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1. Dagsorden 

Dagsorden for mødet er vedlagt som bilag. 

 

 

 1: 20220524_20_Dagsorden_Fortrolig 

 

 

2. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. februar 2022 

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 15. februar 2022 er udsendt den 24. fe-

bruar 2022. 

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.  

 

 
 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra sidste møde. 

 

 

3. Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. februar 2022 

Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmødet den 15. februar 2022 er udsendt den 

24. februar 2022. 

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.  

 

 
 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver referatet fra sid-

ste møde.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver det fortrolige refe-

rat fra sidste møde.  
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev det fortrolige referat fra sidste møde. 

 

 

4. Revisionsprotokol 

Revisionsprotokol for årsregnskaber 2021 vil blive fremlagt og gennemgået af revisor på 

repræsentantskabsmødet, og vil efterfølgende blive frigivet sammen med referatet af or-

ganisationsbestyrelsesmødet. 

 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 1A: Revisionsprotokollat 2021 

 

 

5. Meddelelser fra formanden 

Formanden vil give aktuelle meddelelser og berette om relevante begivenheder siden  

seneste organisationsbestyrelsesmøde.  

 

 
 
 

Beslutning 

 

Formanden orienterede kort om kommende forvaltningsmøde og om KAB´s repræsen-

tantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2022. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Derudover blev der nævnt et nyt regnskabsprogram og DCAB, som er et nyt ”Centralt Al-

ment Bygningsregister”, der blandt andet skal bruges til en opfølgning på henlæggelses-

niveauet i alle almene boligafdelinger i landet. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Sager til beslutning 

6. Bestyrelsesuddannelsen 

 
 

Sagsfremstilling 

KAB´s bestyrelsesuddannelse for beboervalgte i KAB-fællesskabet er et samlet forløb på 

syv moduler med plads til 20 deltagere.  

 

Bestyrelsesuddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige aspekter af bestyrelses-

hvervet, og uddannelsen er dermed et kvalificeret supplement til de almindelige red-

skabskurser. Aktiv investering fra de deltagende er en forudsætning for at nå et højt ni-

veau i uddannelsen, så deltagerne får maksimalt udbytte. 
 

Ansøgningsprocedure  

• Deltagelse kræver en skriftlig, motiveret ansøgning ved udfyldelse af ansøgnings-

skema, der skal sendes til organisationsbestyrelsen tids nok til, at de kan nå at be-

handle og indstille ansøgere inden ansøgningsfristen den 1. juni 2022. 

• Ansøgningsskemaet findes på KAB´s hjemmeside under bestyrelse – tilmeld kursus – 

Den gode bestyrelse. 

• Organisationsbestyrelsen udvælger, hvilke kandidater de indstiller til uddannelsen og 

kan max. indstille to deltagere. 

• Organisationsbestyrelsen sikrer, at ansøgningsskemaet på udvalgte deltagere sen-

des til KAB på bestyrelsesmailen: bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk senest 1. 

juni 2022. 

 

Kursusteamet sammensætter det endelige hold til bestyrelsesuddannelsen. Det forsøges 

så vidt muligt at fordele pladserne ligeligt blandt KAB-fællesskabets medlemmer. Det be-

tyder, at det forventes at blive nødvendigt med en prioritering blandt de indstillede ansø-

gere, og får man som deltager ikke plads på de planlagte hold, kommer man på en ven-

teliste. 

 

Tidspunkt og periode 

I 2022 gennemføres ét uddannelsesforløb i perioden august til december. Uddannelsen 

består af syv moduler + et webinar om ledelse, hvor første modul gennemføres over en 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om de ønsker at afsætte økonomi til 

Bestyrelsesuddannelsen og indstille op til to deltagere pr. uddannelsesforløb, samt ta-

ger stilling til betaling for deltagelse, er det organisation eller afdeling, der skal finan-

siere deltagelse. 

mailto:bestyrelsesuddannelsen@kab-bolig.dk
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hel lørdag i KAB-Huset. De efterfølgende moduler foregår også i KAB i tidsrummet kl. 

17.15-21.00. Der vil efter endt uddannelse blive lagt op til at lave netværksgrupper. 

 

Datoer for efterårsforløbet er som følger: 

 

Hold 3 2022:   

20/8, 7/9, 21/9, 5/10, 25/10, 8/11, 23/11, 7/12 

 

Økonomi 

Uddannelsen koster 12.000 kr. pr. deltager. Det foreslås, at boligorganisationen finansie-

rer eventuelle pladser. 

 

Det videre forløb 

Der kan forventes en tilbagemelding til alle ansøgere om deltagelse senest fire uger før 

uddannelsesstart. 

 

Bilag 

I vedlagte notat er uddannelsens fokus, målgruppe, forudsætninger for deltagelse og pris 

uddybet, ligesom der fremgår mere detaljerede oplysninger om de enkelte moduler. An-

søgningsskema ligger på KAB´s hjemmeside under kurser for beboervalgte. 

 

 2: Bestyrelsesuddannelsen 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at de ikke ønsker at indstille deltagere til bestyrel-

sesuddannelsen. 

