspunkt i de produktpakker, som afdelingerne har valgt.  
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Budgettet balancerer med 16.554.000 kr. 

 

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 34.000 kr., som er forudsat hen-

lagt til arbejdskapitalen.  

 

Budgettets hovedposter: 

Forretningsførelse i alt 3.897.000 kr. 

Organisationens øvrige driftsudgifter 

(vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision) 

 

836.000 kr. 

Bruttoadministrationsudgifter 4.733.000 kr. 

 

Bilag 2: Budget for selskabet 2022 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet for 2022. 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen drøftede udgiften på lejede lokaler jf. note 5 konto 514. Beløbet dækker de sam-

lede budgetterede udgifter til Servicecenteret. Konto 514 ser anderledes ud en de foregående år, grundet 

den nye fordelingsafdeling 20801.  

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet for 2022. 

 

6. Godkendelse af igangsætning af Stigestrengsprojekt på Skovbakken 

Den 15. marts blev resultatet af urafstemningen på Skovbakken, som blev et ”Ja” med neden-

stående afstemningsresultat, som selskabets revisor har eftertalt og kontrolleret, sendt ud til 

organisationsbestyrelsen for endelig godkendelse, samt igangsættelse af projektet. 

 

197 ja stemmer 

151 nej stemmer 

20 ugyldige stemmer 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede via mail at endelig godkende, samt igangsættelse af pro-

jektet. 

 

Derfor er der nu sendt Skema A-ansøgning samt foreløbigt budget til kommunen, med henblik 

på godkendelse hos kommunen. Derudover er der også underskrevet forretningsføreraftale 

med KAB Byg. 

 

Indstilling  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen formelt godkender og igangsætter projektet. 
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Beslutning 

Organisationsbestyrelsen godkendte projektet formelt. 

 

7. Godkendelse af ændring af interne procedurer for udlejning i Havebofælleskabet 

Processen med at se på udlejnings- og ventelistereglerne for Havbofælleskabet, er nu færdig. 

Det betyder at der er lavet lidt om på procedurerne for håndtering af ventelisten.  I stedet for 

at man bliver skrevet på ventelisten og så først kommer til samtale med visitationsudvalgt, når 

der kommer en ledig bolig i Havebofælleskabet, skal man nu allerede ved optagelse på vente-

listen udfylde et skema og efterfølgende til en samtale for at komme på ventelisten. Det vil sige 

at vi nu hele tiden har en venteliste med kvalificerede ansøgere, hvilket gør processen med 

udvælgelse af hvem der skal have et ledigt lejemål langt hurtigere, når der kommer et ledigt 

lejemål. Dette gør genudlejningsprocessen hurtigere, til gavn for både fra- og indflyttere, samt 

ikke mindst risikoen for tomgangsleje meget mindre. 

 

Ventelisten er p.t. lukket ned, da der er over 30 kvalificerede ansøgere, hvilket også står på 

selskabets hjemmeside, hvor der er oprettet en ny underside for havebofælleskabet. På hjem-

mesiden er der nu også lagt et forklarende skriv op, omkring regler og formål med Havebo-

fællesskabet. Dette er gjort for at undgå forvirring og usande rygter om hvordan lejemål i Ha-

vebofælleskabet bliver genudlejet. Samt ikke mindst for at vores beboer har mulighed for at 

finde informationer om Havebofælleskabet et samlet sted. 

 

Disse tiltage og ændringer i håndtering af Havebofælleskabet, er i overensstemmelse indgået 

aftale med Halsnæs kommune i marts 2020, omkring ”Venteliste- og boligtilbudsregler” for 

havebofælleskabet. 

 

Indstilling  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og godkender den nye interne proces 

for håndtering af Havebofællesskabet, samt de tilhørende dokumenter. 

 

Bilag 3: Havebofælleskabets formål og information 

Bilag 4: Havebofælleskabet på hjemmesiden 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen godkendte de nye procedurer, retningslinjer, reglementer og idégrundlag for 

Havebofællesskabet. 

 

8. Godkendelse om ”Vores bidrag” BL-undersøgelse, FN’s verdensmål 

I marts måned blev Arresø Boligselskab igen bedt om at tage stilling til BL’s undersøgelse ”Vo-

res bidrag” med mulighed for deltagelse i indrapportering af data i forhold til opfølgning på 

FN’s verdensmål.  
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Tilbagemeldingen på mailhøring hos organisationsbestyrelsen var at Arresø Boligselskab hel-

ler ikke i denne omgang ønskede at deltage i BL’s undersøgelse, men vil tage punktet op igen 

næste gang selskabet bliver bedt om at tage stilling til dette. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen formelt godkender ikke at deltage i BL-undersøgel-

sen i denne omgang. 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen godkendte ikke at deltage i BL-undersøgelsen. 

