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

2. Godkendelse af referat (A)
Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 18. april 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.

Sager til drøftelse og beslutning
4. Afdelingens budgetter 2018/2019 (A)
Driftsbudgetter for afdelingerne vedlægges som bilag 4.
Antal lejligheder

Afdelingsnr.
42 41-1
117 41-3

Afdeling
Sportsvænget
Nordvænget I

Ny m²-leje
856,94
748,63

Stigning i %
0%
0,99 %
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200 41-4
1.647 41-6
47
41-7
60 41-9

Nordvænget II
Farum Midtpunkt
Ungdomsboliger
Nordvænget II’s Vuggestue
Plejecenter Skovvang

649,24
896,51
890,09
818,31

0%
1,47 %
1,47 %
0%

1.294,58

1,62 %

Budgetterne er godkendt på afdelingernes ordinære afdelingsmøder.
Bilag 4: Afdelingernes driftsbudgetter 2018/2019
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender de fremlagte driftsbudgetter.
Organisationsbestyrelsen godkendte budgetterne for 2018/19.

5. Etablering af driftsfællesskab (A)
I forlængelse af seminardagen for organisationsbestyrelsen tidligere på året, hvor der blev
forslået en anbefaling i 360° analysen om at etablere fællesdrift med Farum Midtpunkt, er
dette blevet aktuelt at tage stilling til, da Boye Korndal har valgt at fratræde sin stilling som
driftsleder i Vængerne for at gå på pension med udgangen af maj måned 2018.
Som aflastning og hjælp i forbindelse med Boye Korndals sygdom og fravær, er der allerede
nu etableret nogle fælles snitflader i den daglige administration i boligafdelingerne, og det er
indenfor disse rammer, driftsfællesskabet ønskes etableret, således at det bliver et permanent
driftsfællesskab. Til brug for en beslutning om dette, er der udarbejdet et notat, der er vedlagt
som bilag 5. Notatet er udsendt til afdelingsbestyrelserne i Vængerne primo maj til en fælles
drøftelse her lokalt.
Det er administrationens anbefaling, at der etableres et driftsfællesskab indenfor de rammer,
der er beskrevet i vedlagte notat.
Bilag 5: Notat om driftsfællesskab mellem Vængerne og Farum Midtpunkt.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning i sagen.
Notatet blev gennemgået, og diverse spørgsmål af driftsmæssig karakter blev besvaret. Lokalt i
Vængerne afholdes et møde efter sommerferien, hvor driftsniveauet fastlægges.
Organisationsbestyrelsen godkendte med ovenstående bemærkninger, at der etableres driftsfælleskab mellem Farum Midtpunkt og Vængerne.
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6. Svanepunktet – skema C-indberetning (A)
Omfang
Bygesagen omfatter ombygning af to blokke i Farum Midtpunkt til nyt plejecenter, der indeholder 35 plejeboliger, 30 rehabiliteringsboliger, 19 boliger i et botilbud for voksne og udviklingshæmmede, servicearealer og et genoptræningscenter, i alt 84 boliger.
Denne indberetning af skema C drejer sig udelukkende om disse 84 boliger.
Byggeriet blev igangsat medio juni 2013 umiddelbart efter kommunens og Landsbyggefondens godkendelse af skema B.
Skema B
Skema B-tilsagnet fra maj 2013 indeholdt i korte træk:
• 84 boliger med en anskaffelsessum på 141.908.616 kr.
Skema B-budgettet lå ca. 11, 7 mio. kr. under maksimumsbeløbet for plejeboliger i 2013.
Byggesagen
For at opnå og sikre optimale løsninger i byggeriet var det nødvendigt løbende at implementere projekttilpasninger og nødvendige opgraderinger.
Eksempelvis er der afholdt udgifter til tilkøb af ekstraisolering og teknik, håndtering og bortskaffelse af forurenet jord, håndteringer af ekstraordinært store fundamenter og i øvrigt nødvendige tilpasninger.
Det blev besluttet at fastholde kvalitetsniveauet. Byggetiden blev forlænget med udskydelse
af aflevering og ibrugtagning.
Der var aflevering den 17. juli 2015 og efterfølgende løbende ibrugtagning og indflytning fra
september 2015.
Byggesagen og færdiggørelsen har overskredet det godkendte skema B-tilsagn som følge af
udførte opgraderinger og projekttilpasninger samt tidsfristforlængelse.
Skema C
Efter aftale med Landsbyggefonden skal byggesagens budget øges til maksimumsbeløbet fra
2013, svarende til en samlet anlægssum på 153.588.120 kr. inkl. moms.
Oprindeligt skema B er godkendt under rammebeløbets maksimum i 2013. Ved skema C skal
dette hæves til maksimumsbeløbet inkl. indeksering. Konsekvensen er, at m²-lejen stiger, og
dette giver en huslejeforhøjelse til beboerne. Den kommunale garanti øges tilsvarende, og det
kommunale indskudsbeløb vil også blive reguleret.
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Byggeregnskabet
I det følgende gennemgås byggeregnskabet for plejeboligerne vedlagt som bilag 6 med den
forudsætning, at der aflægges regnskab inden for maksimumsbeløbet fra 2013.
Post
Grundudgifter
Håndværkerudgifter
Omkostninger og gebyrer
Sammenstilling