 

 

7. Elcykler i driften – bæredygtigt tiltag 

I tråd med målsætningsprogrammet i Arresø Boligselskab, og planerne om at etablere el 

ladestandere til elbiler i afdelingerne, har administrationen og driften et ønske om at være 

mere bæredygtige. 

 

 
 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender et maksimum ramme på 150.000 

kr. fra arbejdskapitalen til indkøb af elcykler til Skovbakken, Karlsgave og Ølsted. 
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I driften kommer medarbejderne rundt i afdelingen ved enten at gå eller at køre i deres 

traktorer. Der er derfor et ønske om en mere bæredygtig løsning i form af en elcykel. 

Dels fordi det med en elcykel er hurtigere end at gå, og man kan samtidig have lidt værk-

tøj med rundt. Men ikke mindst fordi driften, som det er nu, tit bruger traktoren, hvilket 

ikke er godt for miljøet eller i forhold til slid og driftsudgifter til traktorerne. I Ølsted kom-

mer medarbejderne på nuværende tidspunkt rundt i afdelingen på et par gamle damecyk-

ler, når de ikke tager en traktor. Dette er ikke optimalt, og ved indkøb af elcykler har vi 

også mulighed for at få sat logo på cyklen så det er synligt for beboerne, at det er vores 

medarbejdere som kommer rundt i afdelingen. 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte et maksimum ramme på 150.000 kr. fra arbejdska-

pitalen til indkøb af elcykler i de 3 afdelinger. 

 

 

8. Trivsels- og sundhedsfremmende tiltag 

 

 
 

Sagsfremstilling 

For KAB er det vigtigt at skabe gode rammer for et bæredygtigt arbejdsliv – helt i tråd 

med KAB´s strategiske ramme: Lad det GRO. En del af dette er at sætte trivsel og sund-

hed på dagsordenen, så det er en naturlig del af KAB-Fællesskabets hverdag og dermed 

også for jeres medarbejdere. En trivsels- og sundhedsindsats er et vigtigt led i at: 

• Nedsætte sygefraværet – Både kortids- og langtidssygefravær 

• Fastholde medarbejdere – Fordi vi er en attraktiv arbejdsplads, der passer på vores 

medarbejdere 

• Rekruttere medarbejdere – Fordi vi tydeligt viser, at vi prioriterer sundhed og trivsel 

på arbejdspladsen 

• Understøtte image – Fordi vi er en moderne arbejdsplads, der følger tidens tenden-

ser og de krav, der stilles til arbejdslivet 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen giver en generel accept til, at boligselskabet 

må få tilbudt et eller flere af fremlagte trivsels- og sundhedsrelaterede tilbud i løbet af 

2022, samt beslutter den økonomiske ramme på 50.000 kr. fra arbejdskapitalen til at 

afholdelse af udgifterne. 
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Alt i alt spiller en trivsels- og sundhedsindsats en væsentlig rolle i at gøre Arresø Bolig-

selskab til en social bæredygtig arbejdsplads, hvor medarbejderne kan træffe sunde valg, 

trives og ønsker at være ansat. 

 

I 2021 har KAB og KAB-Fællesskabet afprøvet en række trivsels- og sundhedstiltag, der 

tilsammen har givet viden og erfaring i, hvordan trivsels- og sundhedsarbejdet gribes an i 

2022. Dette har resulteret i et årshjul for KAB-Fællesskabet, der samler alle aktiviteter re-

lateret til trivsels- og sundhedsområdet, hvor en stor del af aktiviteterne finansieres af 

KAB.  

 

Som supplement til årshjulet, ønsker KAB at gøre det muligt for det enkelte boligselskab 

at tilkøbe ekstra trivsels- og sundhedsaktiviteter på ydelsesniveau. Priserne på aktivite-

terne afspejler KAB-Fællesskabets størrelse og er derfor forhandlet til en pris, som det 

enkelte boligselskab ikke selv kan indhente.  

 

Aktiviteterne, der tilbydes, er udelukkende tilbud, som det enkelte boligselskab får mulig-

hed for at vurdere, om de vil tilbyde deres ansatte eller ej. Det er med andre ord aktivite-

ter, der ligger udenfor trivselsordningen, der er en obligatorisk ydelse jvf. ydelseskatalo-

get for 2022. 

 

Med den kommende trivsels- og sundhedsindsats ønsker KAB at inspirere og motivere – 

og ikke mindst vise alle, at vi har fokus på KAB-Fællesskabet som en attraktiv arbejds-

plads. 

 

Økonomi 

Nedenfor fremgår økonomien for ydelserne som enhedspriser. Planlægning og koordine-

ring af aktiviteterne sker i samarbejde med KAB´s Trivsels- og sundhedskonsulent og 

faktureres jvf. ydelseskataloget for 2022. 
 

 

      Aktiviteter Pris pr. medar-

bejder 

Samarbejds-

partner 

      Sundhedstjek (basis, 30 min.) Kr. 400,-* Carelink 

      Ergonomisk screening og forebyggelse (30 min.) Kr. 400,-* Carelink 

Undervisning af grupper i forebyggelse og ergo-

nomi (hold på 15) 

Kr. 1.500,- pr. 

time* 

Carelink 

Influenzavaccination Kr. 155,-* Carelink 

Individuelt diætistforløb (Anbefales til medarbej-

dere med BMI på 30 og derover): 

En konsultation á 60 min 

En kostplan 

5 opfølgninger á 25 min.  

