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

2. Godkendelse af referat (A)
Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 21. februar 2018 er fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer.
Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.
Indstilling:
Det indstilles, at 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:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.
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Sager til drøftelse og beslutning:

4. Evaluering af Bolignøglen (A)
Boligorganisationen har tilsluttet sig fællesventelisten Bolignøglen og indgået aftale med Furesø Kommune om godkendelse af udlejning efter model B den 23. februar 2015. Aftalen udløber den 30. september 2018 og skal derfor fornyes.
Bolignøglen består af 2 dele:
- en fællesventeliste for almene boligorganisationer administreret af KAB, så man kun behøver at skrive sig op ét sted.
- en valgt model til udlejning efter den almindelige venteliste (ekstern venteliste), der påvirker, hvor stor en del af de ledige boliger der bliver lejet ud til eksterne ansøgere. Valg af udlejningsmodel kræver kommunal dispensation for at ændre oprykningsretten .
Boligorganisationen beslutter, hvilken model hver enkelt afdeling skal udlejes efter, alt efter
hvor stor en andel af de ledige boliger, man ønsker, skal tilbydes opnoterede på den almindelige venteliste. Valg af udlejningsmodel påvirker ikke den kommunale anvisningsret.
I alle afdelinger i Furesø Boligselskab udlejes ledige familieboliger i dag efter udlejningsmodel B, som forløber således:
1.

De ledige boliger tilbydes opnoterede beboere i egen afdeling.

2

Er boligerne ikke udlejet, fordeles de ledige boliger således:

2a.

Hver fjerde bolig tilbydes direkte til boligsøgende fra den eksterne venteliste.

2b.

De resterende 3 ud af 4 boliger tilbydes opnoterede beboere i selskabet. Er boligerne
stadig ikke udlejet, tilbydes de herefter til boligsøgende fra de øvrige boligorganisationer i Bolignøglen og herefter evt. til boligsøgende på den eksterne venteliste.

Se bilag 4 for yderligere forklaring og gennemgang af de øvrige udlejningsmodeller.
Venteliste til Furesø Boligselskab
Antal opnoterede til boliger i Furesø Boligselskab.
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Boligorganisationen
Almindelig venteliste
Oprykningsventeliste

2013
52
95

2014
105
123

2015
230
171

2016
214
355

2017
245
508

I boligorganisation er der sket en stor stigning i antallet af opnoterede både til selskabet og
især på oprykningsventelisten.
Udlejning i Furesø Boligselskab 2013-2017
Udlejning via oprykningsventelisten
I boligselskabet har der fra 2013 til 2017 været en stigning i antal af boliger, der er udlejet efter
oprykningsventelisten fra 6,2 % til 16,8 %. Helhedsplanen har medført en begrænset udlejning til oprykningsventelisten, men andelen er nu igen stigende.
Boligorganisationen

2013

2014

2015

2016

2017

Venteliste oprykning

6,2 %

9,0 %

8,9 %

13,8 %

16,8 %

Bilag 4.1 viser statistik over udlejningen i boligorganisationen i perioden 1. januar 2013 til 31.
december 2017.
Udlejning via almindelig eller fleksibel venteliste
I boligselskabet har der været store udsving i antal udlejninger grundet gennemførelse af
PCB-renoveringen i Farum Midtpunkt.
Boligorganisationen

2013

2014

2015

2016

2017

Venteliste almindelig
Venteliste fleksibel

14,7 %

47,8 %

47,1 %

1,2 %

9,2 %

45,1 %

25,4 %

32,8 %

71,9 %

55,1 %

I alt

59,8 %

73,2 %

79,9 %

73,1 %

64,3 %

Bilag 4.1 viser statistik over udlejningen i boligorganisationen i perioden 1. januar 2013 til 31.
december 2017.
Migration til og fra Furesø Boligselskab
Vedlagt som bilag 4.2 er oversigter over migrationen for perioden 2012-2017 mellem Furesø
Boligselskab og de øvrige selskaber, der er tilsluttet Bolignøglen.
Her fremgår det, at der i perioden 2012-2017 har været 70 fraflytninger fra Furesø Boligselskab til andre boligorganisationer i Bolignøglen. Der er 26 indflytninger i Furesø Boligselskab
fra de øvrige boligorganisationer i Bolignøglen. Der har desuden været 383 flytninger internt
i boligorganisationen. Det store antal bunder i helhedsplanen.
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I 2017 alene har der været 22 tilflytninger til Furesø Boligselskab og 5 fraflytninger til andre
boligorganisationer i Bolignøglen. Internt i Furesø Boligselskab har der været 41 flytninger,
hvilket tyder på, at der nu er sket en normalisering af flytningerne efter helhedsplanen.
Bilag 4: Gennemgang af udlejningsmodeller i Bolig
Bilag 4.1: Statistik over udlejningen i boligorganisationen i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2017
Bilag 4.2: Oversigter over migrationen for perioden 2012-2017 mellem Furesø Boligselskab og
de øvrige selskaber, der er tilsluttet Bolignøglen
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt træffer beslutning om modelvalg for den enkelte afdeling for perioden 1. oktober 2018 til 30. september
2022.
Finn Larsen gennemgik principperne i Bolignøglens Modelvalg B, som er det aktuelle valg for afdelingerne i Furesø Boligselskab.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at Model C anvendes i
alle afdelinger.

