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1. Godkendelse af dagsorden (A)
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat (A)
Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 10. januar 2018 er fremsendt til organisationsbestyrelsen 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.

3. Revisionsprotokol (B)
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 revisionsprotokollen til efterretning.

4. Bestyrelsesforhold (B)
Efter kommunalvalget i 2017 og den efterfølgende konstitueringen har Furesø Kommune
meddelt, at Sabine Dedlow Steffensen er udpeget som observatør til organiationsbestyrelsen i
Furesø Boligselskab for en fireårig periode. Organisationsbestyrelsen har herefter følgende
sammensætning:
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Navn
Thomas Jensen
Anette Ågård Nielsen
Henrik Haugaard Pedersen
Erik Moesby Nordstrøm
Michael Quist
Annelise Refshauge
Allan Vinje
Sabine Dedlow Steffensen

På valg
2018 (formand)
2019 (næstformand)
2019
2019
2018
2018
2019
2021 (observatør for Furesø Kommune)

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sager til drøftelse og beslutning:

5. Omregistrering af hybler i Farum Midtpunkt (A)
BRFU har fremsendt en anmodning til Furesø Boligselskab om at søge om kommunal godkendelse til at nedlægge 2 lejemål, der i dag er udlejet som hybler. Hyblerne ønskes omdannet til fælleslokaler i form af hotelværelser, som kan lejes af besøgende i Farum Midtpunkt.
Afdelingen råder i forvejen over tilsvarende faciliteter i form af 2 hotelværelser.
Forslaget har været fremlagt for Blokrådet i december 2015, se bilag 5. Det fremgår af punkt 5
i referatet fra blokrådsmødet, der blev afholdt i december 2015, og som kan læses i beboerbladet Midtpunktet udgivet i januar 2016, se bilag 5.1, at forslagsstillerne fik mandat til at arbejde videre med forslaget. Det fremgår således ikke af blokrådssagen eller referatet, at der er
truffet en endelig beslutning i Blokrådet om forslaget.
Bilag 5: Blokrådssag 488.b – Stop for udlejning af 2 meget små hybler
Bilag 5.1: Pkt. 5, Blokrådssager - BR-sag 488.b: Stop for udlejning af 2 meget små hybler - fra
referat af blokrådsmøde december 2015
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning i sagen.
Der var enighed om, at præmissen for Blokrådets beslutning i sagen ikke er afklaret. Ansøgningen
returneres derfor til BRFU, således at sagen kan færdigbehandles i Blokrådet.
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6. Kredsvalg i BL’s 2. kreds (A)
Der er valg til Kredsbestyrelsen i BL’s Kreds 2 den 3. april 2018, hvor der skal vælges medlemmer til BL’s repræsentantskab, bestyrelse og kredsene. Se yderligere informationer på
https://bl.dk/media/2216940/informationsbrev-til-2-kreds-om-kredsvalg-3-april-2018-10.pdf
Det er organisationsbestyrelsen, der har kompetencen til at indstille valg af kandidater til
BL’s repræsentantskab. Erik Moesby Nordstrøm har indgivet sit kandidatur til BL’s repræsentantskab.
Indstilling: Furesø Boligselskab indstiller Erik Moesby Nordstrøms som kandidat til BL’s repræsentantskab.
Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen af Erik Moesby Nordstrøm. Erik Moesby Nordstrøm fremsender relevant opstillingsmateriale til Kurt Rytter, som vil sørge for nødvendig dokumentation af opstillingen overfor BL.

7. Kundetilfredshedsmåling 2017 (A)
I december 2017 gennemførte KAB en kundetilfredsmåling af samarbejdet med KAB i de administrerede boligorganisationer i KAB-fællesskabet. Resultatet af undersøgelsen fra Furesø
Boligselskab vedlægges som bilag 7. Resultatet er tilfredsstillende set med administrationens
øjne, men det fremgår af undersøgelsen, at der kun er 3 respondenter, hvilket statistisk set er i
underkanten for at sikre en valid og reel måling. I KAB vil vi jo gerne opnå den bedste vurdering på alle parametre hos et bredt udsnit af vores samarbejdspartenere i bestyrelserne. Der
er derfor brug for noget uddybende feedback på, hvor KAB skal sætte ind for at højne boligorganisationens oplevelse af det gode samarbejde mellem Furesø Boligselskab og KAB.
Bilag 7: Kundetilfredshedsmåling OB 2017 Furesø Boligselskab
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående.
Punktet udsat til næste møde grundet de mange afbud til dagens møde.

