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Organisationsbestyrelsesmøde den 19. april 2017, kl. 16.30   

i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V 
 

 den , kl.    

 
 

 

Tilstede: Thomas Jensen, Anette Ågård Nielsen, Erik Moesby Nordstrøm, Annelise Refshau-

ge, Allan Vinje, Michael Quist, Niels Bjerre Degn, Palle Rye og Boye Korndal,  

Afbud: Rolf Andersson, John Ehrbahn, Finn Larsen, Bettina Jarl Darlslund, Dea Maria Pe-

tersen og Jens Løth 

Fra KAB: Kurt Rytter, Camilla Norup Andersen, Anne Brønnum og Dorthe Hald 
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Anette Ågård Nielsen bød velkommen til mødet. Kurt Rytter ønskede et ekstra punkt på 

dagsordenen vedrørende en sag i Farum Midtpunkt om kontrahering af arbejder. Punktet 

indsættes som nyt punkt 9 i referatet. Organisationsbestyrelsen godkendte dette. 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 22. februar 2017 er fremsendt til organisati-

onsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. 

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af 

formanden. 

 

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden. 

 

 

2. Revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selskabets 

revisionsprotokol, idet det bemærkes, at der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde 

er foretaget indførelse i protokollen. 

 

Indstilling:  Organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

3. Konstituering 

I forbindelse med organisationsbestyrelsens konstituering i november 2016 blev det besluttet, 

at Thomas Jensen overtager formandskabet efter Gerd Karlsen, når hun ikke længere kan va-

retage jobbet som formand for Furesø Boligselskab. Af ordensmæssige grunde skal organisa-

tionsbestyrelsen bekræfte denne konstituering. Hertil kommer, at der er behov for at konsti-

tuere sig i boligorganisationens udvalg. 

 

I forlængelse heraf skal det drøftes, hvornår der afholdes ekstraordinært repræsentantskabs-

møde, hvor der afholdes suppleringsvalg til den ledige plads efter Gerd Karlsen. 
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen konstituerer sig samt fastlægger dato for ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde. 

 

Organisationsbestyrelsen konstituerede sig med Thomas Jensen som formand og Anette 

Ågård Nielsen som næstformand. Herefter blev konstitueringen for alle udvalg fastlagt. 

Konstitueringen udsendes med referatet. 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde med suppleringsvalg til organisationsbestyrelsen 

i forbindelse med den ledige plads efter Gerd Karlsens blev fastlagt til den 7. juni 2017, kl. 

16.00 i KAB. 

 

 

Sager til drøftelse og beslutning: 

 

4. Målsætningsprogram Furesø Boligselskab 

Organisationsbestyrelsen har på sit seminar den 4. marts 2017 arbejdet med målsætnings-

programmet for Furesø Boligselskab. Målsætningsprogrammet vil ud over konkrete mål in-

deholde vision og mission.  

 

KAB arbejder videre på de grundsten, der er blevet lagt på seminaret, og vil udarbejde et for-

slag til det endelige målsætningsprogram. I processen vil der blive sendt udkast til Thomas 

Jensen og Anette Ågård Nielsen for gennemlæsning og kommentering.  

 

Målsætningsprogrammet skal godkendes af organisationsbestyrelsen og af repræsentantska-

bet. Det endelige målsætningsprogram vil blive fremlagt for repræsentantskabet på repræ-

sentantskabsmødet den 22. november 2017.  

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender processen for udarbejdelsen af målsætning-

sprogrammet.  

 

Camilla Norup Andersen gav en mundtlig status på arbejdet med nyt målsætningspro-

gram. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den foreslåede 

proces herunder tids- og handlingsplan. 
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5. Supplering af byggeudvalg i Skovvang II 

Der er behov for supplering af byggeudvalget til byggesagen, hvor udvalget oprindeligt be-

står af Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen og Erik Moesby Nordstrøm. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning om byggeud-

valgets sammensætning. 

 

Organisationsbestyrelsen udpegede Thomas Jensen som Gerd Karlsens efterfølger. Udval-

get er herefter Thomas Jensen, Anette Ågård Nielsen og Erik Moesby Nordstrøm. 

 

 

6. Skovvang II – Allerød - nyt demensplejecenter – orientering om den videre proces 

Sagsbeskrivelse 

Allerød Kommune har fået udarbejdet vurdering af grundprisen af EDC i slutningen af 2016. 