5. Fornyelse af aftale om anvisning og udlejning med Furesø Kommune (A)
Aftalen med Furesø Kommune om anvisning og udlejning udløber den 30. september 2018.
Udkastet til ny aftale om anvisning og udlejning, bilag 5, er tilrettet med korrekte tal for antal
boliger. Der er ændret/tilføjet følgende elementer:


§ 1 – at hver anden af selskabets 1- og 2-rums boliger, der udlejes til ventelisten, og hvor
ingen på oprykningsventelisten i afdelingerne og selskabet ønsker at leje dem, anvises til
Furesø Kommune, inden de eventuelt efterfølgende tilbydes opnoterede på oprykningsventelisten i resten af KAB-fællesskabet og til opnoterede på den almindelige venteliste.



§ 2 – Den nye afdeling Skovhusene er tilføjet.



§ 3 – Svanepunktet er tilføjet.



§ 4 – Furesø Kommune får 100 % anvisningsret til ungdomsboligerne, som de har haft tidligere.



§ 5 - Seniorbofællesskaberne er medtaget i aftalen med henvisning til egen aftale.



§ 6 – Ombygning af dobbeltdækkere til 2 selvstændige boliger, hvor Furesø Kommune får
anvisningsret til den underste.
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§ 7 – De etablerede kollektive bofællesskaber er medtaget i aftalen med henvisning til
egen aftale, og der er tilføjet muligheden for, at Furesø Kommune kan få lov til at leje indtil 5 boliger i Farum Midtpunkt og etablere dem som kollektive bofællesskaber.



§ 8 – Punkt om kommunal anvisning til de 40 boliger i Skovhusene, hvor Furesø Kommune har opnået tilskud fra staten til den kommunale grundkapital.



§ 12 – Kriterierne er uændret – de er dog nu prioriteret, således at ¾ udlejes efter F1 og ¼
efter F2, F3 og F4 – børnefortrinsretten i Vængerne er løftet over som selvstændigt punkt.



§ 13 – Fortrinsret for børnefamilier i Vængerne.

Udkastet til ny aftale har været drøftet på embedsmandniveau med Furesø Kommune, og
kommunens ønsker er medtaget. Der skal knyttes følgende kommentarer til dele af ovenstående:


§ 1 – Furesø Kommune har behov for boliger med lav leje til boligsocial anvisning. Dette
er en mulighed for at imødekomme dette, uden det har konsekvenser for beboerne i boligselskabet



§ 5 – Seniorbofællesskaberne – organisationsbestyrelsen godkendte den 24. februar 2016
kriterier for venteliste og udlejning af de to seniorbofællesskaber. Udkastet til aftale blev
sendt til Furesø Kommune den 6. marts 2016. Det er ikke lykkedes at få aftalen godkendt i
kommunen. Som led i drøftelserne om ny anvisnings- og udlejningsaftale er kriterierne
for seniorbofællesskaberne drøftet, og der er udarbejdet nyt udkast til aftale, hvor der er
foretaget små justeringer.



§ 6 – For at øge diversiteten i boligtyperne i Farum Midtpunkt og etablere nogle boliger
med relativ lav leje foreslås at et antal dobbeltdækkere ombygges til hver to selvstændige
boliger. Se tegning i bilag 5. Omkostningerne til ombygning af en dobbeltdækker anslås
til at ligge på ca. 250.000 kr. inkl. moms. Ombygningen indbefatter ombygning af indgangsparti på underste etage, opdeling af el, vand og varme, nyt køkken i underste etage
m.v. Omkostningen pålægges de to nye boliger, baseret på et 30-årigt kreditforeningslån,
1/3 af udgiften på den øverste bolig og 2/3 på den nederste bolig. Det giver 2 nye boliger
med ca. huslejer således uden forbrug:



-

underste etage ca. 45 m² og månedlig leje på ca. 4.100 kr.

-

øverste etage ca. 84 m² og månedlig leje på ca. 6.300 kr.