Regnskab
11.619.630
113.290.578
28.677.912
153.588.120

Budget
11.619.630
107.237.000
23.051.986
141.908.616

Afvigelse
0
6.053.578
5.625.926
11.679.504

I den samlede anskaffelsessum indgår afsætningsbeløb på ca. 19,5 mio. kr.
Afsætningerne drejer sig hovedsageligt om afsætning til eventuel egenbetaling for udskiftning af MgO-plader på godt 13 mio. kr., teknisk rådgivning på 1,3 mio. kr. og stempelomkostninger på 2,4 mio. kr.
Revision og indberetning til kommunen
Regnskabet er til revision hos Albjerg Revisionspartnerselskab A/S.
Når der foreligger revideret regnskab, vil organisationsbestyrelsen blive orienteret, og det reviderede regnskab indsendes til kommunens godkendelse af den ændrede økonomi.
Bilag 6: Byggeregnskab skema C plejeboliger
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender regnskabet og tager til efterretning, at organisationsbestyrelsen orienteres efter revisionen.
Organisationsbestyrelsen godkendte regnskabet jævnfør ovenstående.

7. Markedsføring i S-tog (A)
På sidste organisationsbestyrelsesmøde talte organisationsbestyrelsen om mulighederne for
at reklamere på flere platforme i forhold til det kommende Åbent hus i Farum Midtpunkt.
Den forhøjede ramme, der blev vedtaget på mødet, vil dække yderligere annoncering i et
øget antal aviser, som ønsket. I forhold til ønsket om at køre reklamespots i S-tog vil der dog
være behov for yderligere afsætning af midler. Da der tidligere er forhandlet en god rabatordning med Metro Train-tv (Nu Berlingske Medier) skønnes det, at en afsætning på 70.000
kr. ekstra vil kunne imødekomme behovet.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen bedes tage stilling til, om der ønskes reklame i S-togs tv,
og om der i den forbindelse skal afsættes yderligere 70.000 kr.
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Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående.

8. Anmodning om støtte til permanent genhusning fra afdeling Ellebo i Ballerup Ejendomsselskab (A)
Ballerup Ejendomsselskab har behov for støtte til permanent genhusning af beboere fra afdelingen Ellebo.
Jf. lov om almene boliger § 51, stk. 7 kan boligorganisationer indgå aftale med en anden boligorganisation om anvisning af almene boliger til lejere, som den anden boligorganisation er
forpligtet til at genhuse.
Ballerup Ejendomsselskab er kommet i den situation at måtte stoppe en helhedsplan for afdelingen Ellebo, som allerede er i gang, og i stedet søge om nedrivning af halvdelen af afdelingen.
Helhedsplanen startede i Blok 3 i foråret 2017.
I forbindelse med forregistrering i Blok 1 og 2 henover årsskiftet 2017/2018 blev det konstateret, at der er konstruktionsfejl i fundamenterne i de 2 blokke. Omkostningerne til udbedring
af disse fejl bedømmes til at være så store, at det er mere rentabelt at nedrive de 2 blokke og
efterfølgende opføre nye boliger på arealet.
Ballerup Ejendomsselskab har besluttet at ansøge om tilladelse til at nedrive Blok 1 og 2.
Det er planen, at Blok 1 og 2 skal være tømt for beboere inden udgangen af 2018.
Ballerup Ejendomsselskab har aktuelt en del boliger, der er reserveret til genhusning og forventer, at en stor del af beboerne fra Ellebo flytter til disse boliger.
Der er i løbet af april 2018 gennemført genhusningssamtaler med beboerne i Ellebo.
Hver familie er blevet bedt om at komme med deres ønsker til en genhusningsbolig, herunder ønske om genhusning i andre boligselskaber i Ballerup Kommune og i KAB-fællesskabet.
Vi har gjort det meget klart, at vi kun kan anmode om støtte i andre boligselskaber og er helt
afhængig af en positiv beslutning i den enkelte organisationsbestyrelse. Derfor er beboere også blevet bedt om at prioritere ønsker til afdelinger i Ballerup Ejendomsselskab.
Der er en familie, der har ønsket at flytte til afdelinger i Furesø Boligselskab:
-