Vurderingen lyder på 10.270.000 kr. inkl. moms for et grundareal på 8.870 m2. Dette svarer til 

en m2 pris på 1.157 kr. og en byggeretspris på 3.950 kr./m2, idet projektets boligareal påregnes 

at udgøre 2.600 m2.  

 

Kommunen har modtaget tilkendegivelse fra KAB om, at grunden ønskes erhvervet til den 

vurderede pris, såfremt Furesø Boligselskab accepterer prisen. Der udestår dog endelig afkla-

ring af de øvrige grunderhvervelsesvilkår såsom tilslutningsafgifter, jordbundsforhold samt 

forurening m.v. Vi regner med, at disse vilkår ikke vil belaste byggeretsprisen unødigt og 

vurderer derfor, at der indestår fornuftige vilkår i den kommende grundkøbsaftale som for-

udsætning for nærværende grundkøb. Grundkøbsaftalen kommer til at indeholde stort set 

samme vilkår som den oprindelige grundkøbsaftale fra Skovvang I.  

 

Næste skridt i processen er at få udarbejdet forretningsføreraftale med Allerød Kommune 

samt Furesø Boligselskab. Derudover skal der udarbejdes miniudbud på bygherrerådgivning, 

hvor valgte bygherrerådgiver bistår Allerød Kommune med udarbejdelse af ny lokalplan for 

byggefeltet, hvor demensplejecentret skal opføres.  

 

Tids- og procesplan 

Der har været afholdt møder med Allerød Kommune, og de er bekendt med, at tidsplanen for 

projektet er forskudt et års tid med forventet aflevering ultimo 2019. Dette grundet, at projek-

tet er ændret fra 2 plan til 1 plan, samt at der har været afholdt borgerhøringer. Projektæn-

dringerne betyder, at kommunen skal have udarbejdet en ny lokalplan. Efter indgået aftale 

med bygherrerådgiver, vil der blive udarbejdet en ny forventet tidsplan. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager processen til efterretning samt godkender købet af 

grunden. 
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Det blev fastslået, at det nybyggede demensafsnit sammenlægges med Plejecenter Skov-

vang, når byggeriet sættes i drift, således at demensafsnittet blot er en udvidelse af det ek-

sisterende plejecenter. I den forbindelse vil der være behov for en ændring af de nuværende 

tingslyste fordelingstal i ejerforeningen. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte herefter procesplan samt erhvervelse af grunden til 

formålet under forudsætning af kommunal godkendelse af projektet. 

 

 

7. Skovhusene Flyvestation Værløse – nybyggeri af 50 boliger (20 små boliger og 30 familie-

boliger) 

På en møderække i efteråret 2016 har KAB drøftet forskellige samarbejdsmuligheder med Fu-

resø Kommune. I forlængelse heraf kom det frem, at kommunen ønsker, at Furesø Boligsel-

skab bygger 50 almene boliger. 

 

Det er fastlagt i bebyggelsesplanen, at en del af området skal indeholde almene boliger, her-

under boliger med kommunal anvisning på 25 % i henhold til gældende lov. Kommunens 

ønsker til disse boliger er, at de overvejende skal bygges som små boliger på maks. 45 m², så-

ledes at der er et boligtilbud til det beboersegment, der kan honorere en husleje i den størrel-

sesorden. 

 

Der skal være 30 familieboliger samt 20 små boliger på 30 m2 til maks. 45 m2 for beboere med 

lav betalingsevne. De små boliger skal udarbejdes, så de på et senere tidspunkt kan lægges 

sammen, hvis det ønskes, dvs. 30+30 m2, 35+35 m2 osv. Se bilag 7. 

 

 

Der er planlagt et opfølgende møde om organisering og tids- og handlingsplaner i maj 2017. 

Så snart dette møde er afholdt, ved vi lidt mere om præmisserne og tidsplanen for sagen. 

Men der er ingen tvivl om, at der vil blive brug for noget kapital til at indkøbe ekstern råd-

givningsbistand. Indtil videre afsætter vi 250.000 kr. til miniudbud på rådgivning via Furesø 

Boligselskab/KAB’s rammeaftale og til opstart af programmering. Dette beløb vil blive indfi-

nansieret i sagen, såfremt denne realiseres. Så snart vi kender de nærmere detaljer om sagen, 

vender vi tilbage med et fornyet oplæg. 

 

Ligeledes beder vi om bemyndigelse til at opstarte forhandlinger med Freja om grundkøb 

m.v. og vender tilbage med et formelt beslutningsoplæg herom så snart som muligt. 

