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

2. Godkendelse af referat (A)
Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 6. juni 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.
Revisionsprotokollen blev taget til efterretning.

Sager til drøftelse og beslutning:
4. Nedlæggelse af 2 hybler i Farum Midtpunkt (A)
På Blokrådsmødet den 5. juli 2018 blev det besluttet at nedlægge 2 hybler og omdanne dem til
hotelværelser, som kan lejes af beboere i Farum Midtpunkt, eksempelvis til overnatning for
tilrejsende gæster. Blokrådet har godkendt såvel den manglende huslejeindtægt som udgifter
til ombygning af de 2 hybler.
Det er organisationsbestyrelsen og kommunen der skal godkende nedlæggelse af boligerne.
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Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning i sagen. I bekræftende fald sendes sagen til endelig afgørelse i Furesø Kommune.
Ovenstående blev godkendt. Administrationen ansøger kommunen.

5. Ombygning af 228 – Farum Midtpunkt (A)
Blokrådet har tidligere fået forelagt et skitseforslag til ombygning af nr. 228 under ideen ”Generationernes hus”, hvor der etableres et seniorbofælleskab, som samtidig skal orientere sig
om børnehaven med aktiviteter for børn og ældre, for eksempel byhave, ”farmor”-ordninger
og lignende. Der var en meget positiv stemning for projektet i Blokrådet, og KAB har på den
baggrund arbejdet videre med økonomien.
Der foreligger nu et økonomisk grundlag, som forudsætter, at der sker en ombygning med
nybyggerifinansiering. Dette forudsætter naturligvis, at kommunen skal være indstillet på at
medvirke til projektet med 10 % kommunalt indskud jf. støttebekendtgørelsen. Projektet indeholder 12 boliger, som kan realiseres med en m² leje på 1.107 kr. En bolig på 75 m² vil få en
månedlig husleje på 6.920 kr. ekskl. forbrug.
Blokrådet skal nu behandle et endeligt forslag om at realisere projektet, og administrationen
anbefaler derfor, at organisationsbestyrelsen godkender projektet med forbehold for Blokrådets endelige afgørelse i sagen.
Bilag 5: Farum Midtpunkt – ”Generationsboligsboliger” - ideoplæg
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og træffer beslutning i sagen.
Organisationsbestyrelsen godkendte, at projektet skal realiseres under forudsætning af Blokrådets
endelige afgørelse.

6. Henvendelse til forebyggelseskonsulenten (A)
Afdelingsbestyrelsen i Nordvænget I har haft en dialog med forebyggelseskonsulenten vedrørende gener i forbindelse med grupper af unge mennesker, der ryger hash på afdelingens
fællesarealer samt skaber utryghed for beboerne. Afdelingsbestyrelsen har derfor ønsket
punktet på dagsordenen. Annelise Refshauge vil uddybe punktet på selve mødet.
Indstilling: Organisationen tager orientering til efterretning og træffer eventuelt beslutning
om det videre forløb i sagen.
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Annelise Refshauge redegjorde for forholdene, hvor mange unge mennesker ryger hash på afdelingens fællesområde, og nu er der også fundet sprøjter, men politiet kommer aldrig eller sjældent.
Palle Rye opfordrede til, at det skal anmeldes hver gang, der er problemer, og der skal bedes om en
anmeldelseskvittering (journalnummer). Michael Madsen orienteres løbende om dette ved mail.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Forlig med Hoffmann (A)
KAB har på vegne af Furesø Boligselskab haft forhandlinger med Hoffmann vedrørende de
verserende sager omkring renoveringen/ombygningen af Blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt,
hvor der dels ar frasolgt arealer til 2 selvstændige boligafdelinger under Furesø Boligselskab,
dels er etableret familie og seniorboliger, som fortsat er en del af Farum Midtpunkt. Forliget
har derfor indvirkning på økonomien i alle 3 byggeprojekter.
Af tidsmæssige grunde er det ikke muligt at vedlægge forligsskitsen til dagsordenen, men
den vil blive eftersendt hurtigst muligt inden mødets afholdelse.
Forligsskitsen vil blive gennemgået på mødet, hvor der samtidig skal træffes beslutning om
eventuel godkendelse af forliget.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af den fremlagte forligsskitse.
Michael Nielsen-Elgaard redegjorde kort for historikken i sagen. Der foreligger nu en endelig forligsskitse. En revision af den samlede forligsskitse vil medføre en samlet renteudgift på ca. 9,2 mio.
kr., der tillægges det samlede forlig. En samlet udgift bliver ca. 12,0 mio. kr., der fordeles i henhold
til de godkendte fordelingsnøgler i byggesagen.
Der var stor tilfredshed med det forhandlede resultat, som blev godkendt af organisationsbestyrelsen. Hermed er KAB tegningsberettiget til at indgå et forlig med Hoffmann. Der var samtidig en
positiv holdning til at fremskynde en istandsættelse.