-

til sammenligning koster en dobbeltdækker ca. 8.933 kr. om måneden uden forbrug

§ 13 – Fortrinsret for børnefamilier i Vængerne – giver nogle udfordringer i forhold til beboere i Vængerne, der ønsker at komme ned i en stuebolig. For at imødegå dette, kan fortrinsretten ændres til et fleksibelt kriterium, der alene gælder for Vængerne, f. eks F 1 A –
boligsøgende med børn i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen
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Bilag 5: Udkast til ny aftale om anvisning og udlejning frem til den 30. september 2022 inkl.
bilag til aftalen
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter punktet og tager stilling til udkast til ny anvisnings- og udlejningsaftale og udkast til procedure og kriterier for venteliste og udlejning af
seniorbofællesskaberne.
Materialet blev gennemgået af seniorkonsulent Finn Larsen. Der var herefter en drøftelse af de enkelte punkter i aftalen, som blev godkendt med følgende bemærkninger:
§ 13 udgår af aftalen og ændres til et fleksibelt kriterium for familier med børn, og som har fast arbejde. Øvrige ændringer blev tiltrådt.

6. Kundetilfredshedsmåling 2017 (A)
Punktet var på dagsordenen til organisationsbestyrelsesmødet den 21. februar 2018, men
grundet de mange afbud til mødet blev det besluttet at udsætte punktet til organisationsbestyrelsesmødet i april 2018.
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 6. 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 6: Kundetilfredshedsmåling OB 2017 Furesø Boligselskab
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående.
Kundetilfredshedsmålingen OB 2018 for Furesø Boligselskab udfyldes på organisationsbestyrelsesmødet, hvor tilfredshedsmålingen er på dagsordenen – opbakning til besvarelsen.
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7. Øget markedsføringsindsats i Farum Midtpunkt (A)
I Farum Midtpunkt har der det sidste stykke tid været et øget antal ledige boliger, der har
været længere tid i proces i forhold til udlejning. En del boligsøgende på ventelisten står samtidig som aktivt søgende i Farum Midtpunkt, men reagerer ikke på boligtilbud i afdelingen.
Ejendomskontoret i Farum Midtpunkt oplever ligeledes, at det går lidt mere trægt med udlejningen – og de er bekymrede for, at det kan ende i en situation med tomgang.
For at handle med rettidig omhu kan det give god mening at øge markedsføringsindsatsen i
forhold til det årlige åbne hus samt at gennemføre enkelte kampagner forud for arrangementet.
Åbent hus er planlagt til lørdag den 8. september 2018. Arrangementet plejer at blive annonceret i Furesø lokalavis. Det foreslås, at der udover det lokale fokus, også annonceres i Politikens trykte medie, samt eventuelt en online banner i tilknytning til selve det åbne hus. Annonceringen udover den, der knytter sig til det åbne hus, kan være et par korte blitz kampagner, der generelt sætter fokus på fantastiske lejeboliger med en ventetid, der er kortere end
nybyggede projektlejligheder. Perioden for blitz kampagne kunne være ultimo maj 2018 til
primo juni 2018. Derudover har der ligeledes været succes med at få interesse omkring åbent
hus gennem annoncering i Metroxpress.
Ved øget annoncering lægges der op til, at annoncering i trykmedierne op til åbent hus sker
ad to omgange i Lørdagsliv i Politiken (indeholder Politikens boligsektion), samt to gange i
Metroxpress, såfremt der er et ønske om at øge interessen fra boligsøgende pendlere, der er
aktive på arbejdsmarkedet. Ligeledes annonceres der med onlinebanner på Politiken.
Herudover lægges der op til, at en blitzkampagne fokuseres omkring onlinebannere på Politiken.dk, samt med to trykannoncer i Lørdagsliv, samt to trykannoncer i søndagsudgavens 1.
sektion.
Priser for annoncering fremgår af nedenstående skema:
Aktivitet
Ordinært åbent hus
(inkl. annoncering i lokalavis)
Online banner Politiken
(300.000 visninger)
Annonce i Politiken
(kvart side 1. sektion søndag)

Ca. pris angivet i
kr. inkl. moms

Pris v. anbefalet
Annonceringer

113.000

113.000

13.125

26.250

11.250
18.750

37.500
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Annonce i Politiken
(halv side 1. sektion søndag)
Annonce i Politiken
(kvart side lørdags liv)

7.500

Annonce i Politiken
(halv side lørdags liv)

13.750

55.000

Annonce i Metroxpress
(kvart side fredag)

33.413

66.826

Grafiker

15.000

15.000

I alt

313.576

Indestående til markedsføring er, efter reservationer til pensionistskovturen, sjov lørdag og
biblioteksposer, ca. 250.000 kr. således vil der være behov for en øget bevilling på 63.576 kr.,
såfremt organisationsbestyrelsen ønsker en øget markedsføringsindsats med blitzkampagne.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter problemstillingen og tager stilling til, om
der skal bevilliges yderligere 63.576 kr. til en øget markedsføring af Farum Midtpunkt.
Organisationsbestyrelsen drøftede ovenstående og øgede bevillingen som ansøgt med samlet ramme på 500.000 kr.

8. Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – Godkendelse af byggeregnskaber (A)
Byggeregnskaber til godkendelse:
0081 PCB-renovering af blok 46 Birkhøjterrasserne
0082 Renovering af lavtage
0083 Miljøprojekt – etape 2
0084 Boligomdannelser
0087 Miljøprojekt – etape 1
Ovennævnte byggesager blev ansøgt samlet i en Skema A-ansøgning i 2011. Da projekterne
havde forskellige tidsterminer, blev der efter aftale fremsendt og behandlet Skema B-ansøgninger for hvert projekt, der nu samles i én Skema C-ansøgning.
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0081 PCB pilotforsøg og renovering af prøveblok
Arbejdet startede i januar 2012, og der var indflytning i blokken den 1. juli 2013. Alle boliger
er stadig udlejet.
Regnskabet havde skæringsdato den 1. april 2014, men er først udarbejdet og revideret nu
sammen med de andre projekter, og indeholder låneydelse fra 2014 og frem. Låneydelsen
dækkes af reguleringskontoen.
De samlede udgifter for både den støttede og den ustøttede del er 131.660.983 kr., hvilket er
9.691.822 kr. mere end det samlede budget på 121.969.161 kr.
Det er aftalt med Landsbyggefonden, at selve PCB-renoveringen ikke vil give lejestigning i
Farum Midtpunkt, og fonden har derfor tilkendegivet, at overskridelsen i forhold til Skema B
finansieres med støttede lån.
Der er etableret nye køkkener i Birkhøjterrasserne og derfor gennemført en 0,8 % lejestigning
på grund af forbedringsarbejde.
0082 Renovering af lavtage
Arbejdet omfatter renovering af lavtagene i Birkhøjterrasserne, som blev udført sammen med
PCB-renoveringen (sag nr. 0081 og 0085) og renovering af lavtagene i Blok 12-13 (sag nr.
0086), som blev udført samtidig med ombygningen af de to blokke. I resten af afdelingen blev
udskiftning af tagene udført i to etaper, hvor tagene på Blok 25-26 og Blok 31-36 blev udført i
perioden marts 2014 – oktober 2015, og tagene på Blok 11, 14-16 samt Blok 21-24 blev udført i
perioden februar 2015 – september 2015.
Regnskabet havde skæringsdato den 31. december 2015. De samlede udgifter for både den
støttede og den ustøttede del er 87.245.864 kr., hvilket er 8.027.402 kr. mindre end det samlede budget på 95.273.266 kr.
0084 Boligombygninger
Projektet omfatter ombygning af i alt 106 boliger fordelt i hele afdelingen. Arbejdet blev udført i perioden januar 2014 til november 2015. Alle boliger var og er stadig udlejet.
Regnskabet havde skæringdato den 31. december 2015. De samlede udgifter for både den
støttede og den ustøttede del er 76.863.211 kr., hvilket er 5.847.675 kr. mere end det samlede
budget på 71.015.536 kr.
I nogle af ombygningsboligerne er der etableret nye køkkener og derfor gennemført en 0,8 %
lejestigning på grund af forbedringsarbejde.
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0083 og 0087 Miljøprojekt
Miljøprojekterne er gennemført i to etaper. Etape 1, sag 0087, blev gennemført i forbindelse
med ombygningen af Blok 12 og 13 til plejecenter, og etape 2, sag 0083, blev gennemført i det
øvrige Farum Midtpunkt.
Etape 1 havde et budget på 30,9 mio. kr.
Etape 2 havde et budget på 70 mio. kr.
I maj 2013 godkendte byrådet Skema B på 30.890.000 kr. I november 2013 blev rammen udvidet til 69.998.000 kr. i den tro, at der kunne opnås en besparelse på en anden sag under helhedsplanen på 23,1 mio. kr., og at 7,7 mio. kr. af provenuet fra salg af byggeretter i forbindelse med plejehjem/servicearealer ville blive anvendt i miljøsagen. De forventede besparelser
kunne ikke indfries.
Landsbyggefonden har derfor godkendt optagelse af et støttet realkreditlån på 30.890.000 kr.
til etape 1 og et støttet realkreditlån på 69.998.000 kr. til etape 2. Landsbyggefonden betaler
den fulde ydelse på realkreditlånene i henhold til driftsstøttebekendtgørelsen. Der er ingen
huslejekonsekvens i forbindelse med optagelse af realkreditlånene.
Efter aftale med Landsbyggefonden indberettes byggeregnskaberne for etaperne samtidigt
som ét samlet byggeregnskab.
Regnskaberne havde skæring den 31. december 2015. De samlede udgifter er 100.463.794 kr.,
hvilket er 434.258 kr. mindre end det samlede budget på 100.898.052 kr.
Samlet Skema C

PCB pilotforsøg og prøveblok
Renovering af lavtage
Miljøprojekter
Boligombygning
I alt

Skema C

Skema B

Skema A

131.660.983 kr.
87.245.864 kr.
100.463.794 kr.
76.863.211 kr.
396.233.852 kr.