 

Bilag 7: Skovhusene Flyvestation Værløse - Fleksibilitet over tid 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, 
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 at KAB arbejder videre med sagen overfor kommunen med henblik på at tilvejebringe et 

egentligt beslutningsgrundlag for organisationsbestyrelsen/repræsentantskabet om nyt 

byggeri. 

 at KAB arbejder videre i planlægningsforløbet med kommunen og forhandlingerne med 

grundejer Freja om grundkøbsvilkår. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående samt bevilgede 250.000 kr. som udlæg 

fra dispositionsfonden til sagen. 

 

 

8. LBF trækningsret – Nordvænget II – ansøgning om tilskud til nye vinduer og isolering af 

gavle 

I forbindelse med kommende renoveringssag i Nordvænget II med udskiftning af vinduer 

samt efterisolering ansøges om tilskud fra Furesø Boligselskabs egen trækningsret i Lands-

byggefonden på 3.500.000 kr. Det forudsættes, at beslutningen om at gennemføre renove-

ringssagen vedtages på et beboermøde i indeværende år. I modsat fald skal ansøgningen ta-

ges op på ny. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningen og træffer beslutning i sagen. 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående. 

 

 

9. Driftssag i Farum Midtpunkt 

Ejendomskontoret har dags dato konstateret, at der er igangsat malerarbejder i P-arealerne 

under Blok 46. Arbejdet er ikke rekvireret af hverken ejendomskontoret eller KAB. Arbej-

derne er stoppet indtil videre, indtil det videre forløb er klarlagt.  

 

Sagen er alvorlig, da her er tale om arbejder til en værdi af 60.000 - 100.000 kr., som er 

rekvireret af 4 beboere i Blok 46 på et ikke konditionsmæssigt grundlag. Her til kommer, at 

projektet ikke er godkendt af Blokrådet, og at arbejdet på sigt kan medføre betydelige vedli-

geholdelsesomkostninger for Farum Midtpunkt. 

 

Der er mulighed for at afvise firmaets krav om betaling for det udførte arbejde, da formaet 

ikke har sikret sig, at de pågældende personer har den fornødne kompetence til at indgå 

bindende aftaler på vegne af Farum Midtpunkt. En økonomisk tvist vil i dette tilfælde væ-
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re en sag i mellem firmaet og de 4 personer, der i strid med alle regler har indgået en byr-

defuld aftale for Farum Midtpunkt. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning om det vi-

dere forløb i sagen. 

 

Michael Quist bemærkede, at husmødet har godkendt projektet, samt at han ikke forstod 

omfanget af de rekvirerede arbejder, som efter hans opfattelse ”kun” er i størrelsesordenen 

ca. 15.000 kr. Han mente endvidere, at tidligere driftschef Frank Carlsen havde sagt god 

for arbejdet. Dette afviste Palle Rye, som helt konkret ved, at Frank Carlsen har afvist en-

hver tanke om maling af rå beton i P-arealer, dels af tekniske grunde, dels af økonomiske. 

  

Organisationsbestyrelsen debatterede herefter sagen og besluttede at bede Blokrådet om at 

drøfte det videre forløb og træffe beslutning om projektets videre gang, herunder betaling 

for udført arbejde. Kurt Rytter bemærkede i den sammenhæng, at hvis Blokrådet ikke god-

kender sagen til finansiering af afdelingens midler, kan udgiften heller ikke dækkes af Blok 

46’s konto 

 

Organisationsbestyrelsen afventer Blokrådets behandling og beslutning. 

 

 

Sager til orientering: 

 

10. Meddelelser fra formanden 

Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 Der har været afholdt møde med borgmesteren om etablering af et værested for unge i 

forlængelse af partnerskabssaftalen (Strategiudvalget). 

 Der har været en forespørgsel om at få opsat en plade med den pris, der er tildelt Sva-

nepunktet. Driften opsætter pladen, når det er afklaret. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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11. Nyt fra Byrådet 

Niels Bjerre Degn orienterer om eventuelle aktuelle sager. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 Der har været afholdt møde i Lokalrådet med politiet, som undrer sig over, at der har 

været entreret med et privat vagtselskab, uden at det er sket i samarbejde med politiet. 