8. Afdeling Kajerødgrunden – familieboliger – status (A)
Status
Lokalplanprocessen er sendt til høring i august 2018. Der er taget udgangspunkt i konkurrenceprojektets overordnede situationsplan og udformning i forhold til design, materialer samt
resultatet af rapporterne.
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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 form sag.
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

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 Furesø Boligselskab har bevilget til konkurrencen i august
2017, er ved at være brugt (forbrugt 95.450 kr. pr. 9. april 2018). Lokalplansarbejdet er udarbejdet i samarbejde med Reka (privat developer). Da det er Reka, der i tilbudsafgivelse køber
hele grunden, er det dem, der afholder økonomien for lokalplansarbejdet. Dog skal det forventes, at vi modtager en regning på dette arbejde ved Skema A-godkendelsen, som beløber
sig til ca. 100.000 – 150.000 kr.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender forretningsføreraftalen, og at Furesø Boligselskab bevilger et udlæg på 150.000 kr. til færdiggørelse Skema A.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående.

9. Ansøgning om rammebeløb til udvidelse af ”sjov lørdag” med ”sjov weekend” (A)
Der ansøges om et ekstra rammebeløb på 5.000 kr. til parallelt med de 1 til 2 ”sjov lørdag” arrangementer, forsøgsvis at udvide med et ”sjov weekend” arrangement. Samarbejdspartnerne vil være de samme som ved ”sjov lørdag” arrangementerne.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningen og tager beslutning om at bevillige
det ekstra rammebeløb på 5.000 kr.
Organisationsbestyrelsen godkendte det ekstra rammebeløb på 5.000 kr. til en udvidelse af ”sjov
lørdag” arrangementerne med et ”sjov weekend” arrangement. Herudover godkendte bestyrelsen
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en ny aftale om annoncering på biblioteksposer med DBR A/S. Bestyrelsen godkendte endvidere
økonomisk støtte til FC Nordsjælland fanmarch den 10. december 2018, hvor deltagerne i marchen
får udleveret billetter til aftenens kamp.

Sager til orientering:
10. Evaluering af Furesø Boligselskabs seminar 2018 i Kolding (A)
I weekenden den 31. august – 2. september 2018 afholdt Furesø Boligselskab seminar i Kolding.
Ifølge programmet var det planlagt at evaluere seminaret søndag inden hjemrejsen, men en
enig organisationsbestyrelse besluttede at udsætte evalueringen af seminaret til førstkommende organisationsbestyrelsesmøde, det vil sige den 12. september 2018.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen evaluerer seminaret.
Der var stor tilfredshed med turen både indholdsmæssigt og kammeratligt. Det var spændende
byggerier, specielt Fyrværkeriparken. Der var også stor ros til Finn Larsen for hans gennemgang
af KÅS-statistikkerne.

11. Meddelelser fra formanden (A)
Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.


Der har været hærværk på videoovervågningen i Farum Midtpunkt



Der har været afholdt møde med kommunen vedr. samarbejdet om udvikling af boligerne, eksempelvis visiterede ældreboliger



Høring om integrationspolitik



TV-sagen, med uro i forbindelse med optagelser



Åbent hus arrangement i Farum Midtpunkt var meget velbesøgt



Der er årsmøde i Farum Fjernvarme. Der vil ske en større tilbagebetaling



Debat om referatskrivning i Farum Midtpunkt. Der var enighed om, at reglerne som de fortolkes af Jura-området i KAB skal følges
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Der er rejst krav overfor kommunen om suspension af forældelsesfristen for manglende lejebetaling i servicecentret

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

13. Orientering fra udvalg m.v. (B)
Organisationsbestyrelsen orienterer om aktuelle sager fra de udvalg, som de sidder i.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Erik Moesby Nordstrøm refererede fra Kredsmødet i BL-regi. Hovedpunktet her var den politiske
håndtering af regeringens ghetto-udspil. Der blev ligeledes arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Erik
Moesby Nordstrøm vil sende relevant materiale ud til organisationsbestyrelsen, når der foreligger
relevant information.

14. Bestyrelsens opgaver og ansvar (B)
Dette punkt er til almindelig orientering og debat, da der er sket udskiftninger i organisationsbestyrelsen siden emnet blev behandlet sidst. De centrale områder for bestyrelsesmedlemmerne er:


Det enkelte medlems juridiske forpligtelser.