 

Kr. 3.385,-*  Carelink  

heunder 

DiætistHuset 
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Gruppesessioner (8-10 personer) Kr. 250,-* Carelink  

herunder 

DiætistHuset 

Kontorcykler Kr. 2.100,-  

(levering kr. 65,-) 

Ergopartner 

*Kørsel Sjælland afregnes med et kørselstillæg på kr. 500,-.  

Bortfalder ved fast aftale. 

 

 

 3: Ydelsesbeskrivelse_kontorcykel 

 4: Ydelsesbeskrivelse_Carelink 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte at alle medarbejdere, som er tilknyttet boligselska-

bet, må få tilbudt trivsels- og sundhedsrelaterede tilbud der hvor det giver mening, blan-

det andet fra KAB’s tiltag/udbud. Samt godkendte den økonomiske ramme på 50.000 kr. 

fra arbejdskapitalen til at afholdelse af udgifterne 

 

 

9. Regnskaber 2021 

 
 

Selskabets regnskab 

Resultatopgørelsen slutter med et overskud på 22.893 kr., der overføres til arbejdskapita-

len. 

Status balancerer med 53.129.718 kr. 

Kursværdi på obligationsbeholdning udgør 43.859.125 kr. 

Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 17.111.583 kr.  

Selskabets arbejdskapital udgør inklusive renter 3.002.124 kr.  

Selskabets samlet trækningsret udgør 6.641.330 kr. 

  

Dispositionsfonden 

Dispositionsfondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal anvendes som 

stødpude over for eventuelle uforudsete begivenheder. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorgani-

sationen og afdelingerne. 
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Afdelingerne er lovmæssigt forpligtiget til at indbetale et bidrag, der udgør 583 kr. pr. leje-

mål årligt, indtil dispositionsfonden samlet set udgør 5.826 kr. pr. lejemålsenhed (2021 

tal).  

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

spositionsfonden. Satserne gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. 

juni det pågældende år. 

 

Disponibelt beløb i dispositionsfonden i henhold til regnskab for 2021: 

Arresø Boligselskab dispositionsfondsmidler udgør 17.111.583 kr. pr. den 31. december 

2021.  

 

Den disponible likvide del er på 8.439.623 kr., hvilket svarer til 9.990 kr. pr. lejemålsen-

hed. 

 

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 afdelingerne.  

 

Der er ikke fastsat specifikke regler for arbejdskapitalens anvendelse, men det er forud-

sat, at dens midler anvendes inden for almenboliglovens rammer.  

 

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

ligorganisationen kan desuden vælge, at boligafdelingerne skal indbetale bidrag til ar-

bejdskapitalen. Bidragene kan årligt højst udgøre 165 kr. pr. lejemålsenhed, indtil ar-

bejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 3.188 kr. pr. leje-

målshed (2021 tal). 

 

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

år. 

 

Disponibel arbejdskapital i henhold til regnskab for 2021: 

Arresø Boligselskabs arbejdskapital udgør 3.002.124 kr. pr. den 31. december 2021. Den 

disponible del er på 2.992.124 kr., hvilket svarer til 3.542 kr. pr. lejemålsenhed.  

 

Egen trækningsret 

Trækningsretten er en slags opsparingskonto som 60 % af boligafdelingernes pligtmæs-

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

maksimalt 2/3 af udgifter til forbedringsarbejder. 

 

Arresø Boligselskab råder pr. den 31. december 2021 over en samlet trækningsret på 

6.641.330 kr. Trækningsretten ændres kvartal for kvartal i takt med løbende indbetalinger 

og afviklingsvilkår. 
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Afdelingernes regnskaber  

 

20005 Ølsted 

Resultatopgørelsen balancerer med 15.634.993 kr. og slutter med et overskud på 

2.402.557 kr.  

 

Status balancerer med 184.422.851 kr. 

 

20006 Gydetoppen 

Resultatopgørelsen balancerer med 1.823.556 kr. og slutter med et underskud på 25.867 

kr.  

  

Status balancerer med 28.944.920 kr. 

 

20008 Skovbakken 

Resultatopgørelsen balancerer med 24.945.611 kr. og slutter med et overskud på 

872.735 kr.  

 

Status balancerer med 184.081.695 kr. 

  

 

20009 Karlsgave 

Resultatopgørelsen balancerer med 15.588.613 kr. og slutter med et overskud på 

182.450 kr.  

          

Status balancerer med 126.164.721 kr. 

 

20012 Aktivitetshuset – Skovbakkevej 9 

Resultatopgørelsen balancerer med 171.715 kr. og slutter med et overskud på 32.602 kr.  

          

Status balancerer med 1.147.565 kr. 

 

 

 5: 2021_20_Årsregnskab Arresø Boligselskab 

 6: 2021_20_5_Årsregnskab Ølsted 

 7: 2021_20_6_Årsregnskab Gydetoppen 

 8: 2021_20_8_Årsregnskab Skovbakken 

 9: 2021_20_9_Årsregnskab Karlsgave 

 10: 2021_20_12_Årsregnskab Aktivitetshuset 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte årsregnskaberne for 2021. 