Palle Rye oplyste, at der efterfølgende er indledt en dialog med politiet. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

12. Farum Midtpunkt – Plejecenter Svanepunktet – anmodning til Furesø Kommune om ud-

sættelse af byggeregnskab 

Byggeriet af Plejecenter Svanepunktet blev afsluttet i juli 2015, og senest 6 måneder herefter 

skulle byggeregnskabet have været fremsendt til Furesø Kommunen. 

 

Der har dog været en række uafklarede forhold i forbindelse med byggesagen, som har med-

ført, at der p.t. kører en voldgiftssag. På den baggrund er der ansøgt om udsættelse af bygge-

regnskabet hos Furesø Kommunen indtil efteråret 2017. Ansøgning til Furesø Kommunen er 

vedlagt som bilag 11. 

 

Bilag 11: Ansøgning til Furesø Kommune om udsættelse af byggeregnskab 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

13. Diplom til Blok 12 og 13 

Furesø By og Land har tildelt årets diplomer for god byggeskik til: 

 

- Kålundsvej 18, 3520 Farum 

- Vingen, Hjortøgård 

- Menighedshuset ved Hareskov Kirke, Skandrups Alle 34, Hareskovby 

- Blok 12 og 13, Farum Midtpunkt 
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Prisen blev uddelt ved et arrangement af Borgmester Ole Bondo Christensen den 23. marts 

2017. Furesø Boligselskab var repræsenteret ved Byggedirektør Rolf Andersson, KAB. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

14. Investeringsfonden 

Som nævnt tidligere kan det næppe forventes, at indeværende år bliver helt ligeså godt for 

vores investeringsforeninger, som sidste år var.  

 

Men som det fremgår af nedenstående tabel, så har de tre foreninger også fået en rimelig start 

på 2017, idet der indtil videre har været en gennemsnitlig værdistigning på 0,71 %-point. Vi 

mener derfor, at et realistisk bud på det samlede afkast 2017 er ca. +1,5 %-point for hele ka-

lenderåret. 

 

Kursværdier 

 

 

Nominel be-

holdning 

(kurs 100) 

Indre vær-

di 

(Kurs) 

31. dec. 

2016 

Indre vær-

di 

(Kurs) 

3. apr. 2017 

Værdiudvikling 

hidtil 2017 

Værdiudvikling 

hele 2016 

Danske 

Capital 
82.815.917 114,46 114,97 +0,51 %-point +3,60 %-point 

SEB In-

vest 
74.406.154 114,84 115,65 +0,81 %-point +3,81 %-point 

Nykredit 

Port. 
64.240.900 117,96 118,77 +0,81 %-point +4,68 %-point 

 

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: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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15. Orientering om driftssager 

Farum Midtpunkt 

 

Rens af ventilationskanaler: 

Arbejdet med rens af ventilationskanaler er gået i gang og udføres hen over foråret og som-

meren 2017. Der uddeles løbende varslinger. 

 

Solceller samt udskiftning af elmåler: 

Teknik og Miljøudvalget har udarbejdet 2. debatoplæg, som blev præsenteret på Blokråds-

mødet den 4. april 2017.  

 

Det forventes at komme på som en Blokrådssag til afstemning i maj 2017. 

 

Udbud af telefoni, TV samt internet: 

Bolignetudvalget, rådgivende firma og KAB har modtaget licitationsresultatet, og Parknet har 

vundet licitationen. Arbejdet er igangsat, og Parknet forventer opstart til tiden og senest 1. 

juni 2017. 

 

E-sport: 

Der er i samarbejde med Furesø Boligselskab, FC Nordsjælland samt Himmelev Boldklub 

indgået et samarbejde om at lave forsøg med afholdelse af to e-sport arrangementer i Service-

centralen for alle beboere i Furesø Boligselskab. Der er p.t. aftalt to datoer (15. maj 2017 og 29. 

maj 2017), hvor der vil være tilmelding efter ”først til mølle-princippet” med 16 deltagere. FC 

Nordsjælland leverer instruktører og udstyr til arrangementerne. HRH har sponsoreret halal 

pølsevogn til begge arrangementer, og det undersøges, om vi kan finde andre sponsorer til at 

levere vand og guf. Derudover leveres der sponsorgaver af FC Nordsjælland. 

 

MgO-plader: 

Byggeskadefonden har givet en foreløbig tilbagemelding på MgO-plader i Farum Midtpunkt. 

Som forventeligt er det pladerne i Svanepunktet, Blok 12 og 13, der er mest presserende. Se 

beskrivelsen i punktet neden for. 