8. EU’s persondataforordning og indgåelse af databehandleraftaler (A)
Den 25. maj 2018 træder EU’s forordning om persondata i kraft. Reglerne sætter fokus på
håndtering af persondata og har til formål at yde en stærk databeskyttelsesramme i EU.
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Boligorganisationerne og KAB opbevarer og håndterer mange typer af persondata, f.eks. oplysninger om helbred og økonomiske forhold, men også cpr.- numre og adresseoplysninger.
KAB overholder alle regler for håndtering af persondata og hverken deler, sælger eller videreformidler data om beboerne. Formelt set skal der, for at leve op til persondataforordningen,
underskrives en databehandleraftale mellem boligorganisationen og KAB inden 28. maj 2018,
bilag 8.
Persondataforordningen kræver:
 At personoplysninger behandles lovligt, rimligt og på en gennemsigtig måde i forhold til
de registrerede personer.


At den registrerede beboer eller medarbejder oplyses om, hvilke oplysninger vi indsamler
om vedkommende og hvorfor.



At vi oplyser, hvor længe vi agter at gemme oplysningerne i vores system, og hvem vi deler dem med.



At vi kan dokumentere hvilke personoplysninger, vi gemmer hvor, og hvordan disse beskyttes.



At arbejdsrutinerne for behandlingen af persondata er beskrevet, og at medarbejderne
kender retningslinjerne.

Generelt betyder forordningen, at kun personer, der har brug for de enkelte oplysninger, må
se dem, og oplysningerne må kun bruges til det, vi har oplyst.
Datatilsynet vil fra 25. maj 2018 kunne udstede administrative bøder på op til 4 % af en virksomheds årlige omsætning. Forventningen er, at Datatilsynet kun vil gøre brug af de højeste
bøder i de groveste tilfælde, hvor der helt tydeligt er udvist grov uagtsomhed med persondata, implementering og kontrol.
KAB har vedvarende fokus på beboernes datasikkerhed, og vi vil fremover løbende præcisere
og beskrive beboernes datasikkerhed i forbindelse med konkrete dataindsamlinger. Forordningen betyder blandt andet, at der i KAB bliver en mere restriktiv adgang til beboernes informationer, datastrømmene i KAB bliver gennemgået, og medarbejderne bliver undervist i,
hvordan de skal forholde sig til persondataforordningen.
Bilag 8: Databehandleraftale - KAB
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender databehandleraftalen mellem boligorganisationen og KAB.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående.
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9. Svanepunktet/Farum Midtpunkt – oplæg til forlig (A)
Der har gennem længere tid været ført forhandlinger med Hoffmann A/S med henblik på at
finde et niveau for at afslutte byggesagen vedrørende Blok 12 og 13. Der er nu et gennembrud
i forhandlingerne, hvor Kammeradvokaten på vegne af Furesø Boligselskab har forhandlet en
forligsskitse på plads, som modparten er indstillet på at godkende.
Processen frem til, at et forlig kan indgås, medfører et behov for Landsbyggefondens stillingtagen til forliget, ligesom sagen skal drøftes med Furesø Kommune, der i sidste instans skal
godkende byggeregnskaberne, som bliver berørt af forligets økonomiske konsekvenser. Det
drejer sig om Servicearealerne i Svanepunktet, plejeboligerne i Svanepunktet samt seniorbofællesskaber og familieboliger i Blok 12 og 13, som jo er en del af Farum Midtpunkt.
Udgangspunktet for ovenstående er, at Furesø Boligselskab tiltræder forligsskitsen, hvilket
administrationen anbefaler organisationsbestyrelsen at gøre.
Der vil til punktet blive udarbejdet bilag, der beskriver de økonomiske konsekvenser for
bygherren i forliget. Disse bilag eftersendes dagsordenen hurtigst muligt. På selve organisationsbestyrelsesmødet deltager byggechef Michael Nielsen - Elgaard, hvor forligsskitsen vil
blive gennemgået.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter forligsskitsen og træffer beslutning i sagen.
Michael Nielsen-Elgaard gennemgik forligsskitsen. Der er flere muligheder: Den samlede pakke i
forligsskitsen inkl. MgO-plader, alternativt, at MgO-plader holdes ude af forliget subsidiært, at
MgO-udgiften vurderes af en skønsmand, og at dette beløb bliver forligsbeløbet.
Der var enighed om, at der søges forlig på den del af sagen, der ikke vedrører MgO-plader, mens
KAB gives mandat til at afklare mulighederne for et forlig på skønsmandens prisfastsættelse af
denne del af projektet.