121.969.161 kr.
95.273.266 kr.
100.898.052 kr.
71.015.536 kr.
389.156.015 kr.

121.700.000 kr.
114.900.000 kr.
70.000.000 kr.
94.800.000 kr.
401.400.000 kr.

Projekterne finansieres med støttede lån fra Landsbyggefonden på i alt 365.267.338 kr. og
ustøttede lån på i alt 15.434.340 kr. Derudover bidrager salgsprovenu fra ombygning af Blok
12 og 13 på 7.857.614 kr., og reguleringskontoen dækker låneydelsen fra sag 0081 på 7.674.560
kr.
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Støttede lån
Ustøttede lån
Salgsprovenu
Bidrag fra reguleringskonto
I alt
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

Skema C

Skema B

Afvigelse

365.267.338 kr.
15.434.340 kr.
7.857.614 kr.
7.674.560 kr.
396.233.852 kr.

365.358.278 kr.
23.797.737 kr.

-90.940 kr.
-8.363.397 kr.
7.857.614 kr.
7.674.560 kr.
7.077.837 kr.

389.156.015 kr.

8: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0081 ustøttet
8.1: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0081 støttet
8.2: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0082 ustøttet
8.3: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0082 støttet
8.4: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0083
8.5: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0084 ustøttet
8.6: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0084 støttet
8.7: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0087

Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskaberne og finansieringen.
Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskaberne og finansieringen heraf jævnfør ovenstående.

9. Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – Godkendelse af byggeregnskaber for PCB-sagen 0085
(A)
Det reviderede byggeregnskab for PCB-renovering af Blok 41-45 fremlægges hermed til godkendelse i organisationsbestyrelsen.
PCB-renoveringen blev udført på baggrund af den godkendte renovering af en prøveblok –
Blok 46. Det blev vurderet, at det var en fordel, at samme entreprenør fortsatte med renoveringen af de øvrige blokke i Birkhøjterrasserne, da de havde opbygget erfaring med arbejdets
udførelse og omfang.
Arbejdet startede i september 2013 og forløb planmæssigt med samlet aflevering den 14. september 2015. Blokkene blev færdige enkeltvist, og alle boliger var udlejet ved genindflytningstidspunktet. Alle boliger er stadig udlejet.
Der tages årligt kontrolmålinger af indeklimaet, og rapporter tilsendes Furesø Kommune.
Målingerne viser værdier under Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi på 300 ng/m 3.
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Da byggeregnskabet for Blok 46 var under udarbejdelse, blev det aftalt, at lejetabet for den resterende del af Birkhøjterrasserne – i alt 31,6 mio. kr. – skulle flyttes til den nye sag (lejetabet
var blevet ført på prøveblokken, Blok 46, da ingen på det tidspunkt vidste, om der ville
komme endnu en sag).
Skema C
De samlede udgifter for både den støttede og den ustøttede del er 430.219.881 kr., hvilket er
46.303.394 kr. mere end det samlede budget på 383.916.487 kr.
Det er aftalt med Landsbyggefonden, at selve PCB-renoveringen ikke vil give lejestigning i
Farum Midtpunkt, og fonden har derfor tilkendegivet, at overskridelsen i forhold til Skema B
finansieres med støttede lån.
Der er etableret nye køkkener i Birkhøjterrasserne, og derfor gennemført en 0,8 % lejestigning
på grund af forbedringsarbejde.
Projekterne finansieres med støttede lån fra Landsbyggefonden på i alt 419.006.845 kr. og
ustøttede lån på i alt 11.213.036 kr.
Bilag 9: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0085 ustøttet
Bilag 9.1: Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – 20180326 byggeregnskab 0085 støttet
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskab og finansiering.
Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet og finansieringen heraf jævnfør ovenstående.