Familien ønsker en 2- rums bolig. Afdelingen er ikke specificeret.
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter punktet og tager stilling til anmodningen om
støtte til genhusning.
Organisationsbestyrelsen godkendte, at der kan gives 1 bolig, som ansøgt.

9. Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsform (A)
KAB arbejder hele tiden på, at forbedre kvaliteten i byggeriet og samtidig sikre, at boligorganisationen oplever bygherrerollen positivt. KAB har derfor igangsat en ny udbuds- og samarbejdsform, der er målrettet større renoveringsopgaver og nybyggeri. Samarbejdsformen har
fået navnet ”Byggepartnerskabet”.
Hvad er Byggepartnerskabet?
På vegne af de KAB-administrerede boligorganisationer udbyder KAB en rammekontrakt på
et Byggepartnerskab. Rammekontrakten er en 4-årig aftale med mulighed for forlængelse i
yderligere 2 år. Udbudspligten for projekter der gennemføres i regi af Byggepartnerskabet vil
herefter være afløftet.
Byggepartnerskabet er baseret på, at entreprenør, rådgiver og bygherre danner et fælles projektteam. Projektteamet vil være gennemgående fra sag til sag i aftaleperioden, og dermed
kan processer i renoveringsopgaver og nybyggeri løbende optimeres.
Deltagelse og betaling
KAB opfordrer alle boligorganisationer til at blive en del af Byggepartnerskabet. Ved at tilslutte sig Byggepartnerskabet, har man som boligorganisation mulighed for, men ikke pligt
til, at gøre brug af den nye samarbejdsform på kommende projekter.
Byggepartnerskabet bliver finansieret gennem et projekthonorar på 100.000 kr. pr. projekt.
Dette honorar erstatter de nuværende omkostninger ved et EU-udbud, der erfaringsmæssigt
beløber sig til ca. 200.000 kr. pr. projekt.
KAB forventer at kunne starte de første projekter i Byggepartnerskabet i 2. kvartal 2019.
Bilag 9: Byggepartnerskab – en ny udbuds- og samarbejdsforum
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationen tilslutter sig KAB’s
Byggepartnerskab for en 4-årig periode, med mulighed for forlængelse i 2 år.
Kurt Rytter oplyste, at Furesø Boligselskab allerede har tilsluttet sig ordningen på mødet i februar
2018, hvilket organisationen tog til efterretning.

8/22

Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 6. juni 2018
Udsendt den 12. juni 2018
10. Afdeling Skovhusene Flyvestation Værløse – status (A)
Status på Skovhusene
Som nævnt på organisationsbestyrelsesmødet den 18. april 2018 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. Der har
igennem den sidste måned været endelige forhandlinger med Freja Ejendomme om grundprisen, som er endt ud med:
•
•

1.919 kr. ekskl. moms/2.398,75 kr. inkl. moms pr. etagemeter.
Kontant rabat på 320.000 kr. ekskl. moms/400.000 kr. inkl. moms.

Budget
Grundprisen i sig selv er ikke høj, men det er alle de øvrige udgifter, som er forbundet med
grundkøbet, der udfordrer budgettet. Derfor denne lave grundpris.
Som grundkøber er man, jf. grundkøbsaftalen, forpligtiget til at afholde en række engangsudgifter, som ikke er indeholdt i selve grundkøbsprisen. Det drejer sig om en række udgifter
til fælles infrastruktur og fælleshus, som de øvrige grundejere også bidrager til. Derudover
kræver lokalplanen, at bebyggelsen udformes efter en række konkrete krav i forhold til udformning og materialevalg. Endelig betyder de små boliger (flygtningeboliger), at den samlede kvadratmeterpris øges, pga. flere badeværelser m.v.
Disse engangsudgifter er fordelt således:
Tilskud til fælleshus (40x50.000)
Tilskud til fælles infrastruktur
Tillægspris pga. lokalplan og små boliger
Ekstra fundering og miljø

534 kr./m2
1.250 kr./m2
3.950 kr./m2
200 kr./m2

2.000.000 kr.
4.700.000 kr.
14.800.000 kr.
750.000 kr.