10. De Almene Boligorganisationers Fjernvarmeudvalg i Farum (ABF) (A)
Karin Fuur Andersen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af ABF med virkning fra afdelingsmødet i Sportsvænget den 6. marts 2018. Anette Ågård Nielsen og Allan Vinje har bedt
Bente Bergendorff overtage pladsen, hvilket hun har takket ja til.
Såfremt organisationsbestyrelsen godkender ændringen opdateres konstitueringen med udvalgsposter og medtages til underskrift på førstkommende organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning i sagen.
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Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående og konstituerede sig efterfølgende med ændringen.

11. Nordvænget II – lånoptagelse til renoveringsprojekt (A)
Den 9. april 2017 behandlede organisationsbestyrelsen en ansøgning om tilskud fra egen
trækningsret I Landsbyggefonden på 3.5 mio. kr. til et projekt med udskiftning af vinduer
samt efterisolering af gavle. Ansøgningen blev imødekommet. Det fremgår imidlertid ikke
eksplicit, at resten af finansieringen sker ved optagelse af realkreditlån på ca. 18,5 mio. kr. For
at sikre at den kommunale sagsbehandling ikke forsinkes, vil det være nødvendigt at sikre til
protokol, at den samlede finansiering til projektet er godkendt, selvom trækningsretten er
godkendt.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at der optages lån til finansiering af projektet, jævnfør ovenstående.
Organisationsbestyrelsen godkendte, at der optages lån i afdelingen, som beskrevet ovenfor.

12. Deltagelse i pilotprojekt om samarbejdsaftaler med entreprenører (A)
I KAB oplever vi ofte, at byggesager, såvel nybyggeri som renoveringssager, kan blive ramt
af betydeligere problemer mellem bygherre og entreprenør i forbindelse med sagens gennemførelse. Et godt eksempel herpå er ombygningen af Blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt til plejecenter m.m.
På den baggrund arbejder KAB med en ide, der i al enkelthed tager udgangspunkt i længerevarende samarbejdsaftaler mellem et eller flere entreprenørselskaber, således at den enkelte
byggesag ikke ”står alene”, men bliver del af en større aftaleportefølje, hvis boligorganisationen ønsker at benytte denne mulighed. Resultatet skulle gerne munde ud i bedre priser, større kvalitet i udførelsen og sidst men ikke mindst et for bygherren mere tilfredsstillende forløb
i byggesager.
På mødet vil byggechef Michael Steen Ellegaard og konsulent Ulrik Steen Jensen redegøre
nærmere for projektets detaljer. For at sikre en tilstrækkelig volumen i projektet er det tanken,
at SAB, AKB København og Furesø Boligselskab skal være med i udviklingsfasen af denne
ide i et pilotprojekt, som på sigt skal tilbydes alle de administrerede boligorganisationer
KAB-fællesskabet.
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning om deltagelse
i pilotprojektet.
Ulrik Steen Jensen gennemgik idegrundlaget bag projektet. Efter debat og gode input i debatten besluttede organisationsbestyrelsen, at Furesø Boligselskab deltager i pilotprojektet.