10. Afdeling 4106 - Farum Midtpunkt – renovering af gangstrøg (A)
Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på møde den 22. november 2017.
Projektet blev fremlagt på Blokrådsmødet den 5. december 2017, og blev vedtaget. Det fremsendes nu til vedtagelse i organisationsbestyrelsen.
Budget for projektet
Ud fra budgetoverslag fra de tekniske rådgiver Domus A/S og underrådgiver Dominia A/S er
der udarbejdet følgende budget, der er opdelt i tre hovedpunkter:


Håndværkerudgifter



Administrative omkostninger
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Gebyrer

Budgettet for håndværkerudgifter er baseret på estimater over de forskellige delopgaver. De
dyreste delopgaver er lægning af klinker, belysning, støbning af betonlag og fjernelse af de
eksisterende fliser og grusunderlag.
Håndværkerudgifter
Administrative omkostninger
Gebyrer
I alt

129,0 mio. kr.
15,2 mio. kr.
1,6 mio. kr.
145,8 mio. kr.

Finansiering - huslejekonsekvens
Projektet lånefinansieres med et 30- årigt realkreditlån bortset fra prøvefeltet, der er dækket
af henlagte midler.
30 årigt realkreditlån
Henlæggelsesmidler til prøvefelt m.m.
I alt

142,9 mio. kr.
2,9 mio. kr.
145,8 mio. kr.

Den årlige låneydelse vil være 7,8 mio. kr., og heraf vil 5 mio. kr. være dækket gennem en
nedsættelse af henlæggelserne.
Dette vil give en huslejestigningen på 1,6 %, hvilket betyder en månedlig stigning på henholdsvis 66 kr. (56 m 2 bolig), 89 kr. (75 m 2 bolig) og 154 kr. (130 m2 bolig), indtil lånet er tilbagebetalt efter 30 år. Stigningen gennemføres, når projektet er afsluttet.
Årlig låneydelse
Driftsbesparelse belysning
Nedsættelse af henlæggelser
I alt årlig ydelse
Svarer til en lejestigning på 1,6 %

7,9 mio. kr.
0,5 mio. kr.
-5,0 mio. kr.
2,4 mio. kr.

Henlæggelserne foreslås reduceret med 5 mio. kr., som dækker en del af låneydelsen.
På langtidsbudgettet er der afsat midler til gangstrøg, til lovliggørelse af fælles el-installationer m.m. Disse aktiviteter bliver udført i projektet, så der skal ikke hensættes længere. Der
er også afsat midler til maling af de indre gangstrøg hvert 5. år, og én turnus er indeholdt i
projektet. Disse aktiviteter vil sammenlagt med andre mindre reguleringer give 5 mio. kr. årligt. Reduktionen af henlæggelserne vil først træde i kraft, når projektet er afsluttet.
Tidsplan
Sagen skal godkendes i organisationsbestyrelsen og i Furesø Kommune, og der skal søges om
byggetilladelse. Byggestart forventes til september 2018, og byggeperioden forventes at være
1½ - 2 år.
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Projektering
Udbud og licitation
Kontrakt og forberedelser
Byggestart

december 2017 – maj 2018
juni 2018 – november 2018
december 2018 – januar 2019
januar 2019

Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender projektet, og den deraf følgende låneoptagelse på 142,9 mio. kr.
Organisationsbestyrelsen godkendte såvel projekt som lånoptagelse.

Sager til orientering:

11. Meddelelser fra formanden (B)
Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Thomas Jensen er inviteret af RealDania til debat.
Kommunen inviterer til integrationsdebat på rådhuset den 25. april 2018 kl. 16.00 – 17.30 i Værløse.
Strategiudvalget har haft en dialog med kommunen, der skal ende i en Blokrådssag, hvor Farum
Midtpunkt giver materialerne til istandsættelse af Værestedet (tidligere Varmestuens lokaler),
mens kommunen leverer arbejdskraft i form af unge.
Boye Korndal har meddelt, at han fratræder sin stilling med udgangen af maj 2018. Årsagen er
helbredsmæssigt betinget.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Nyt fra Byrådet (B)
Sabine Dedlow Steffensen orienterer om eventuelle aktuelle sager.
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Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Intet aktuelt.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Udlejningsforhold i Furesø Boligselskab (B)
Genudlejning af boligselskabets boliger i Vængerne forløber tilfredsstilende. I Farum Midtpunkt har der henover årsskiftet 2017/2018 været vanskeligheder med at få boligerne genudlejet.
Vurdering af udlejningssituationen i Farum Midtpunkt
I første halvår af 2017 gik genudlejningen tilfredsstillende. I andet halvår tog det noget længere tid at få de enkelte boliger genudlejet.
Nogle af boligerne har været sendt ud i flere omgange, før de er blevet lejet ud, og nogle af de
boligsøgende er blevet afvist, fordi de alligevel ikke kunne opfylde de fleksible kriterier og
blive godkendt af kommunen. Derudover har overgangen til Unik genereret nogle vanskeligheder med mange tilbudsbreve til den enkelte boligsøgende, hvilket har skabt nogen forvirring blandt dem. Der er i februar/marts måned 2018 taget initiativer til at modvirke dette,
og det ser ud til at få en gavnlig effekt.
Der har de seneste par år været en støt efterspørgsel på boliger i Farum Midtpunkt, og en del
har ladet sig skrive op på ventelisten.
Perioden fra 1. januar 2016 er den første siden 2010 med helt almindelig genudlejning af boliger, der er opsagt af nuværende beboere.
I 2017 har der været en stigning i antallet af opsigelser. Se bilag 4.1 til dagsordenens pkt. 4.
Der er fortsat følgende omtrentlige ventetider på boliger i Farum Midtpunkt:
•
•
•