 

 

10. Budget 2023 

I budgettet for 2023 er der taget udgangspunkt i de produktpakker, som afdelingerne har 

valgt.  

 

 
 

Budgettet balancerer med 16.276.292 kr. 

 

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 51.000 kr., som er forudsat 

henlagt til arbejdskapitalen.  

 

Budgettets hovedposter: 

Forretningsførelse i alt 5.280.000 kr. 

Organisationens øvrige driftsudgifter 

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

 

815.000 kr. 

Bruttoadministrationsudgifter 6.095.000 kr. 

 

 
 11: 2023_20_Budget for Arresø Boligselskab 

 
 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet for 2023.  

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet for 2023. 
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Sager til orientering 

11. Bestyrelsens sammensætning 

Medlem   Titel   På valg    

Kim Voss   OB-medlem  2022 – modtager genvalg 

René Vang Pedersen Næstformand  2022 – modtager genvalg 

Susan Egede  Formand  2023 

Merete Kjær  OB-medlem  2023 

Jan Kragh   OB-medlem  2023 

 

Jørgen Lybæk  Suppleant  2022 

Marianne Westberg Suppleant  2022 

 

 

 
 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

12. Astma-Allergi Danmark 

KAB og Astma-Allergi Danmark har indgået et strategisk partnerskab. Formålet er at for-

bedre udendørsarealer og indeklima for beboere med astma og allergi i KAB-Fællesska-

bet. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

Astma-Allergi Danmark er en patientforening, som arbejder for, at alle berørt af astma, 

allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag. Omkring 1,5 mio. danskere er berørt af 

astma, allergi eller en anden overfølsomhedssygdom. Foreningen står bl.a. bag 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  



 

Referat 
 

Arresø Boligselskab 

Møde den 24. maj 2022 

Udsendt den 7. juni 2022 

 

 
 

15/28 

Allergimærket Den Blå Krans og indsamling samt formidling af Dagens Pollental. Læs 

mere om Astma-Allergi Danmark på deres hjemmeside: www.astma-allergi.dk 

 

KAB og Astma-Allergi Danmark etablerer et strategisk partnerskab, der skal forbedre 

udendørsarealer og indeklima for beboere med astma og allergi i KAB-Fællesskabet.  

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i oplysningsaktiviteter, der uddanner drift, afdelingsbe-

styrelser og beboere til at varetage udvikling og vedligehold af grønne arealer med fokus 

på både biodiversitet og allergivenlig beplantning. Eksempelvis kan der opstå problemer 

med forhøjet antal græspollen, hvis man lader græsset gro, ligesom visse træer anvendt i 

forbindelse med regnvandshåndtering kan give udfordringer.  

 

Partnerskabet skal samtidig klæde KAB-Fællesskabets beboere på til at forbedre deres 

indeklima gennem blandt andet udluftning, rengøring og evt. brug af allergivenlige pro-

dukter. Her kan Astma-Allergi Danmark udgøre et supplement til materiale fra Bolius. 

 

Indsatsen bygger på både fysiske og/eller digitale kurser samt oplysningsmateriale i form 

af pjecer, artikler og film udformet af specialister i aerobiologi, overfølsomhedssygdomme 

og kommunikation. En del materiale er allerede produceret, andre ydelser kan tilpasses 

boligorganisationens specifikke behov. KAB og Astma-Allergi Danmark kan desuden ud-

vikle kampagner målrettet de almene boligafdelinger. 

 

Økonomi 

Allerede eksisterende digitalt materiale kan frit anvendes. Ønsker boligorganisationen at 

gøre brug af Astma-Allergi Danmarks ydelser, kan det ske pr. medgået tid til en timepris 

på 600 kr. inkl. moms, som opkræves direkte af Astma-Allergi Danmark.  

 

Eksempel på ydelse og pris Tidsfor-

brug 

Pris inkl. 

moms 

Oplæg til bestyrelsesmøder om udvikling og 

vedligehold af grønne arealer med fokus på 

både biodiversitet og allergivenlig beplantning 

og/eller sundt indeklima  

8 timer 4.800 kr. 

Kurser til administrativt- eller driftspersonale 

om udvikling og vedligehold af grønne arealer 

med fokus på både biodiversitet og allergi-

venlig beplantning og/eller sundt indeklima 

8 timer 4.800 kr.  

Rådgivning til udarbejdelse af beboerpolitik 

for fællesarealer med fokus på fx brug og 

vedligehold af udendørs fællesarealer, kæle-

dyr, partikelforurening fra grill og bål, valg af 

produkter til maling og rengøring af fællesare-

aler, vaske- og skyllemiddel i fælles vaskeri, 

10 timer 6.000 kr.  
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sæbe og sprit på fælles toiletter og køkkener 

m.m.   
 

Det videre forløb 

Samarbejdet er forankret hos Center for Drift. Ønsker boligorganisationen at gøre brug af 

materiale eller ydelser fra Astma-Allergi Danmark, kan man kontakte specialkonsulent 

Sara Berg sarbe@kab-bolig.dk. 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

13. Udlejningstal 2021 

KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for Arresø 

Boligselskab og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-Fællesskabet. 