I alt ca. 22 mio.kr. – svarende til næsten 25 % af den samlede anskaffelsessum!
Disse ekstra omkostninger belaster naturligvis budgettet til det yderste. Som det ser ud lige
nu, er det samlede rammebeløb udnyttet fuldt ud, og der er ikke plads til nogen form for
uforudsete udgifter.
Ud over de pålagte krav til materiale og udformning er projektet ”skåret ind til benet”.
Vandkunsten og BM Byggeindustri er begge indforstået med, at alle besparelser eller forenklinger skal identificeres, men i øjeblikket er projektgruppen sat på stand by, indtil grundkøbsaftalen er på plads.
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Bilag 10: 20180530 Forretningsføreraftale - Skovhusene
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender byggeforretningsføreraftalen.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte byggeforretningsføreraftalen.

11. Mål til egenkontrollen (A)
Organisationsbestyrelsen arbejdede på seminaret den 3. marts 2018 med opsætning af mål til
egenkontrol ud fra de 360° analyser, der er lavet for selskabet og for afdelingerne sammenholdt med selskabets målsætningsprogram.
KAB har opstillet følgende forslag til konkrete mål inden for de 4 kernepunkter:
Boliger for livet:
 Vi vil sikre, at boligerne er vel vedligeholdte ved at gøre beboerne særligt opmærksomme
på deres vedligeholdelseskonto. Vi ønsker, at kun 30 % af lejemålene med B-ordning har
mere end 10 års henlæggelser stående på deres vedligeholdelseskonto ved udgangen af
regnskabsåret 2018/2019.


Der skal være fokus på, at huslejen ligger under eller inden for den almindelige prisudvikling. Konkret skal egenkontrollen vise udviklingen i huslejen over de seneste 3 regnskabsår.



Der kan være mange omkostninger ved ind- og udflytning. I egenkontrollen vil vi belyse
gennemsnittet for, hvor længe fraflyttere har boet i afdelingen. Konkrete mål og initiativer
fastsættes løbende.

Boliger med nærvær og sociale værdier:
 Besparelser i driften baseret på integreret drift mellem Vængerne og Farum Midtpunkt og
kompetenceudvikling af personalet. Udviklingen måles og følges i egenkontrollen for de
relevante konti, og konkrete mål sættes løbende.


De ansatte i Furesø Boligselskab skal i gennemsnit årligt have gennemført et kompetencegivende kursus. Vurderingen måles konkret ud fra antal kurser i løbet af året og med
kommentar fra driftscheferne.

Beboernes indflydelse og ansvar:
 Vi ønsker aktiv deltagelse i beboermøder. Succes for dette mål er, at minimum 50 % af beboerne deltager i afdelingsmøderne.
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Sunde, bæredygtige og komfortable boliger:
 Furesø Boligselskab har som målsætning at være i vækst og byde på mulige nybyggerier
både i Furesø Kommune og i hele Nordsjælland. Ved egenkontrollen skal det fremgå,
hvor mange nybyggerier, der er budt på, og om byggemuligheden er vundet. Hvis udbuddet er tabt, skal forklaringen herpå fremgå af egenkontrollen. Udviklingen følges, og
konkrete mål sættes løbende.


Nye afdelinger skal, så vidt det er muligt, være en del af de eksisterende driftsfællesskaber. Derfor følges udviklingen i omkostningen for driftsfællesskaberne på de relevante
konti.



Furesø Boligselskab ønsker at indtænke energioptimering i nybyggeri og i renovering af
eksisterende byggeri. Udviklingen følges for elforbrug på fællesarealer i afdelingerne. Ved
egenkontrollen skal der foreligge en redegørelse for de initiativer, der har været i året.
Konkrete mål sættes løbende ud for de planlagte aktiviteter.

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og udvælger mindst
3 mål til egenkontrollen for 2017/2018 og 2018/2019.
Organisationsbestyrelsen udvalgte følgende mål samt tog orienteringen til efterretning:
Boliger for livet:


Vi vil sikre, at boligerne er vel vedligeholdte ved at gøre beboerne særligt opmærksomme på deres vedligeholdelseskonto. Vi ønsker, at kun 30 % af lejemålene med B-ordning har mere end 10
års henlæggelser stående på deres vedligeholdelseskonto ved udgangen af regnskabsåret
2018/2019.