1 rums - 2 år
2-3 rums - 5 år
4 rums - 1½ år

Åbent hus
Der planlægges et åbent hus i de tidlige efterårsmåneder 2018.
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Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Finn Larsen gav en kort supplerende redegørelse over de aktuelle forhold, som af forskellige grunde
har betydet, at genudlejningen har taget længere tid end normalt.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Afdeling 41010 – Skovvang II – Nyt demensplejecenter (B)
Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen den 21. februar 2018.
Forretningsføreraftaler
Ligger fortsat til underskrift hos kommunen.
Købs- og samarbejdsaftale
Kammeradvokaten har fremsendt nyt udkast til kommunens kommentarer. Kommunen gennemgår aftalen, og det kan påregnes, at kommunen ønsker endnu et møde omkring dette.
Lokalplanarbejde
Lokalplanen blev vedtaget den 22. marts 2018 på byrådsmøde.
Udbud
Udbuddet er udarbejdet, og det har været kommenteret hos KAB samt Kammeradvokaten.
Der forestår de sidste tilpasninger i uge 14, og det samlede udbud forventes at blive offentliggjort fredag den 6. april 2018. Derfra kan der gå et par dage, før EU opretter udbuddet, så
det bliver tilgængeligt.
Tids- og procesplan for udbud
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

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

15. Afdeling Kajerødgrunden – familieboliger – status (B)
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.
Der er ud over konkurrenceforslaget udarbejdet en geoteknisk rapport og en støjrapport samt
en opmåling af grunden med henblik på matrikelopdeling mellem de private og de almene
boliger. Disse rapporter er udført for at kunne få et bedre budgetgrundlag. Der har ligeledes
været dialog med BM Byggeindustri og Vandkunsten (under KAB’s rammeaftale 5) for at sikre, at vi kan få et så godt og realistisk indblik i projektets økonomi som muligt og dermed et
bedre grundlag for byggeudvalgets videre arbejde. Med udarbejdelse af disse rapporter, tidligere end normalt, samt arkitektkonkurrence, betyder det, at de 100.000 kr., som selskabet
bevilgede til konkurrencen i august 2017, er ved at være brugt (forbrugt 95.450 kr. pr. 9. april
2018).
Der afholdes møde med byggeudvalget den 18. april 2018, hvor projektets økonomi, arkitektoniske detaljer samt tidsplan gennemgås. Desuden vil byggeforretningsføreraftalen blive forelagt.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Kurt Rytter oplyste, at byggeudvalgsmødet er flyttet grundet en beklagelig fejl i forbindelse med
indkaldelsen til dette møde.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Afdeling Skovhusene Flyvestation Værløse – status (B)
Som før nævnt har sagen på mange måder været anderledes end andre nybyggerisager, og
den har derfor været i en lang proces, før der er kommet et brugbart grundlag.
Dette betyder, at vi nu har et godt grundlag og opfylder kommunens krav om, hvad en bolig
må koste pr. måned (jf. Skema A) samt tilsikrer Furesø Boligselskab et godt byggeri og en efterfølgende ordentlig drift, trods høje grundejerforeningsudgifter. Dette er sket ved:
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•
•