Hvordan bringes sager op i organisationens regi.



Hvem tegner boligorganisationen i forhold eksterne samarbejdspartnere.



Hvem og hvordan kommunikeres der udenfor boligorganisationen.



Tavshedspligt.

8/16

Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 12. september 2018
Udsendt den 28. september 2018
Bilag 13: Rammer for organisationsbestyrelsens arbejde
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og fastlægger nogle overordnede
rammer for samarbejdet i organisationsbestyrelsen.
Punktet udsat til næste møde.

15. iOpgaver og mødeplaner – ny arbejdsgang for mødeplanlægning (B)
KAB har taget et nyt opgavesystem i brug – iOpgaver. Med det nye system introduceres en
ny arbejdsgang for forberedelse af og opfølgning på organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder. Det betyder blandt andet, at punktdagsordenen afskaffes, og at bidragsyderne i stedet får tildelt opgaver via iOpgaver. Med afskaffelsen af punktdagsordenen
udarbejdes i stedet en mødeplan. Mødeplanen, der dækker et år ad gangen, indeholder de faste dagsordenpunkter (årshjul) på organisationsbestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmødet i Furesø Boligselskab. Mødeplan for 2018 er vedlagt som bilag 14.
En gang om året gennemgås og drøftes mødeplanen som et selvstændigt punkt på årets sidste organisationsbestyrelsesmøde, og eventuelle punkter, som organisationsbestyrelsen ved
skal behandles i løbet af året, indsættes i mødeplanen under det organisationsbestyrelsesmøde, hvor punktet skal behandles. Mødeplanen vil fremover være et fast bilag, når dagsordener til organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmødet i Furesø Boligselskab udsendes
Bilag 14: 41 Mødeplan 2018
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Nordvænget II – udskiftning af vinduer og altandøre samt efterisolering af facader – status
(B)
Beskrivelse
Følgende arbejder er indeholdt i projektet:


Efterisolering af gavlene udføres med et hårdt isoleringslag, mekanisk fastgjort til gavlene
og afsluttet med teglskaller, svarende til de eksisterende



Nedbrydning og flytning af trappenedgange til kældrene
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Bortskæring af gamle betonaltankasser



Efterisolering af brystninger med facadeplader



Udskiftning af altandøre og vinduer i boligerne



Udskiftning af brandovenlysvinduer i alle blokke

Byggesagens arbejder blev udbudt som to fagentrepriser, en murerentreprise, som omfatter
efterisolering af gavle og nyopførelse af kældertrapper samt en tømrerentreprise, som omfatter vinduesudskiftningen. Begge fagentrepriser blev efter udbudsrunden og licitationen tildelt Øens Murerfirma.
Tid
Nedbrydning af trapper og efterisolering blev igangsat i juni 2018.
Vinduesudskiftningen er påbegyndt medio august 2018.
Forventet aflevering af begge entrepriser er januar 2019.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Afdeling Skovvang II – nyt demensplejecenter (B)
Organisationsbestyrelsen blev sidst orienteret om sagen den 6. juni 2018.
Forretningsføreraftaler
Er underskrevet af alle parter.
Købs- og samarbejdsaftale
Købs- og samarbejdsaftalen er nu indgået af alle parter.
Lokalplanarbejde
Lokalplanen blev vedtaget den 22. marts 2018 på byrådsmødet.
Udbud
Siden sidst blev nedenstående indbudt til at byde ud af de 14 prækvalifikationsansøgninger.


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
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STB Byg A/S – INGENIØR’NE, Karlsson Arkitekter, Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Desværre sprang HHM fra lige efter.
Dermed var der 3 tilbudsgivere med i den efterfølgende proces. Her blev der afholdt et forhandlingsmøde med hver af tilbudsgiverne. Efter forhandlingsmødet skulle de arbejde videre
og afgive endeligt tilbud den 13. august 2018.
Her var det kun STB Byg, som afgav tilbud. Det blev efterfølgende vurderet ved møde med
kommunen samt følgegruppen, og begge parter valgte, at der skulle tildeles kontrakt til STB
Byg. De har gode erfaringer med plejeboliger, og der var nogle stærke rådgivere på, som netop kunne løfte denne sag. Da vi kun modtog ét tilbud, var det vigtigt at få verificeret af Kammeradvokaten, om tilbuddet var konditionsmæssigt. Dette var tilfældet, så derfor var der ikke noget juridisk til hinder for at indgå totalentreprisekontrakt betinget af Skema Bgodkendelse.
Allerød Kommune samt Følgegruppen har godkendt, at der indgås betinget totalentreprisekontrakt med STB Byg. Dermed lukkes udbuddet, og der fremsendes meddelelsesbreve til de
bydende.
Skema B-ansøgning femsendes i uge 36 med forventet godkendelse den 9. oktober 2018. Derefter gøres totalentreprisekontrakten ubetinget.
Tids- og procesplan
Tildeling og kontrahering
Skema B-ansøgning
Skema B-godkendelse
Projektering
Byggefase
Forventet indflytning