 

9. Godkendelse af ændring af servicecenterets åbningstider 

FU har i samarbejde med administrationen arbejdet med at se på servicecenterets åbningstid. 

På servicecenteret har punktet også været oppe på flere Teammøder, da det selvfølgelig er vig-

tigt at høre medarbejdernes input til eventuelle ændringer i åbningstiden, så vi kommer frem 

til den bedst mulige løsning, som kan tilgodese medarbejderne, samtidig med 

at vi yder den bedst mulige service for boligselskabets beboere. 

 

I den forbindelse bliver erfaringerne fra Corona-nedlukningen også brugt. Mens der har været 

lukket ned, er sager klaret via mail, telefon eller beboerapp. Servicecenteret har ikke modtaget 

klager over de begrænsede åbningstider, tværtimod giver det beboerne en fleksibilitet i bebo-

erservicen at der kan bestilles tid. For medarbejderne har det frigivet tid til andre opgaver og 

givet en større fleksibilitet i opgaveløsningen. 

 

Umiddelbart er det vurderet at der er behov for at have en rød tråd igennem åbningstiderne, 

samt at der er åbent hver formiddag. Til gengæld er det vurderet at det er nok med en efter-

middagstid om tirsdagen, hvor der samtidig er mulighed for at folk kan møde personligt op, 

uden at have aftalt tid.  

 

Derfor er der lavet et nyt udkast til åbningstider som vi prøver af til at starte med, så kan vi se 

om der skulle være behov for tilpasse dem på et senere tidspunkt. Især tirsdag eftermiddag 

skal der køres registrering på, så vi kan se hvor mange der rent faktisk møder op fysisk og i 

øvrigt også hvor mange der ringer. 

 

Det nye forslag giver mulighed for at komme i gang med at planlægge og udfører dagens op-

gaver, inden telefonerne åbnes, samtidig med at det giver en time mellem 11.00 og 12.00 hvor 

der er mulighed for at afholde interne møder. 

 

Nye åbningstider som skal prøves af: 

Mandag Kl. 09.30 – 11.00  

Tirsdag Kl. 09.30 – 11.00 samt Kl. 16.00 – 17.00  

(Tirsdag eftermiddag er det eneste tidspunkt hvor der er åbent for personlige henvendelser, 

resten er efter aftale) 
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Onsdag Kl. 09.30 – 11.00  

Torsdag Kl. 09.30 – 11.00 

Fredag Kl. 09.30 – 11.00 

 

Indstilling  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og godkender at de nye åbningstider 

prøves af. 

 

Beslutning 

De nye åbningstider blev drøftet og der blev aftalt en 3 måneders prøveperiode. De nye åbningstider 

træder kraft 2. august 2021 og der skal gøres status på OB-mødet den 9. november 2021 eller i en mail-

høring. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte de nye åbningstider 

 

10. Orientering om Almen bolig + i Skævinge og Kregme Syd 

Hillerød Kommune har desværre valgt at sælge delområde B på Dyremosegår i Skævinge til 

en anden tilbudsgiver. 

 

I forhold til Halsnæs Kommune og projektet omkring Almen bolig + i Kregme Syd, har der 16. 

marts 2021, været afholdt opfølgende møde med Halsnæs kommunen op projektet. Nu afven-

ter vi at modtage udbudsmateriale fra kommunen, så arbejdet med udarbejdelse af ansøgning 

til kommunen kan gå i gang. 

 

Bilag 5: Dialogmøder med Halsnæs Kommune omkring Kregme Syd marts 2021 

 

Indstilling  

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager det orienteringerne til efterretning.  

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 

11. Orientering om selskabet 

Formandsmødet d. 7. april, blev aflyst på grund af Corona. 

 

I forhold til projektet omkring takster og gebyrer for affaldshåndtering i Halsnæs Kommune, 

har der været afholdt første møde med kommunen. Herefter har det været rigtig svært at aftale 

et opfølgende møde med kommunen, da de ikke har vendt tilbage på henvendelserne fra BL. 

Nu har BL sendt en mail til byrådsmedlemmerne i Halsnæs Kommune, for at få sat fokus og 

skub i sagen. Denne mail er videresendt til organisationsbestyrelsen d. 18. maj.  
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Den 10. maj afholdt Halsnæs Kommune et møde omkring den nye affaldsordning, men dette 

møde omhandlede ikke noget om takster og gebyrer. Den nye affaldsordning vil træde i kraft 

senest 1. oktober 2022, men inden 1. oktober i år skal der være afholdt møde med forsyningen, 

men henblik på den konkrete løsning i Arresø Boligselskab. 