Reduceret grundkøbspris
Freja etablerer LAR-anlæg

Der er en igangværende dialog med BM Byggeindustri og Vandkunsten (under KAB’s rammeaftale 5), der skal sikre, at vi opfylder lokalplanens krav om bygningernes udformning,
materialer og projektets økonomi.
Da der kommer nye regler inden for Bygningsreglementet pr. 1. juli 2018, vil det være hensigtsmæssigt at påbegynde projekteringen snarest samt at få indsendt byggeandragende før
1. juli 2018, så der ikke pålægges yderligere krav til projektet, som giver en økonomiske konsekvens.
Der afholdes møde med byggeudvalget den 18. april 2018, hvor projektets økonomi, arkitektoniske detaljer og tidsplan gennemgås. Forretningsføreraftalen vil blive forelagt på mødet.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Kurt Rytter oplyste, at byggeudvalgsmødet er flyttet grundet en beklagelig fejl i forbindelse med
indkaldelsen til dette møde. Han oplyste endvidere, at grundprisen i projektet, som har været genstand for intense forhandlinger med Freja Ejendomme, i 11. tim, er blevet forhøjet med 200 kr. pr.
m² efter et ufravigeligt krav fra grundsælger trods en mundtlig tilkendegivelse om en lavere pris
tidligere. Det vurderes, at ændringen betyder en forhøjelse af den månedlige husleje, som i gennemsnit vil stige 30-40 kr., men økonomien hænger fortsat sammen indenfor rammebeløbet.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Investeringsfonden (B)
2018 startede med forholdsvis kraftige rentestigninger, der medførte kursfald for de tre afdelinger under Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest. Årets første store begivenhed var mødet
i Den Europæiske Centralbank (ECB), hvor centralbankchef Mario Draghi fremhævede den
stigende økonomiske vækst i Europa. Herefter har den amerikanske præsident Donald
Trump primært været i rampelyset, hvor handelskrigen har fået investorerne til at trimme
deres porteføljer blandt aktierne. Det har givet kursfald i den del af markedet, mens der igen
sendes flere penge over mod ”sikker havn”. Det har betydet stigende kurser og faldende renter, som har bevirket, at afdelingerne er tilbage ved udgangspunktet for indgangen til 2018.
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Kursværdier

Danske
Capital
SEB Invest
Nykredit
Port.

Nominel beholdning
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2017

Indre værdi
(Kurs)
30. marts 2018

Værdiudvikling
hele 2018

Værdiudvikling
hele 2017

68.406.417

116,53

116,37

-0,16 %-point

+1,79 %-point

81.562.854

118,35

118,50

+0,15 %-point

+3,05 %-point

73.677.500

121,08

121,15

+0,07 %-point

+2,63 %-point

Indskud i Investeringsforeningerne skal betragtes som en langsigtet investering.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Orientering om driftssager (B)
Farum Midtpunkt
Udskiftning af CS-anlæg:
Projektet kører efter planen og det forventes at komme i udbud i maj 2018, kontrahering i juni
2018 og selve udførslen af opgaven forventes i juli-oktober 2018.
Videoovervågning:
Opsætning af videokamera, dørstationer samt mekanisk sikring af alle indgangsdøre og vandalsikre briklæsere kører efter planen.
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.
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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.
Der er efterfølgende udarbejdet et nyt/tilrettet projekt, og politiet har allerede godkendt dette.
Vi mangler efter gentagne rykkere stadig svar fra Furesø Kommune.
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.
Der afholdes ekskursion til Hvidovre (Blytækkerporten) midt april 2018, hvor der bliver set
på affaldssystemer/kildesortering.
Nyt projekt vedrørende 228 (oprindeligt flygtningeboligprojekt):
Arkitekterne er fremkommet med et nyt forslag i stedet for de oprindelige tegninger til flygtningeboliger. Forslaget er fremlagt til debat/godkendelse på blokrådsmødet i april 2018 af arkitekten.
Blokrådet har tilkendegivet, at der skal arbejdes videre med det forslag, som arkitekterne er
fremkommet med, som omhandler et senior bofællesskab med et samarbejde i ”haven” med
Børnegalaksen.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Svanepunkt
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Skovvang
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Vængerne
Nordvænget II’s Vuggestue
Der har været en omfattende vandskade, som skyldes en utæthed i ventilationsanlægget, som
er monteret af kommunen. Forsikringen har anerkendt skaden, som dog kræver genhusning i
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istandsættelsesperioden. Der er på den baggrund aftalt et korordineringsmøde med kommunen og taksator den 10. april 2018.
Nordvænget I
Renovering af elinstallationer i Nordvænget I.
Status og tidsplan:
Det forventes alligevel, at hovedtidsplanen kan overholdes. Det er aftalt parterne imellem, at
der ikke varsles dagbod eller krav om ekstra betaling for forlænget byggetid.
Tømrer arbejder:
Blok C og D - følger tidsplan for fejl og mangler.
Blok A og B - aftales nærmere.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Nordvænget II
Isolering af gavle og udskiftning af vinduer og altandøre:
Licitationen afholdes den 11. april 2018 kl. 10.00.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Sportsvænget
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Orientering om beboerklagenævnssager (B)
Der er ikke sket væsentligt nyt siden sidste organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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20. Eventuelt (B)
Planlagte møder 2018:
Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:
Organisationsbestyrelsesmøde - onsdag den 06.06.2018, kl. 16.00 i KAB (ny dato)
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
Seminar:
Studietur den 31. august 2018 – 2. september 2018
Afdelingsmøder:
Nordvænget II (regnskab) - onsdag den 17.10.2018, kl. 19.00
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

Husk deadline for tilmelding til studietur er den 1. maj 2018.
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