 

 
 

Sagsfremstilling 

Udlejninger 2021 for Arresø Boligselskab 

Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2021 fordelt på ty-

per boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det blå felt). Der er i 2021 i alt indgået 

7.900 kontrakter i KAB-Fællesskabet. I Arresø Boligselskab er der i 2021 indgået 122 

kontrakter inklusive bi-lejemål. 

 

Familieboliger (%) Ældreboliger (%) Ungdom/ 

Kollegier (%) 

Erhverv (%) Bilejemål (%) 

10,1 9,1 13,6 27,7 84,21 44,7 0 3,9 12,2 7,6 

 

Anvisninger 2018 - 2021 

Tabellen illustrerer, hvordan tildelingen af udlejede familieboliger har fordelt sig i perioden 

2018 - 2021 for boligorganisationen og KAB-Fællesskabet (det blå felt). 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

mailto:sarbe@kab-bolig.dk
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År  I alt Venteliste – 

almindelig 

(%) 

Venteliste 

– opryk-

ning (%) 

Venteliste 

fleksibel 

(%) 

Andet* 

(%) 

Bytte 

(%) 

Kommunal 

anvisning 

(%) 

2018 53 3.224 35,9 15,5 22,6 32,8 9,4 15,4 1,9 5,5 0 6,2 30,2 25,5 

2019 89 4.840 17,1 17,4 21,6 27,5 29,6 19,9 10,2 4,6 3,4 4,8 19,3 26,7 

2020 71 4.577 29 14,7 14,5 23,2 18,9 27,9 8,7 6,05 0 5,3 31,9 24,2 

2021 79 4.636 52,56 14,8 8,97 27,7 0 22,6 6,41 8,8 5,13 6,4 28,21 22,1 

 

*(Andet = byfornyelse + særboliger + genhusning) 

 

Billige boliger 

Antallet af almene familieboliger i KAB-Fællesskabet til en husleje på maksimum 4.000 

kr. er faldet fra 13.092 boliger i 2010 til 5.281 i 2021. Det skal dog bemærkes, at tallet 

ikke er reguleret for den almindelige prisudvikling.  

 

For Arresø Boligselskab er der i 2021 51 boliger til en husleje på maksimalt 4.000 kr. 

 

Udsættelser 2018 - 2021 

I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser der har været i Arresø Boligselskab 

og samlet i KAB-Fællesskabet (det blå felt).  

 

År Antal boliger* Udsættelser, restance 

i alt 

Heraf udsættelser 

fastholdt 

2018 811 45.200 3 187 0 23 

2019 811 57.699 1 194 0 50 

2020 811 58.182 0 177 0 45 

2021 811 58.559 4 147 0 38 

*(familie, ældre og ungdom) 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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14. Strategisk samarbejdsaftale med FRAK 

KAB har indgået en strategiske samarbejdsaftale med den socialøkonomiske virksomhed 

FRAK. Aftalen skal understøtte samarbejdet og udbrede kendskabet til FRAK’s produkter 

og ydelser til boligorganisationerne i KAB-Fællesskabet. FRAK har specialiseret sig i at 

tilbyde unge fra almene boligområder et fritidsjob, ofte med afsæt i praktiske opgaver i 

det grønne.  

 

 
 

Sagsfremstilling 

Som en del af signaturprojektet ’Socialøkonomi og Socialt Ansvar’ under den strategiske 

ramme ’Lad det GRO’, har KAB indgået en strategisk samarbejdsaftale med den social-

økonomiske virksomhed FRAK. Samarbejdet er et af flere samarbejder med socialøkono-

miske virksomheder, der skal sikre, at KAB-Fællesskabet er med til at sætte barren for 

socialt ansvar og social bæredygtighed i den almene boligsektor.  

 

Et samarbejde med FRAK kan være med til at understøtte den enkelte boligorganisations 

mulighed for at tage et socialt ansvar ved at indkøbe ydelser eller produkter fra FRAK 

som supplement til den ordinære drift.  

 

Hvem er FRAK?  

FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der har specialiseret sig i at træne unge fra al-

mene boligområder i at varetage et fritidsjob, ofte med afsæt i praktiske opgaver udført i 

det grønne. Det kan være alt fra fysiske anlægs- og omdannelsesprocesser på udearea-

ler over ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i det grønne til maleropgaver, flytteop-

gaver, oprydning i kældre mv.  

 

Typiske opgaver, som FRAK kan løse:  

• Forefaldende grønt arbejde 

• Omdannelse af udearealer fx ifm. implementeringen af ’Vild med Vilje’ 

• Lettere tømrerarbejde, herunder bygning af plantekasser 

• Malerarbejde  

• Oprydning i kældre, udearealer, mv.  

• Sortering af storskrald, mv.  

• Hjælp til events (opstilling, affald, oprydning) 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter 

konkrete muligheder for at samarbejde med FRAK.     
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• Øvrige praktiske opgaver  

 

Hvordan arbejder FRAK?  

FRAK arbejder i grupper, som består af 3-4 lokale unge og én voksen faglig gruppeleder. 