august/september 2018
september 2018
9. oktober 2018
oktober 2018 – maj 2019
februar 2019 – april 2020
1. maj 2020

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

18. Afdeling Skovhusene Flyvestation Værløse – status (B)
Status
Som nævnt på byggeudvalgsmødet den 3. september 2018, er der på vegne af Furesø Boligselskab foretaget et ekstra teknisk og juridiske forbehold i købsaftalen.
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Under henvisning til købsaftalens pkt. 29.3.3. og 29.3.4 skal det meddeles, at det er en forudsætning for køber, at det ikke medfører fordyrelser til vejanlæg, hvis Kuben ikke opnår endelig købsaftale og dermed bebygger og udvikler nabomatriklen.
Såfremt køber måtte blive pålagt meromkostninger i den henseende, herunder til anlæggelse
af hele eller dele af det vejstykke, der er projekteret på Skovhusene 2’s matrikel, skal købesummen reguleres ned med omkostningen.
Det er næppe forventeligt, at kommunen vil stille (bekostelige) krav til vejanlæg, men da købers økonomi/budget er stramt, er køber nødsaget til at tage forbeholdet.
Tidsplan for projektet
Købsaftalen fremlægges til godkendelse i organisationsbestyrelsen på organisationsbestyrelsesmødet den 24. oktober 2018. Det forventes, at der vil kunne indsendes Skema B inden årets
udgang.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Investeringsfonden (B)
2. kvartal har budt på positive takter på det danske obligationsmarked. Renterne faldt, særligt på de lidt længere løbende obligationer. Det skyldes bl.a. Italien, der sendte de danske
renter ned, da der opstod tvivl om den kommende italienske regerings intentioner. Det sendte de italienske renter på himmelflugt og gav en flugt ind i sikre havne som Danmark.
Centralbankerne holdt sig i 2. kvartal til den sti, de er slået ind på, og det gjaldt både for Den
Europæiske Centralbank (ECB) og den amerikanske (FED). Det betyder en stille og rolig afvikling af den meget lempelige pengepolitik. FED gennemførte for tredje kvartal i træk en
renteforhøjelse på 0,25 %-point og har nu trukket renten op til intervallet 1,75-2 %.
Generelt har det faldende renteniveau gennem 2. kvartal betydet stigende kurser og at afdelinger derved er kommet stærkt tilbage i 2018.
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Kursværdier
Nominel
beholdning
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2017

Indre værdi
(Kurs)
10. aug. 2018

Værdiudvikling
hele 2018

Værdiudvikling
hele 2017

Danske
Capital

66.692.217

116,53

116,97

0,38 %-point

+1,79 %-point

SEB Invest

84.919.554

118,35

119,46

0,94 %-point

+3,05 %-point

Nykredit
Port.