13. Eventuel byggemulighed m.m. i Helsingør (A)
KAB er blevet forelagt muligheden for 2 projekter i Helsingør. Dels er her tale om erhvervelse
af en nyrestaureret ejendom centralt i byen med 35 ældreboliger, dels er her tale om mulighed for at opføre 50 rækkehuse på sygehusgrunden (Klostermosen). Bebyggelsen ligger tæt
på skov og strand ca. 3 km fra bymidten og 2 km fra Prøvestenscentret. Formandskabet har
været forelagt ideen og godkendt, at der arbejdes videre med sagen. For nærværende er sagen uden omkostninger for boligorganisationen, da det først skal afklares endeligt med
kommunen, om den vil være med på ideen om at byudvikle området med en blanding af
private og almene boliger.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender ovenstående.
Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.

Sager til orientering:

14. Meddelelser fra formanden (A)
Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Den årlige pensionistskovtur i Furesø Boligselskab afholdes den 25. maj 2018.
Der var enighed om at fortsætte med biblioteksposerne (markedsføring) med en årlig udgift på ca.
15.000 kr. ekskl. moms.
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15. Skovvang II – Allerød - nyt demensplejecenter – status (B)
Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen den 25. oktober 2017.
Forretningsføreraftaler
Der er udarbejdet forretningsføreraftale med Allerød Kommune, som fortsat ligger til underskrift i kommunen.
Grundkøbsaftale
Udkast til grundkøbsaftale har været undervejs hos Kammeradvokaten for kommentarer og
er ved at blive behandlet og godkendt af Allerød Kommune. Aftalen er kommet retur med
kommentarer, som igen er blevet tilpasset af Kammeradvokaten.
Samarbejdsaftale
Der er udarbejdet forslag til samarbejdsaftale, der skal vedlægges som bilag til købsaftalen.
De to aftaler skal danne juridisk grundlag for vilkår af grundkøbet og samarbejdet i forhold
til snitflader i økonomi, ejerforening m.v.
Der er aftalt møde med Allerød Kommune den 19. februar 2018, hvor Janne Vejlesby fra
Kammeradvokaten er inviteret med til at præsentere de to aftaler for kommunen med det efterfølgende mål at få aftalerne underskrevet.
Lokalplansarbejde og byggeprogram
Lokalplanforslag har været i høring og kommunen meddeler, at der har været få høringssvar.
På vegne af Furesø Boligselskab har KAB fremsendt høringssvar vedrørende formulering til
facader og støjforhold. Dette er vendt i Allerød Kommunes arbejdsgruppe, og KAB afventer
kommunens svar på høringssvaret. Lokalplan forventes vedtaget den 22. marts 2018 på byrådsmødet.
Dispositionsforslag til demenscentret er under sidste revision og er derfra godkendt af Allerød Kommune samt følgegruppen for boligselskabet.
Byggeprogram er ved at blive udarbejdet og skal danne rammen for udbuddet sammen med
dispositionsforslaget. Selve udbudsmaterialet forventes offentliggjort i april 2018. Projektet
udbydes i totalentreprise med omvendt licitation og forhandling. Forhandling giver mulighed for, at der kan drøftes løsninger med entreprenørerne, inden de afleverer endeligt tilbud.
Dette er en fordel specielt i disse tider, hvor markedet er mættet.
I udbuddet vælges tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Prisen vil blive offentliggjort til de bydende, så det, de skal dyste om, er at putte så meget kvalitet i byggeriet som muligt for pengene. Hovedformålet er at få det bedst mulige plejecenter mht. til både
form, funktion og materialer for pengene.
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Der vil vægtes og bedømmes ud fra følgende underkriterier:
Kvalitet

Arkitektonisk og æstetisk kvalitet


Funktionel kvalitet

Proces – Organisering og samarbejde

80-90 %
30-50 %
50-70 %
10-20 %

De endelige procenter er endnu ikke fastsat, men det bliver i dette forhold, hvor kvalitet vægtes højt.
Tids- og procesplan
Prækvalifikation
Udvælgelse
Indledende tilbud
Tilbudsvurdering
Forhandling
Endelige tilbud
Tilbudsvurdering
Tildeling og kontrahering