Gruppelederen har relevant faglig baggrund (f.eks. tømrer/gartner) og erfaring med mål-

gruppen. Gruppelederen kvalitetssikrer arbejdet og sørger for at de enkelte opgaver bli-

ver løst til tiden i den aftalte kadence og kvalitet.  

 

De unges indsats tilrettelægges som et supplement til den ordinære drift og er derfor ikke 

i et konkurrenceforhold med driften i de enkelte boligafdelinger. De unges løn er afstemt 

med 3F, de får feriepenge og er forsikrede - og så har de arbejdstøj og sikkerhedsudstyr 

på.  

 

Hvorfor samarbejde med FRAK?  

Ved at hyre FRAK kan man både få en ekstra hånd til at få løftet praktiske opgaver i bo-

ligafdelingen samtidigt med, at lokale unge får et fritidsjob, der både giver dem penge på 

lommen, konkret arbejdserfaring og noget på CV’et at gå videre med i forhold til uddan-

nelse og beskæftigelse. Indsatsen øger også de unges lokale engagement og ejerskab, 

virker kriminalpræventivt og styrker relationen mellem driftsmedarbejdere og boligområ-

dets unge.  

 

Økonomi 

FRAK løser opgaver på baggrund af tilbudsgivning, så prisen afhænger af opgavens om-

fang og karakter.  

 

Det videre forløb 

Den enkelte boligorganisation kan tage direkte kontakt til FRAK for at få et tilbud på en 

konkret opgave.  

Hvis boligorganisationen har yderligere spørgsmål til, hvad det indebærer at hyre FRAK 

til at løse opgaver, eller hvis der er behov for at få besvaret andre spørgsmål relateret til 

samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, kan man kontakte Boligsocial Support 

i KAB. 

 

Find mere info her:  

• FRAKs guldkorn: https://frak.dk/guldkorn/ 

• Hvorfor er fritidsjob så vigtige: https://frak.dk/hvorfor-fritidsjobs/ 

 

De vedlagte bilag uddyber, hvem FRAK er og, hvilke ydelser og produkter de kan levere: 

 

 12: FRAK Pixibog 

 13: FRAK evaluering - Anlæg og Vedligehold 

 14: FRAK priseksempler på udvalgte ydelser 

 

https://frak.dk/guldkorn/
https://frak.dk/hvorfor-fritidsjobs/
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Der blev aftalt at tage kontakt til FRAK for at høre nærmere om projektet i praksis, og om 

det er muligt at det kunne være unge fra lokalområdet. 

 

 

15. KAB-mailadresser 

Fra onsdag den 15. juni 2022 er det for alle organisationsbestyrelser kun tilladt at benytte 

KAB-mail. Alle med en KAB-mail skal have en app og bruge multi-faktor-godkendelse 

(MFA). 

 

 
 

KAB oplever flere og flere angreb med ransomware – ond virus. For ikke at komme i 

samme situation som fx COOP, Vestas og ISS med milliardtab til følge, går KAB i skyen 

og indfører samtidig såkaldt multi-faktor-godkendelse. Alle medarbejdere med KAB-mail 

er allerede overgået til skyen, og det er nu blevet tid til at også bestyrelsesmedlemmer 

med KAB-mail skal. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke længere have fælles KAB-mail-login, og automatisk 

viderestilling af en KAB-mail til en privat mailkonto er heller ikke længere muligt. 

 

Baggrunden er den helt enkle, at ud af den mere end kvarte million mails vi modtager om 

måneden, er et stigende antal med ransomware der er sendt ene og alene for at skade 

virksomheden. 

 

En af de nyeste former for angreb er at kryptere indholdet på ens pc så man ikke læn-

gere selv har adgang til det. For at få adgang igen, skal der betales løsepenge til hacke-

ren (Ransomware). Angrebet sker typisk gennem e-mail. Man modtager en e-mail med et 

link og klikker man på linket, downloades og installeres et program, som bevæger sig 

gennem systemet og krypterer og låser data. Læs mere om trusler og sikker på Center 

for Cybersikkerheds hjemmeside https://www.cfcs.dk/da/cybertruslen/. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

https://www.cfcs.dk/da/cybertruslen/
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Med den nye sikkerhed i form af multi-faktor-godkendelse betyder det, at du indimellem 

vil blive bedt om at godkende login i en app eller med en SMS-kode. Ikke alle program-

mer kræver det lige nu, men med tiden vil stadig flere gøre det. 

 

KAB har lagt vejledninger på hjemmesiden https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse/digital-

bestyrelsesbetjening/sikker-brug-af-kab-mail-mfa. Hvis der er behov for hjælp til opsæt-

ning, tilbyder KAB’s it-afdeling også både webinar og workshops, hvor man kan komme 

ind og få hjælp til at sætte det hele op.  

 

KAB inviterer til webinar tirsdag den 7. juni kl. 17:00-18:00 hvor it viser, hvordan det 

fungerer, og svarer på tekniske spørgsmål. Webinaret bliver optaget så det også kan ses 

på et andet tidspunkt. 