Der skal være fokus på, at huslejen ligger under eller inden for den almindelige prisudvikling.
Konkret skal egenkontrollen vise udviklingen i huslejen over de seneste 3 regnskabsår.

Boliger med nærvær og sociale værdier:


De ansatte i Furesø Boligselskab skal i gennemsnit årligt have gennemført et kompetencegivende kursus. Vurderingen måles konkret ud fra antal kurser i løbet af året og med kommentar fra
driftscheferne.

Sunde, bæredygtige og komfortable boliger:


Nye afdelinger skal, så vidt det er muligt, være en del af de eksisterende driftsfællesskaber. Derfor følges udviklingen i omkostningerne for driftsfællesskaberne på de relevante konti.
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Sager til orientering:
12. Meddelelser fra formanden (A)
Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Intet til referat.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Nyt fra Byrådet (A)
Sabine Dedlow Steffensen orienterer om eventuelle aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Intet til referat.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Afdeling Skovvang II – Nyt demensplejecenter (B)
Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen den 18. april 2018.
Forretningsføreraftaler
Ligger fortsat til underskrift hos kommunen.
Købs- og samarbejdsaftale
Kammeradvokaten har fremsendt nyt udkast til kommunens kommentarer. Afventer kommunens underskrift.
Lokalplanarbejde
Lokalplanen blev vedtaget den 22. marts 2018 på byrådsmødet.
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Udbud
Udbuddet er udarbejdet, og der har været prækvalifikation den 7. maj 2018. Der var der 14
ansøgere, hvoraf fire skulle udvælges til at afgive tilbud.
De fire totalentreprenørteams, som bygherrerådgiver fra Dominia indstillede, er følgende:
•
•
•
•

Dansk Boligbyg A/S – Tyréns, TNT arkitekter
H. Skjøde Knudsen A/S – EKJ rådgivende ingeniører as, ERIK Arkitekter A/S
HHM A/S – Dines Jørgensen & CO A/S, BBP Arkitekter AS
STB Byg A/S – INGENIØR'NE, Karlsson Arkitekter, Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Der har været afholdt møde med Allerød Kommune den 9. maj 2018 med henblik på at redegøre for de fire indstillede totalentreprenørteams og det videre arbejde med disse.
Det har desværre efterfølgende vist sig, at HHM A/S har trukket sig fra at afgive tilbud. Dette
er desværre en mulig konsekvens af nutiden marked, da alle i byggebranchen har meget
travlt og fyldte ordrebøger, så denne opgave har alligevel ikke været tilstrækkelig til, at HHM
A/S var interesseret.
Dominia har dog anbefalet at fortsætte med de tre sidste, da der i princippet kun skal bruges
et par gode bud. Vi har fortsat forhandlingsmøder med de bydende for at komme på plads
med projektet. Derfor er Dominia ikke bekymret.
Hvis der skulle findes en ny i stedet for HHM A/S, skulle udbuddets kriterier ændres, så der
var mulighed for at få en sidste entreprenør med. Dette ville have stor betydning for tidsplanen, og Allerød Kommune ønsker ikke, at tidsplanen skal rykkes. Derfor har vi valgt at gå
videre med de tre øvrige.
De udvalgte entreprenører var inviteret til informationsmøde den 28. maj 2018 på Rådhuset,
hvor rådgiver fortalte om projektet, inden der er deadline for afgivelse af indledende tilbud
den 12. juni 2018.
Tids- og procesplan for udbud 2018
Prækvalifikation
Udvælgelse
Indledende tilbud
Tilbudsvurdering
Forhandling
Endelige tilbud
Tilbudsvurdering
Tildeling og kontrahering

april/maj 2018
maj 2018
maj/juni 2018
Juni 2018
juni/juli 2018
juli/august 2018
August 2018
august/september 2018
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Bilag 14: Skovvang II – Indstilling – Prækvalifikation ENDELIG
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Afdeling Kajerødgrunden – familieboliger – status (B)
Lokalplanprocessen færdiggøres inden juni 2018 og sendes til høring over sommeren. Der er
taget udgangspunkt i konkurrenceprojektets overordnede situationsplan og udformning i
forhold til design, materialer samt resultatet af rapporterne. Kommunen forventer en godkendelse af lokalplanen i oktober 2018 og godkendelse af skema A i november 2018. Dog skal
det nævnes, at kommunen har udbudt grunden med 25 almene boliger, så dette ses som en
formsag.
Tidsplan
Lokalplan indsendes:
Godkendelse af lokalplan:
Skema A:
Skema B:
Byggestart:
Færdiggørelse af byggeri:

Juni 2018
Oktober 2018
November 2018
Juni 2019
September 2019
September 2020

Da det påtænkes at få projektet ind i Rammeaftale 5 med BM Byggeindustri/Vandkunsten,
muliggør det, at vi kan fremrykke skema B. Dette er op til Furesø Boligselskab samt BM Byggeindustri set i forhold til produktion af de præfabrikerede elementer. Reka A/S overtager hele grundarealet en måned efter godkendt lokalplan og har byggestart i marts 2019. Furesø Boligselskab betinger købsaftalen af skema B.
Økonomi
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.
Med udarbejdelse af disse rapporter, tidligere end normalt samt arkitektkonkurrence betyder
det, at de 100.000 kr., som selskabet har bevilget til konkurrencen i august 2017, er ved at være brugt (forbrugt 95.450 kr. pr. 9. april 2018).
Lokalplansarbejdet er udarbejdet sammen med Reka A/S (privat developer). Da det er Reka
A/S, der i tilbudsafgivelse køber hele grunden, er det dem, der afholder økonomien for lokal-
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plansarbejdet. Dog skal det forventes, at vi modtager en regning på dette arbejde ved skema
A-godkendelsen. Dette beløber sig til ca. 50.000 kr. ekskl. moms/62.500 kr. inkl. moms.
Der forventes afholdt byggeudvalgsmøde i august 2018.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Udlejningstal 2017 (B)
KAB udarbejder årligt en statistik. Nedenfor er de væsentligste tal trukket ud for Furesø Boligselskab, og hvor det giver mening, sammenlignes med KAB-fællesskabet.
Udlejninger 2017 for Furesø Boligselskab
Tabellen viser, hvor mange udlejninger boligorganisationen har haft i 2017 fordelt på typer af
boliger. Til sammenligning er tal for KAB (det lyseblå felt). Der har i 2017 i alt været 5.220
kontrakter i KAB-fællesskabet. I Furesø Boligselskab har der i 2017 været 333 kontrakter.
Familieboliger (%)

Ældreboliger (%)

9,7

22,2

8,9

15,5

Ungdom/
Kollegier
(%)
57,7 38,2

Erhverv (%)

Bilejemål
(%)

25,0

14,6

10,5

9,8

Et gennemsnit genudlejningsprocent under 10 procentpoint er et meget tilfredsstillende niveau sammenlignet med gennemsnitte i KAB som helhed.
Anvisninger 2015-2017
Tabellen illustrerer, hvordan tildelingen af udlejede familieboliger har fordelt sig i perioden
2015-2017 for boligorganisationen og KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).
År

I alt

2015
2016
2017

501
165
185

3855
3197
3506

Venteliste – almindelig
(%)
47,3 20,4
1,2
11,9
9,2
9,3

Venteliste –
oprykning
(%)

Venteliste
fleksibel
(%)

Andet*
(%)

Bytte (%)

Kommunal
anvisning
(%)

9,0
13,9
16,8

32,9
72,7
55,1

4,0
0,0
2,7

0,4
0,6
3,8

6,4
11,5
12,4

29,2
35,6
34,3

18,1
17,9
11,9

7,3
6
16,9

4,1
4,8
6,1

*(Andet + byfornyelse + særboliger + kombineret)
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Fleksibel udlejning af almene familieboliger 2011-2017
Fleksibel udlejning anvendes, hvor der er indgået aftaler mellem boligorganisationen og
kommunen. Udlejningen efter de fleksible regler sker efter, at den pågældende bolig har været tilbudt til opnoterede på oprykningsventelisten.
75 % udlejes efter de fleksible kriterier.
2011 2012 2013
Udlejninger i alt
Fleksibel udlejning
Fleksibel udlejning %
Tilfredsstillende

2014

2015

F2
FF3
FF4
UB
PL

257
124

279
129

345
87

501
165

165
120

185
102

39,1

48,2

46,2

25,2

32,9

72,7

55,1

2011

2012

2013

2014

2015

3

3

2

2

0

5
0

0
0

2

6
0

1
0

1
81
9

2
109
10

2
119
4

8
64
7

0
19
2

Unge i kommunen i arb/udd flytte hjemmefra
Seniorer over 55
Handicappede som ønsker mere egnet bolig
Skilsmisse/dødsfald
Boligsøgende udenfor komm i arbejde
Boligsøg i fast arbejde Farum/Birkerød/Allerød/Værløse