2018
april/maj
maj
maj/juni
juni
juni/juli
juli/august
august
august/september

Der har senest været afholdt følgegruppemøde den 31. januar 2018, hvor dispositionsforslaget (tegninger) og udbudsproces med tildelingskriterier blev fremlagt. Følgegruppen godkendte ovenstående.
Rådgiver fra Dominia og projektleder fra KAB deltog i Allerød Kommunes styregruppemøde
den 5. februar 2018, hvor dispositionsforslaget (tegninger) og udbudsproces med tildelingskriterier ligeledes blev fremlagt. I Allerød Kommunes styregruppe sidder følgende:
•
•
•
•
•
•
•

To medlemmer af ældrerådet
Teknisk direktør
Sundheds – og velfærdsdirektør
Ejendomschef
Planchef
Teknisk chef
Specialkonsulent

Styregruppen udviste stor interesse og var meget tilfredse med det projekt, som ligger til
grund for udbuddet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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16. Afdeling Skovhusene Flyvestation Værløse – status (B)
Status på Skovhusene
Sagen har på mange måder været anderledes end andre nybyggerisager, og den har derfor
været i en lang proces, før der er kommet et brugbart grundlag.
Grundsælger (Freja) pålægger den nye boligafdeling en masse grundejerforeningsudgifter,
efter byggeriet er opført. Disse udgifter udgør 1.200 kr. pr. 100 m 2/pr. md. Derfor har det været nødvendigt at tilsikre, at boligerne efterfølgende ikke bliver for dyre. Dette kan kun gøres
ved at bygge billigere og genforhandle om grundkøbsprisen med Freja. KAB har gentagende
gange genforhandlet med Freja om grundprisen samt etablering af det ønskede LAR-anlæg
(LAR - Lokal Afledning af Regnvand).
Dette betyder, at KAB nu har et godt grundlag og opfylder kommunens krav om, hvad en bolig må koste (Skema A) samt tilsikrer Furesø Boligselskab et godt byggeri og en efterfølgende
ordentlig drift, trods høje grundejerforeningsudgifter. Dette er sket ved:
•
•

Reduceret grundkøbspris
Freja etablerer LAR-anlæg

For at tilsikre økonomien i byggefasen har der været en dialog med BM Byggeindustri og
Vandkunsten, som er under KAB`s rammeaftale 5. Dialogen har skullet tilsikre, at lokalplanens krav om bygningernes udformning, materialer og projektets økonomi opfyldes.
Ved at reducere grundkøbsprisen muliggøres det, at der kan bygges under rammebeløbet,
men tillige bevares gode og vedligeholdelsesfrie materialer, og stadigvæk er der et større beløb end normalt til grundejerforeninger.
Det betyder, at der nu foreligger et projekt, som er klar til dialog med følgegruppen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Afdeling Kajerødgrunden – familieboliger – status (B)
Der pågår i øjeblikket en dialog mellem REKA A/S, som er den private developer, der skal
bygge på den nordlige del af arealet. Der udformes et kontraktudkast mellem Furesø Boligselskab og REKA A/S til forlæggelse for følgegruppen på første møde.
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Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 21. februar 2018
Udsendt den 16. marts 2018
Lokalplanprocessen er under opstart, hvor der er taget udgangspunkt i konkurrenceprojektets overordnede situationsplan og udformning i forhold til design og materialer. Kommunen
forventer en godkendelse af lokalplanen i oktober 2018 og godkendelse af Skema A i november 2018.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Investeringsfonden (B)
2017 endte med et beskedent rentefald i markedet for statsobligationer efter et år med begrænsede udsving. Realkreditobligationerne oplevede gennem året større rentefald, og vi
skal helt tilbage til tiden før finanskrisen for at se lavere rentespænd til statsobligationerne.
De primære årsager til udviklingen i 2017 var den lave inflation samt den Europæiske Centralbanks meget lempelige pengepolitik med negative renter og fortsatte store obligationsopkøb. De meget lave globale renter understøttede yderligere danske realkreditobligationer.
Udenlandske investorers køb af danske realkreditobligationer var med til at indsnævre rentespændet til statsobligationer.
Rentefaldet gennem året betød, at de højeste afkast blev opnået på afdelingens længste obligationer. Som følge af den store interesse for realkreditobligationer, var det derfor de helt
lange 20- og 30-årige realkreditobligationer med kuponrenter på 2 pct. og derunder, som gav
de højeste afkast.
Kursværdier
Nominel
beholdning
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2016

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2017

Værdiudvikling
hele 2017

Værdiudvikling
hele 2016

Danske Capital

68.406.400

114,46

116,53

+1,80 %-point

+3,25 %-point

SEB Invest

77.307.000

114,84

118,35

+3,04 %-point

+3,43 %-point

Nykredit
Port.