 

Der arbejdes videre med projektet omkring Skæve boliger i Karlsgave. Der er nu formentlig 

fundet en løsning til udfordringerne med at få driftsbudget og husleje til at hænge sammen, da 

kommunen har givet tilsagn om årligt tilskud til afdeling, svarende til stigningen i ejendoms-

skatten, efter vedtagelse af den nye lokalplan. Dette er ved at blive godkendt i kommunen, 

samtidig med at ansøgningen om tilskud fra staten netop er blevet godkendt i Indenrigs- og 

boligministeriet. Tilskuddet lyder på 4.500.000 kr. da der også er givet tilskud til fællesarealer. 

 

Arbejdet med at lave ensrettede regler og kontrakter for udlejnings af beboerlokalerne i selska-

bet er stadigvæk i gang. Der har er udarbejdet nye dokumenter, som er præsenteret for de 

udlejningsansvarlige. Herefter skal materialet forbi afdelingsbestyrelserne, hvor der også skal 

være en snak om priser og udlejning på tværs af afdelingerne, for at find ud af om det er noget 

som ønskes sendt til afstemning på et afdelingsmøde. 

 

Der er ansat en ny servicemedarbejder Mikkel Andersen 27 år fra Frederiksværk. Mikkel er 

uddannet klejnsmed med erfaring indenfor montør og metalområdet. 

 

 

Efter dagsordenen til dette møde var skrevet, har man desværre været nødt til at afslutte samarbejdet, 

med servicemedarbejder Mikkel Hansen, som har været på prøvetid siden 15. april 2021, efter at Kristian 

Nielsen stoppende som servicemedarbejder i Ølsted. Der arbejdes nu på at finde en afløser for Mikkel. 

 

FU arbejder med planlægning af det kommende seminar 17. – 18. juni. På dagsordenen vil der 

blandt andet være indlæg om Almen bolig+ og skæve boliger, samt opfølgning på ”Vild med 

vilje” og det nye målsætningsprogram. 

 

Status fra Susan i forhold til udvalgsarbejde i KAB. 

 

 

Susan gjorde status i forhold til udvalgsarbejdet i KAB. Her bliver der set på proceduren for havevan-

dring i forhold til beboerklagenævnssager. Der bliver også arbejdet på en ny kundestrategi hvor kunden 

er i centrum. 

 

12. Orientering om afdelingerne 

Der har været stille ude i afdelingerne under Covid19, så ud over at Hans har været rundt og 

lave markvandringer i afdelingerne, er der ikke noget nyt under dette punkt. 
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Inden mødet havde Jørgen Schouw trukket sig som formand for bestyrelsen i Ølsted. Der vil blive holdt 

møde i afdelingsbestyrelsen den 26. maj 2021 hvor bestyrelsen konstituerer sig og vælger en ny formand. 

 

 

13. Orientering fra FU 

Der har været afholdt et møde d. 10. maj. Derudover afholdes der igen FU-møde før næste OB-

møde. 

  

Møderne bruges til forberedelse af dagsordenen for kommende OB møder, samt sparring og 

planlægning af igangværende sager og projekter, eller kommende tiltag og arrangementer i 

selskabet. 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

14. Status på Målsætningsprogrammet for Arresø Boligselskab 2020-2023 

 

Dette punkt omkring status på målsætningsprogrammet, er nyt fast punkt på dagsordenen på 

OB-møderne. Punkter er tilføjet for at kunne følge med i de tiltag som bliver taget hen ad vejen 

i selskabet og de enkelte afdelinger, i forhold til at komme i mål med de 3 indsatsområder i 

målsætningsprogrammet. Det gode beboerdemokrati - Bæredygtighed og Trivsel og tryghed.  

 

Bilag 6: Opfølgning på målsætningsprogrammet 2020 – 2023 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemgår opfølgningsbilaget samt tilføjer eventu-

elle nye tiltag eller ideer. 

 

Beslutning 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der vil blive arbejdet med målsætningsprog-

rammet på det kommende seminar i Arresø Boligselskab. 

 

 

15. Eventuelt 

 

Der var intet under eventuelt. 
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16. Kommende møder 

Der er aftalt følgende datoer for møder og arrangementer: 

 

Torsdag/fredag d. 17-18 juni 2021  Seminar 

Torsdag d. 12. august 2021   Bakketur OB/personale 

Tirsdag 19. oktober 2021   Formandsmøde 

Tirsdag 9. november 2021   OB-møde 

Tirsdag 14. december 2021   Julehygge OB/personale 

 

Herudover er der mulighed for at ekstraordinære møder, hvis der opstår behov for dette. 

 

17. Fortrolighed 

Der var intet til behandling under fortroligt. 