Følgende kriterier er anvendt efter ny aftale:
Kode Kriterie – forkortet
FU 1
FU 2
FU 3
FU 4

2017

253
99

Følgende kriterier er anvendt efter gammel aftale:
Kode
Kriterie – forkortet
F1

2016

Boligsøgende fast arbejde
Seniorer bosat i Furesø K over 55 år
Bosiddende varige helbreds probs
Skilsmisse/samlivsophør

201
5
133
8
1
1

201
6
114
6
0
0

201
7
98
3
0
1

Udsættelser 2014-2017
I nedenstående tabel vises, hvor mange udsættelser, der har været i Furesø Boligselskab og
samlet i KAB-fællesskabet (det lyseblå felt).
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År

Antal boliger*

Udsættelser
restance i
alt
2014 2.070 43.941
17 252
2015 2.081 44.205
9 166
2016 2.083 44.288
12 126
2017 2.083 44.570
11 153
*(familie, ældre og ungdom)

Heraf udsættelser
fastholdt
2
45
2
32
1
34
1
34

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

17. Forsikringsstatistik fra Willis 2014-2017 (B)
Forsikringssager behandles i KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der har
kontakten til forsikringsselskabet.
I kan i den 4-årige forsikringsstatistik for jeres boligorganisation se boligorganisationens forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen.
Statistikken kan bruges både til at give jer et overblik og som et redskab til at forebygge nye
skader. Statistikken er vedlagt som bilag.
Bilag 17: Forsikringsstatistik for boligorganisationen 2014-2017 (eftersendes)
Bilag 17.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet 2014-2017
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Investeringsfonden (B)
2018 har været lidt af en rutsjetur for de finansielle markeder. Året 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.
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De seneste inflationstal fra april 2018 i eurozonen viste, at prisudviklingen stadig slæber sig
afsted. Kerneforbrugerpriserne, det vil sige eksklusive energi, fødevarer og alkohol og tobak,
var inflationen bare 0,7 % mod ventet 0,9 % Eurozonens inflation var en negativ overraskelse.
En lav kerneinflationen indikerer, at prispresset i eurozonen fortsat er svagt, og Den Europæiske Centralbank vil derfor ikke have travlt med en exit i forhold til sin lempelige pengepolitik. Det har betydet stigende kurser og faldende renter, dog er afdelingerne stadig et lille
stykke fra udgangspunktet for indgangen til 2018.
Kursværdier
Nominel
beholdning
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2017

Indre værdi
(Kurs)
17. maj 2018

Værdiudvikling
hele 2018

Værdiudvikling
hele 2017

Danske Capital

68.406.417

116,53

116,08

-0,44 %-point

+1,79 %-point

SEB Invest

83.248.854

118,35

118,11

-0,22 %-point

+3,05 %-point

Nykredit
Port.