 

Webinaret suppleres med tre fysiske workshops i KAB-Huset. Den første workshop er 

den dag, der er repræsentantskabsmøde i KAB, nemlig tirsdag den 31. maj 2022 kl. 15-

17. De to andre datoer er torsdag den 16. juni kl. 14-18 og tirsdag den 21. juni kl. 14-

18. Her kan du få hjælp til at gøre det hele klar. 

 

Der bliver sendt særskilt invitation til både webinar og workshops på mail. 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

16. Brandkurser og opfølgning på forebyggende initiativer 

Arresø Boligselskab har de seneste år været ude for en del forsikringsskader, hvilket 

også har medført at vi fra 1. oktober 2021 steg markant i forsikringspræmie. Vi vil derfor 

gerne gøre en aktiv indsats for at undgå dette i fremtiden. 

 

 
 

Der har nu været afholdt kurser for både beboere og medarbejdere i forhold til brandfor-

anstaltninger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter 

konkrete muligheder for yderligere forebyggende initiativer. 

https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse/digital-bestyrelsesbetjening/sikker-brug-af-kab-mail-mfa
https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse/digital-bestyrelsesbetjening/sikker-brug-af-kab-mail-mfa
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Der deltog i alt ca. 45 beboere på de 3 planlagte kurser for beboerne i selskabet, vi 

havde gerne set at der var flere der deltog, men synes alligevel at det har været en suc-

ces. Derfor overvejes det også om der skal afholdes et opfølgende kursus til efteråret. 

 

Der er lagt en del materiale op på hjemmesiden i forhold til disse kurser, brandsikkerhed 

generelt og ikke mindst vigtigheden i at have en indboforsikring. 

 

Der har også været afholdt et kursus for medarbejderne i boligselskabet, hvor der var en 

konsulent ude fra vores forsikringsmægler Willis og fortælle om skadeforebyggelse af 

brand, vand, kortslutning med mere, med en masse information og eksempler på ting 

som driften, skal være opmærksomme på. 

 

Tiltag indtil videre: 

• Der er afholdt kursus i brandsikkerhed for alle vores medarbejdere i driften 

• Der er afholdt kursus for beboerne om brandsikkerhed 

• Der er sendt beboerinformation ud til juletid 

• Der er lavet en underside på selskabets hjemmeside omkring brandsikkerhed 

 

Derudover vil vi løbende holde øje med andre tiltag som kan give mening at implemen-

tere i selskabets afdelinger. Dette med henblik på at prøve at undgå så mange skader 

fremover, som dermed forhåbentlig kan være med til at holde forsikringspræmien i ro i 

fremtiden, eller ligefrem gøre at den kan blive sat ned. I første omgang skal det nu sikres 

at der er et passende antal røgalarmer i alle beboerlokaler, samt lokaler og værksteder 

som hører under servicecenteret. 

 

Organisationsbestyrelsen skal nu have en snak om eventuelle yderligere foranstaltninger 

i selskabet. Så som gennemførsel af spørgeskema i selskabets afdelinger, i forhold til at 

høre beboerne om de har røgalarmer og indboforsikringer. Man kunne også beslutte at 

driften, i forbindelse med alle fraflytninger, monterede et passende antal røgalarmer, så-

ledes at vi på den måde langsomt, men sikkert, får flere og flere lejemål med røgalarmer. 

Det samme gør sig også gældende ved renoveringsprojekter, hvor det giver mening at 

kigge på opsætning af røgalarmer i forbindelse med projekterne. 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Der blev drøftet forskellige muligheder for at optimere brandsikkerheden i boligselskabet: 
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•  Sende spørgeskemaer ud til beboerne for at sætte fokus på røgalarmer og indbofor-

sikring. 

• Brandsikring og røgalarmer når der opsættes nye tage i Karlsgave. 

• Gennemgang af veje og stier ved afdelingernes markvandringer. 

• I forlængelse af de afholdte brandkurser, var der ønske om hjertestarterkursus. 

 

FU og administrationen arbejder videre med projektet og de enkelte tiltag. 

 

 

17. OB tilfredshedsmåling  

Der blev i januar afholdt tilfredshedsmåling for organisationsbestyrelserne i KAB-fælles-

skabet. 

 

 
 

Der er 4 ud af 5 i bestyrelsen der har svaret på tilfredshedsmålingen, som har en samlet 

score på 3,8 ud af 5. KAB har sat et overordnet mål på 4,0, hvorfor målingen i Arresø Bo-

ligselskab er under dette mål. Derfor skal der tages en snak om hvor det er at samarbej-

det og servicen kan forbedres, for at organisationsbestyrelsen oplever en større tilfreds-

hed i samarbejdet. 

 

 

Bilag 15: OB tilfredshedsmåling Arresø Boligselskab 2022 

Bilag 16: OB tilfredshedsmåling spørgeskema 2022 

 

 

Beslutning 

 

Næste gang der bliver lavet tilfredshedsmåling, vil spørgsmålene i spørgeskemaet blive 

formuleret og opstillet anderledes så det vil være nemmere at besvare, og give et mere 

retvisende billede af samarbejdet. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter 

hvad der eventuelt kan gøres bedre i samarbejdet med KAB.     
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18. KAB-politik vedrørende krænkende handlinger 

KAB har udarbejdet en politik for krænkende handlinger, som både gælder for medarbej-

der og beboerdemokrater. 