 

Byggeskadefoden skriver: 

 Byggeskadefonden forsøger at få vurderet de økonomiske konsekvenser for MgO-plad-

erne ved Blok 12 og 13, som er langt mere kritisk end MgO-pladerne ved bebyggelsens 

Blok 43-46, og 

 Inden Byggeskadefonden afrapporterer endeligt, vil Byggeskadefondens ledelse muligvis 

indkalde til et møde, hvor de sammen med os kan gennemgå de forskellige problemstil-

linger ved MgO-pladerne i Farum Midtpunkt. 

 

Udskiftningen er et element i den verserende voldgiftssag, som vi afventer rapport på. 

 



 

Referat 
 

Furesø Boligselskab 

Møde den 19. april 2017 

Udsendt den 26. april 2017 

 

 
 

12/14 

Skovvang 

 

Gulve i fællesareal: 

Gulvene i fællesareal trænger til lakering, hvilket giver en udfordring, da ingen må gå på 

gulvet i 4 timer efter lakeringen. Personalet eller andre kan således ikke komme til de enkelte 

beboere i det pågældende tidsrum. Der arbejdes i øjeblikket på den bedst mulige løsning. 

 

Der er i budgettet fremadrettet indlagt beløb til afrensning af alger på samtlige terrasser, da 

de er spejlglatte og beboerne ikke selv har mulighed for at behandle træet. 

 

Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. 

 

Ejerforeningen Farum Midtpunkt (Blok 12/13) 

 

Gennemgang af fejl og mangler: 

Der afventes stadigvæk en rapport på syn- og skønssagerne. 

 

Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. 

 

Vængerne 

 

Status på individuel køkkenmodernisering: 

Nordvænget II 38 tilmeldinger. 

Nordvænget I 13 tilmeldinger. 

Sportsvænget 4 tilmelding. 

 

Nordvænget I 

 

Renovering af elinstallationer i lejemålene: 

 

Følgegruppemøde nr. 2 er afholdt den 2. marts 2017. 

 

Følgegruppen har et ønske om, at udendørsbelysningen samt færdiggørelsen af LED-

belysningen i opgangene kommer med i projektet, hvilket vil betyde et ekstraordinært afde-

lingsmøde, da licitationen forventes at overstige det vedtagne budget. 

 

Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. 

 

Nordvænget II 

 

Udskiftning af vinduer samt isolering af gavle: 

Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 16. maj 2017 vedrørende projektoplæg 

til renovering af facader og gavle samt nye vinduer. 



 

Referat 
 

Furesø Boligselskab 

Møde den 19. april 2017 

Udsendt den 26. april 2017 
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Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. 

 

Sportsvænget 

 

Der pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Boye Korndal orienterede om et FIFA-arrangement, der afholdes af to omgange den 15. og 

29. maj 2017 i Farum Midtpunkt. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

16. Orientering om beboerklagenævnssager 

Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges oversigt over verserende og afsluttede 

beboerklagenævnssager i Furesø Boligselskab for perioden 2014-2017. 

 

Bilag 15: Oversigt over beboerklagenævnssager i Furesø Boligselskab for perioden 2014-2017 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

17. Eventuelt 

Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde  Onsdag den 07.06.2017, kl. 16.00 i KAB 

Organisationsbestyrelsesmøde  Onsdag den 13.09.2017, kl. 16.00 i KAB 

Organisationsbestyrelsesmøde  Onsdag den 25.10.2017, kl. 16.00 i KAB 

Organisationsbestyrelsesmøde  Onsdag den 22.11.2017, kl. 16.00 i Farum 

 

Repræsentantskabsmøde  Onsdag den 07.06.2017,  kl. 16.00 i KAB 

Onsdag den 22.11.2017, kl. 18.30 i Farum 

 

 

 



 

Referat 
 

Furesø Boligselskab 

Møde den 19. april 2017 

Udsendt den 26. april 2017 
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Afdelingsmøder: 

 

Nordvænget II, ekstraordinært  Tirsdag den 16.05.2017, kl. 19.00  

Nordvænget II (regnskab)   Onsdag den 18.10.2017, kl. 19.00 

 

 

 

Charlie Lywood (SSP-konsulent) har inviteret til afskedsreception den 22. juni 

2017, da han går på pension. Furesø Boligselskab giver en gave. 

 

Der er 50-års jubilæum i Nordvænget II den 19. august 2017. Dette markeres i 

afdelingen. 

 

 

 

 