69.518.000

117,96

121,08

+2,63 %-point

+4,13 %-point

Indskud i Investeringsforeningerne skal anses som en langsigtet investering.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 21. februar 2018
Udsendt den 16. marts 2018
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Orientering om driftssager (B)
Farum Midtpunkt
Udskiftning af CS-anlæg:
Der er udarbejdet et nyt projekt vedrørende hastighedsdæmpere, som er fremsendt til godkendelse hos politi og kommune. Politiet har godkendt projektet og p.t. afventes svar fra
kommunen.
Videoovervågning:
I forbindelse med Blokrådssag 511.a blev afstemningstema 1 (opsætning af videokamera ved
alle døre, opsætning af 2 dørstationer i hver blok, mekanisk sikring ved alle indgangsdøre
samt vandalsikre briklæsere ved alle indgangsdøre) vedtaget, og leverandøren er startet op
med projektet, som forventes at være afsluttet efterår 2018.
Vaskeri:
Samtlige vaskemaskiner og tørretumlere er udskiftet. Herudover er lofter malet og belysning
m.m. udskiftet, så vaskeriet nu fremstår som helt nyt. Tørretumblerne er udskiftet før tid, da
de ikke kunne ”tale sammen” med det nye betalingsanlæg. Udskiftningen vil gøre det nemmere for beboerne at bruge maskinerne i vaskeriet fremadrettet. Børne- og ungeudvalget er
p.t. ved at planlægge, hvordan det rum i vaskeriet, der tidligere er blevet benyttet til legerum
for små børn, skal indrettes fremadrettet.
Fakkeloptog til FC Nordsjællands’ hjemmekamp fredag den 16. februar 2018:
I samarbejde med Furesø Kommune og Furesø Boligselskab inviterer FC Nordsjælland til
fodboldkampen, der skyder forårssæsonen 2018 i gang. Alle borgere i Furesø Kommune, der
deltager i fakkeloptoget, kan efterfølgende få fri entre til forårets første hjemmekamp mod OB
den 16. februar 2018.
Mødestedet er ved fodboldbanen i Farum Midtpunkt, Servicecentralen, Paltholmterrasserne
15. Her vil arrangørerne være repræsenteret, og superligaspillere deler billetter ud fra kl.
17.30. Der vil også være sodavandskuponer til de første 250 deltagere.
Fartdæmpning på stamveje:
I forbindelse med Miljøsagen blev der fortaget hastighedsdæmpende foranstaltninger på de 4
trafikpladser. Disse foranstaltninger opfyldte ikke de lovmæssige krav, og Farum Midtpunkt
fik påbud af myndighederne om at ændre foreholdende, så de opfyldte gældende myndighedskrav.
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Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 21. februar 2018
Udsendt den 16. marts 2018
Der er efterfølgende udarbejdet et nyt/tilrettet projekt, og politiet har allerede godkendt dette.
Vi mangler p.t. dog stadig svar fra Furesø Kommune.
Arbejdstilsynet:
Arbejdstilsynet var den 5. februar 2018 på uanmeldt besøg i Farum Midtpunkt. Fokusområdet var arbejdsmiljø, herunder tunge løft. Efterfølgende har Farum Midtpunkt fået tilsendt
vejledning omkring tunge løft. Farum Midtpunkt fik igen en grøn smiley.
Affaldsprojektet:
Der har været afholdt møder i TMU sammen med et eksternt rådgiverfirma samt 2 leverandører. Affaldsprojektet indeholder både kildesortering inde i lejligheder samt håndtering af
storskrald. Der bliver arbejdet videre med projektet, og der bliver indhentet tilbud fra rådgiver og leverandører. Kommunen har tilkendegivet, at de nu er indstillet på, at der ikke kræves miljøgodkendelse ved forøgelse af antallet af containere.
Nyt projekt vedrørende 228 (oprindeligt flygtningeboligprojekt):
Arkitekterne er fremkommet med et nyt forslag i stedet for de oprindelige tegninger til flygtningeboliger. Forslaget bliver fremvist til debat/godkendelse på blokrådsmødet i april 2018 af
arkitekten.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Svanepunkt
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Skovvang
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Vængerne
Generelt:
YouSee:
Aftalen med YouSee blev underskrevet sidst i januar 2018. YouSee vender tilbage i løbet af
nogle uger for nærmere aftale om leveringstidspunkt og det videre forløb.
Aftalen med Dansk Kabel TV, som skal stå for PDS-kablingen, mangler at blive underskrevet,
da der var fejl i de fremsendte kontrakter.
Kim Christoffersen, som er projektleder på sagen, har rykket for nye og korrekte kontrakter.
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Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 21. februar 2018
Udsendt den 16. marts 2018
Nordvænget I
Renovering af elinstallationer i Nordvænget I - status og tidsplan:
Tidsplan:
Det forventes ikke umiddelbart, at hovedtidsplan kan overholdes, så en ny tidsplan vil blive
udarbejdet snarest muligt.
Tømrer arbejder:
Det forventes, at der udføres en blok ad gangen. Blok D opdeles dog i 2 etaper.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Nordvænget II
Isolering af gavle og udskiftning af vinduer og altandøre:
Følgegruppen var på en inspirationstur den 20. december 2017 og har holdt følgegruppemøde nr. 4 den 10. januar 2018.
Uddrag af referat af mødet den 10. januar 2018:
”Gavle:
I gavlene forslås det, at efterisolere med en løsning som STO, med hårde isoleringsbatts som
er mekanisk fastgjort i den eksisterende facade og afsluttet med teglskaller.
Den nye gavlfacade føres helt op til taget, som forlænges.
Desuden føres isoleringen ned under terræn og afsluttes med en pudset overflade. Med den
nye efterisolering bliver gavlvæggene tykkerer end de er i dag, omtrent 20-30 cm.
Det betyder at de eksisterende tagnedløbsbrønde skal flyttes tilsvarende ud fra facaderne.
Vinduer og altandøre:
Der er regnet med at udskifte elementerne, så de stort set modsvarer de eksisterende.
Kældervinduerne anbefales udskiftet generelt.
De nuværende trælister anbefales også udskiftet til pulverlakerede lister.”
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Sportsvænget:
Udskiftning af stofledninger i kældre er afsluttet.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 21. februar 2018
Udsendt den 16. marts 2018