 

 
 

Krænkende handlinger, fx mobning og seksuel chikane, er uacceptabelt og i modstrid 

med ansættelse i KAB. 

 

Hvis nogen føler sig krænket eller har behov for hjælp til at tale om eventuelle krænkende 

hændelser, rettes der henvendelse til ledelsen, arbejdsmiljø eller HR. Ledelsen er forplig-

tet til at gribe ind og sørge for at forebygge andre lignende episoder. Den videre proce-

dure – herunder kontakt til krænkeren – forudsætter accept fra den krænkede. 

 

Ledelsen skal høre begge parters version af en påstået krænkelse, før der eventuelt an-

vendes sanktioner. Enhver sanktion skal stå i et rimeligt forhold til krænkerens adfærd og 

bevisets stilling. Som udgangspunkt løses sagen bedst gennem samtaler, men der kan 

blive tale om bortvisning eller afskedigelse i særligt alvorlige eller gentagne situationer. 

 

 

 

Definition af mobning 

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - 

eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende 

handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende, eller indirekte 

handlinger som f.eks. social isolering og udelukkelse fra gruppen. 

 

Enkeltstående konflikter eller drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede, er 

ikke mobning. 

 

Ofrenes oplevelse af de krænkende handlinger er et centralt aspekt i mobning. Det er 

derfor uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret 

ønske om at krænke offeret. 

 

Definition af seksuel chikane 

Seksuel chikane er en uønsket adfærd af seksuel karakter eller anden kønsbestemt ad-

færd, der krænker mænd og kvinders værdighed. Seksuel chikane kan optræde i forskel-

lige former, og dækker over både verbal, fysisk og anden adfærd. Seksuel chikane ken-

detegnes ved manglende samtykke fra den krænkedes side. Det er modtagerens opfat-

telse og reaktion, der definerer, hvad der er seksuel chikane. Hvis den krænkede, ikke 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.     
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oplever det som en kompliment, men som en uønsket situation/pres, er der tale om sek-

suel chikane. 

 

Opfattelsen af hvad der udgør en krænkelse, er dog ofte forskellig fra person til person. 

 

Politikken gælder også mellem ansatte og beboervalgte. 

 

 

Bilag 17: Politik for krænkende handlinger 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

19. Fortroligt punkt 

 

 

20. Fortroligt punkt 

 

 

21. Målsætningsprogram 

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

organisationsbestyrelsesmøderne. Punktet er tilføjet for at kunne følge med i de tiltag 

som bliver taget hen ad vejen i selskabet og i de enkelte afdelinger, i forhold til at komme 

i mål med de 3 indsatsområder i målsætningsprogrammet, Det gode beboerdemokrati, 

Bæredygtighed og Trivsel og tryghed. 

 

 
 

 

 18: Opfølgning på målsætningsprogrammet 2020 – 2023 

 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemgår opfølgningsbilaget og tilføjer 

eventuelle nye tiltag og idéer. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen havde en kort snak om målsætningsprogrammet og opfølg-

ningsbilaget. Beslutningen omkring elcykler til driften bliver tilføjet i dokumentet under 

bæredygtighed. 

 

22. Orientering fra forretningsudvalget 

Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 5. maj, inden dette organisationsbe-

styrelsesmøde. På mødet er dagsordenen blevet præsenteret for FU og efterfølgende til-

rettet og godkendt af FU, inden den er blevet sendt til hele organisationsbestyrelsen.  

 

 
 

Møderne bruges til forberedelse af dagsordenen for kommende organisationsbestyrel-

sesmøder, samt sparring og planlægning af igangværende sager og projekter, eller kom-

mende tiltag og arrangementer i selskabet. 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

23. Kommende møder 

Planlagte møder for organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet i Arresø Boligsel-

skab i 2022. 

 

 
 

 

Onsdag d. 25. maj 2022 Bakketur OB/personale 

Torsdag/fredag d. 16-17 juni 2022 Seminar 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Indstilling 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
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Tirsdag 18. oktober 2022 Formandsmøde 

Tirsdag 15. november 2022 OB-møde 

Tirsdag 15. december 2022 Julehygge OB/personale 

 

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

 

 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

24. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 

 

 

25.  Referat af mødet 

Referat for mødet er vedlagt i som bilag. 

 

 19: 20220524_20_Referat_PUBL 

 

 

26.  Referat af mødet – fortroligt 

 
 

På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er per-

sonfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesre-

ferat, der offentliggøres.  

 

Dette forhold har altid været til stede, men har fået fornyet aktualitet i forbindelse med ny 

lovgivning, der påbyder offentliggørelse af referater. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at referatets karakter fremover behandles som sidste punkt på organisati-

onsbestyrelsens møde, og at organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal udarbej-

des et fortroligt referat. 
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Beslutning  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at punkt 19 og 20 skulle være fortrolige punkter og 

at der derfor også skal udarbejdes et fortroligt referat af dette møde. 

 

 

 

 

 

Dato__________ 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Susan Egede René Vang Pedersen 

 

 

 __________________________ 

 Merete Kjær 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Jan Kragh Kim Voss 

 