75.326.500

121,08

120,83

-0,24 %-point

+2,63 %-point

Indskud i Investeringsforeningerne skal betragtes som en langsigtet investering.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Orientering om driftssager (B)
Farum Midtpunkt
iOpgaver:
Ejendomskontoret er i gang med at teste og finde en oplæringsform til de ansatte samt de
medarbejdere, der skal administrere systemet. Alle medarbejdere bliver udstyret med iPhones. Testfasen forventes at løbe til ultimo august 2018, og afhængig af funktionalitet og testfasens resultater forventes iOpgaver at bliver udrullet i september 2018.
Videoovervågning:
Opsætning af videokamera, dørstationer samt mekanisk sikring af alle indgangsdøre og vandalsikre briklæsere er blevet forsinket grundet hærværk på de nyopsatte kameraer og enkelte
dørstationer. Alle tidligere videokameraer er flyttet i en anden højde, og fremover vil de nye
kameraer blive monteret højere end projekteret.
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Der har været 2 hændelser, hvor vores leverandør er blevet chikaneret. Begge hændelser er
anmeldt til politiet.
Rengøring af trapper/trappereposer i hele Farum Midtpunkt samt indvendige gangstrøg i Birkhøjterrasserne:
Samarbejdet med rengøringsfirmaet Strøyer & Strøyer ophører pr. 1. juni 2018. I den forbindelse er der foretaget kalkulationer med henblik på at få udført rengøring via egne ansatte.
Opgaven går på rengøring af trapper/trappereposer i hele Farum Midtpunkt samt indvendige gangstrøg i Birkhøjterrasserne. Det vurderes, at arbejdet kan udføres indenfor budgettet
evt. med en smule budgetoverskridelse, og ved at tage arbejdet in house forventer vi en større fleksibilitet, og at det vil give et kvalitetsmæssigt løft.
Der er nu ansat 2 medarbejdere, hvoraf den ene startede den 15. maj 2018, og den anden starter den 1. juni 2018. Arbejdet med at planlægge rengøringsturnussen, test af gulvvaskemaskiner, indkøb af rengøringsmidler m.m. er allerede iværksat, så driften umiddelbart kan overtage fra rengøringsfirmaet. De første par måneder betragtes som indkøringsperiode. Dette er
Blokrådet orienteret om ved BR-møde i maj 2018.
Vedligeholdelsesarbejder BS3 (Pihl-sagen):
Vedligeholdelse af døre, vinduer og træværk (jvf. Drift- og vedligeholdelsesvejledninger) forløber planmæssigt. Arbejdet pågår i Birkhøjterrasserne.
Malerturnus:
Udvendig maling af træværk, skaktrør og gavlpartier i Nygårdterrasserne er varslet, og arbejdet forventes at være færdigt ultimo juni 2018.
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Svanepunkt
Rensning af belægning på terrasser:
Driften er i gang med at indhente tilbud på afrensning af gummibelægning på terrasserne.
Ventilation:
Der er udfordringer med de eksisterende filtre ved indsugning på ventilationssystemet i lejlighederne. Driften er i gang med at finde alternativ løsning.
Betonfacade Blok 12 sydøst:
I p-niveau fremstår facaden meget misligholdt. Der arbejdes på en løsning, hvor facaden beklædes, som gavlen op mod Bybækskolen.
Gangniveau Blok 12 rehab:
Der er udført malerarbejde på vægge, fodpaneler og dørkarme i gangarealet.
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Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Skovvang
5-års eftersyn:
Der har været afholdt 5-års eftersyn den 18. maj 2018, og rapporten afventes.
Algebehandling:
Algebehandling af træværk udvendigt påbegyndes maj 2018 og forventes at være færdig ultimo juni 2018.
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Vængerne
Personale:
Boye Korndal har opsagt sin stilling og går på pension den 31. maj 2018, hvor der afholdes en
reception fra kl. 14-17.
Besim Ferati er blevet opsagt, og har sidste arbejdsdag den 31. juli 2018.
Ismail Kesenel er blevet konstitueret som driftsleder indtil en ny leder er ansat.
Nordvænget Institutionen:
Furesø Kommune har gennem forsikringsrådgiver Willis Towers Watson sendt en mail med
påstand om, at det er elektrikeren, der har udskiftet el-tavlen i institutionen, der er erstatningsansvarlig for den skete frostsprængning på Furesø Kommunes ventilationsanlæg.
Denne påstand har elektrikeren tilbagevist, da anlægget ikke var i drift under arbejdet med
udskiftning af el-tavlen. Jurist i KAB Simon Nyvang Simonsen er sat på sagen.
Nordvænget I
Renovering af elinstallationer:
Følgegruppen har besluttet, at der skal opsættes belysning i de private pulterrum. Belysningen bliver udført med væglampe inkl. bevægelsesføler for automatisk tænd/sluk af belysningen i det enkelte pulterrum. Væglampen opsættes i pulterrum på trævæg mod kældergang.
Tidsplan:
Renoveringen forventes afsluttet den 29. juni 2018.
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Nordvænget II
Isolering af gavle og udskiftning af vinduer og altandøre:
Murerentreprenøren Teichert A/S, som vandt licitationen med billigste pris på isolering af
gavlene, har oplyst, at de ikke kan udføre opgaven, da de er ved at gå konkurs. I skrivende
stund har vi ikke det fulde overblik over konsekvenserne, men det kommer til at påvirke både tid og økonomi.
Ekstern rådgiver Kim Olsson arbejder på sagen og forhandler i øjeblikket med næstlavest bydende, som er Øernes Murefirma, der også vandt licitationen med udskiftning af vinduer og
altandøre.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder
Sportsvænget
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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 2014-2018.
Bilag 20: Oversigt over beboerklagenævnssager i Furesø Boligselskab for perioden 2014-2018
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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21. Eventuelt (B)
Planlagte møder 2018:
Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:
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
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