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Orientering om beboerklagenævnssager (B)
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges oversigt over verserende og afsluttede
beboerklagenævnssager i Furesø Boligselskab for perioden 2014-2017.
Bilag 17: Oversigt over beboerklagenævnssager i Furesø Boligselskab for perioden 2014-2018
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Eventuelt (B)
Planlagte møder 2018:
Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:
Organisationsbestyrelsesmøde - onsdag den 18.04.2018, kl. 16.00 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde - onsdag den 13.06.2018, kl. 16.00 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde - onsdag den 12.09.2018, kl. 16.00 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde - onsdag den 24.10.2018, kl. 16.00 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde - onsdag den 21.11.2018, kl. 16.00 i Farum
Repræsentantskabsmøde - onsdag den 21.11.2018, kl. 18.30 i Farum
Seminarer
Seminardag den 3. marts 2018 i Vængerne
Studietur den 31. august – 2. september 2018
Afdelingsmøder:
Nordvænget I - onsdag den 28.02.2018, kl. 19.00
Sportsvænget - tirsdag den 06.03.2018, kl. 19.00
Nordvænget II - onsdag den 07.03.2018, kl. 19.00
Plejecenter Skovvang - onsdag den 04.04.2018, kl. 14.00
Nordvænget II (regnskab) - onsdag den 17.10.2018, kl. 19.00
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Furesø Boligselskab
Møde den 21. februar 2018
Udsendt den 16. marts 2018
Ejerforeningsmøder:
Ejerforeningen Skovvang -tirsdag den 17.04.2018, kl. 15.00 i Farum
Ejerforeningen Farum Midtpunkt - onsdag den 18.04.2018, kl. 16.00 i KAB
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