76.961.300

121,08

122,13

0,87 %-point

+2,63 %-point

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

20. Orientering om driftssager (B)
Farum Midtpunkt
Ejendomskontoret har testet iOpgaver i 1½ måned, og planen er nu at rulle den endelige version ud til alle medarbejdere den 19. september 2018. Ejendomskontoret har valgt at udskyde
beboerappen til den er gennemtestet.
Videoovervågning:
Opsætning af videokamera, dørstationer og mekanisk sikring af alle indgangsdøre samt vandalsikrede briklæsere følger den reviderede tidsplan.
Rengøring af trapper/trappereposer i hele Farum Midtpunkt samt indvendige gangstrøg i Birkhøjterrasserne:
Ejendomskontoret har pr. 1. juni 2018 med egne ansatte opstartet rengøring af trapper/trappereposer i hele Farum Midtpunkt samt indvendige gangstrøg i Birkhøjterrasserne. Der
har forventeligt været en indkøringsperiode, men alt er forløbet planmæssigt, og der har
overvejende været meget positive tilbagemeldinger fra beboerne. Rengøringen skal pr. 1. oktober 2018 overgå til vinterplanen, og der vil også her blive en indkøringsperiode.
Malerturnus:
Udvendig maling af træværk, skaktrør og gavlpartier i Bybækterrasserne samt Blok B påbegyndes til efteråret. Arbejdet forventes at være færdigt ultimo juni 2019.
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Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 12. september 2018
Udsendt den 28. september 2018
Driftsfælleskab med Vængerne:
Driftsfælleskabet med Vængerne er startet op pr. 1. juli 2018, og det fungerer godt. Der har
indtil videre været et samarbejde omkring ind-/udflytninger, maskinpark og storskrald.
Ejendomskontorets personale i Farum Midtpunkt har været på besøg i Vængerne, hvor de
har fået fremvist afdelingerne og de enkelte lejlighedstyper, således at de har kunnet forberede sig i forbindelse med de kommende arbejder. Der er i perioden forbrugt 57 timer.
Katodisk beskyttelse:
Den årlige turnus påbegyndes til efteråret og pågår i Bybækterrasserne efter planen. Der vil i
år 2019 ske lidt ændringer i planen, da det har indvirkning på, hvordan planlægningen af indre gangstrøg projektet planlægges.
Arealopmåling og bygningseftersyn med droner:
I forbindelse med effektiv drift er der lavet en aftale om udførelse af arealregistrering og opmåling med drone i august/september 2018. Efterfølgende vil de grønne områder/bygninger
bliver registreret. Dette vil betyde en nemmere planlægning af arbejder for driften og på sigt
også en forventet besparelse som følge af effektiviseringer.
Der vil blive udført en termografering af hver blok og på enkelte kendte problemområder i
efteråret 2018 som natflyvning.
Derudover vil tagene årligt blive inspiceret af droner, som kan filme meget detaljeret, hvilket
gør det muligt at se, hvor der evt. skal foretages udbedringer.
Vedligeholdelseskonto:
Driften er begyndt at fremsende varslingsbreve ud til de beboere, der har et forholdsvist stort
beløb på vedligeholdelseskontoen. Det har p.t. medført besigtigelse af 4 boliger, som viste sig
at være fint vedligeholdt, og 1 bolig hvor beboeren tilkendegav, at lejligheden nu ville blive
malet med midler fra vedligeholdelseskontoen.
Skovvang
Der arbejdes i øjeblikket med algeafrensning af terrasser.
Der arbejdes med at påføre Gori på alt udvendigt træudhæng undtagen facader.
Gulv i forhal er blevet slebet og lakeret.
Der er udført forsøg på udbedring af løse gulvskinner. Det ser ud til at være løst nu. Der afventes i øjeblikket svar tilbage vedrørende økonomi.
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Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 12. september 2018
Udsendt den 28. september 2018
Svanepunktet
Rehab-fællesområder er blevet malet.
Betonfacade Blok 12 sydøst:
Der er en dialog med firmaet, som tidligere har opført facaderne om en mulig løsning.
Der udskiftes fra optiske detektorer til termodetektorer i Blok 12 og Blok 13 (sikringsrum, affaldsrum, ventilationsrum samt gårdmandsrum) for at undgå blindalarmer. Alle detektorer
er placeret i rum med beskidte miljøer, da de ligger i kælder med udgang til det fri.
Vængerne
Personale:
Taus Christiansen er pr. 1. oktober 2018 ansat som ny serviceleder i Vængerne. Taus er 32 år
og kommer fra en stilling som driftsleder i FSB. Han har tidligere været ansat i både Lyngby
Boligselskab og Gentofte Ejendomsselskab.
Nordvænget Institutionen
Arbejdet med istandsættelse af institutionen efter vandskaden forventes afsluttet i uge 35. Institutionen forventes at flytte tilbage i uge 37.
Nordvænget I
Renovering af elinstallationer i Nordvænget I – status på udførelsen:
Montering af gerichter samt udbedring af fejl og mangler i nr. 24-30 udføres den 17 – 29. september 2018.
Tidsplanen er ændret på grund af manglende levering af gerichter fra leverandøren. HRH
beklager forsinkelsen.
Sokkel til de højtsiddende lamper på facader er fortsat i restordre.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder
Tids- og handlingsplan:
Endelig aflevering ultimo august/primo september 2018.
Nordvænget II
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder
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Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 12. september 2018
Udsendt den 28. september 2018
Sportsvænget
Der er indhentet revideret tilbud på den nye legeplads. Arbejdet med montering vil blive
igangsat i september måned 2018.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. 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.

22. Eventuelt (B)
Planlagte møder 2018:
Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:
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
Afdelingsmøder:
Nordvænget II (regnskab) – onsdag den 17.10.2018, kl. 19.00

Intet til referat.
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