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1. Godkendelse af dagsorden (A)
Nyt punkt 13: Studietur 2019.

2. Godkendelse af referat (A)
Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 12. september 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. Forlængelse af aftale om Furesø Kommunes leje af boliger i Farum Midtpunkt (A)
I efteråret 2016 godkendte organisationsbestyrelsen, at Furesø Kommune kunne leje 5 store
boliger i Farum Midtpunkt indtil den 31. december 2018 til at huse flygtninge.
Furesø Kommune har forespurgt, om de kan få forlænget denne aftale for 4 af boligerne indtil
den 31. december 2020.
Bilag 4: Udkast til aftale imellem Furesø Boligselskab og Furesø Kommune
3/19

Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 24. oktober 2018
Udsendt den 9. november 2018
Indstilling: Organisationsbestyrelsen træffer beslutning i sagen.
Organisationsbestyrelsen godkendte forlængelse af aftalen om disse boliger.

5. Aftale om anvisning og udlejning (A)
Organisationsbestyrelsen godkendte på møde den 18. april 2018 udkast til aftale om anvisning og udlejning mellem Furesø Kommune og Furesø Boligselskab. Aftalen er efterfølgende
fremsendt til Furesø Kommune med henblik på godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Aftalen er vedlagt som bilag 5.
Furesø Kommune har tidligere meddelt, at aftalen skal behandles på kommunalbestyrelsens
møde i november 2018.
Der er dog usikkerhed om dette, da Furesø Kommune har udtrykt bekymring for udviklingen i beboersammensætningen i Farum Midtpunkt, og har indkaldt formandskab, den administrerende direktør for KAB og kundechefen til møde primo november 2018.
Furesø Kommune er blandt andet bekymret over, at andelen af indvandrere fra vestlige lande
i Farum Midtpunkt, primært fra det tidligere Østeuropa, siden 2014 er steget fra 10 % til 17 %.
Det har samtidig vist sig, at seniorer fra andre kommuner, der ønsker at flytte til Farum
Midtpunkt, har svært ved at komme i betragtning til en bolig, da de fleksible kriterier prioriterer boligsøgende i arbejde og seniorer fra Furesø Kommune, dels gennem de 2 kriterier F1
og F2, dels gennem at F1 er prioriteret med ¾ af de ledige boliger til ventelisten.
Kriterie F2 og prioriteringen kan tilpasses således:


F2 ændres fra ” Boligsøgende bosat i Furesø Kommune, der er over 55 år” til ”Boligsøgende, der er over 55 år”



Prioriteringen enten ændres fra ”¾ efter F1 og ¼ efter F2, F3 og F4” til ”1/3 efter F1, 1/3 efter F2 og 1/3 efter F3 og F4” eller kriterierne ligestilles, så det er ancienniteten på ventelisten, der er afgørende

Aktuelt er der ca. 10.000 opnoterede, der har Farum Midtpunkt opført på deres opnotering.
Aftalen om fleksibel udlejning skal sammen med den kommunale godkendelse af nye beboere sikre en varieret beboersammensætning i Farum Midtpunkt og de øvrige boligafdelinger i
boligselskabet.
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Bilag 5: Aftale om ansvisning og udlejning mellem Furesø Boligselskab og Furesø Kommune
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter punktet samt giver formandskabet mandat til på
baggrund af mødet med Furesø Kommune.
 at godkende eventuelle ændringer i F2 kriteriet samt prioriteringen i aftalen om anvisning
og udlejning


at aftalen efterfølgende kan sendes til Furesø Kommune med henblik på behandling i
kommunalbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen bliver efterfølgende orienteret pr. mail om beslutningen.
Finn Larsen uddybede baggrunden for ændringerne, som foreslået. Der var en længere debat om
emnet, og der var opbakning til at ændre senioranvisningskravet i de fleksible regler.
Der blev givet mandat til formandskabet at fremme dette, men i det omfang, at kommunen har ændrede ønsker til anvisningsaftalen, skal dette løses via kommunal anvisning. Den foreslåede prioritetsfordeling mellem kriterierne blev ligeledes tiltrådt.

6. Allerød Kommune udbyder areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej (A)
For ca. 1 år siden annoncerede Allerød Kommune, at de ville udbyde en byggesag i konkurrence mellem de allerede etablerede boligorganisationer i kommunen. I forlængelse heraf besluttede organisationsbestyrelsen, at Furesø Boligselskab skulle byde på opgaven. I mellemtiden er det kun Allerød almennyttige Boligselskab/DAB og Furesø Boligselskab, som fortsat
har udvist interesse for sagen. På arealet kan der opføres 12 – 14 boliger som rækkehuse/tætlav byggeri. Sagen er nu endelig udbudt med svarfrist den 13. november 2018, og KAB har på
vegne af Furesø Boligselskab igangsat forberedelserne til at udarbejde et konkurrenceprojekt.
Til brug for dette vil der være behov for at afsætte en økonomisk ramme på op til 100.000 kr.
Såfremt Furesø Boligselskab vinder sagen, vil der være behov for en udvidelse af rammen til
arbejder til forberedelse af lokalplan frem til Skema A.
Bilag 6: Areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt bevilger 100.000
kr. til udarbejdelse af konkurrenceprojekt.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte bevillingen.
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7. Afdeling Kajerødgrunden – familieboliger – status (A)
Furesø Boligselskab har på mødet den 12. september 2018 bevilliget 150.000 kr. frem til Skema A. Derudover er der tidligere bevilliget 100.000 kr. til forundersøgelser. Samlet set 250.000
kr. inkl. moms.
KAB har rettet henvendelse til BM Byggeindustri med henblik på at få dem til at udføre projektet. Dette foregår via Almen Bolig+ rammeaftale 5. Det betyder, at ved anvendelse af rammeaftalen, kan processen fremskyndes, da udbudspligten er overholdt.
BM Byggeindustri har udarbejdet udkast til tidsplan, som dog mangler at blive verificeret af
dennes rådgivere.
Derudover vurderer BM Byggeindustri, at anlægsbudget for sagen kan holdes inden for
rammebeløb for 2018.
Tidsplan samt budget udarbejdes og fremsendes til næste organisationsbestyrelsesmøde.
Økonomiske konsekvenser
For at projektet skal kunne realiseres – og til tiden, betyder det, at fase 0 og 1 iht. rammeaftalen med BM Byggeindustri skal iværksættes. Dette udgør en økonomisk konsekvens på:
Fase 0+1 iht. rammeaftale med BM Byggeindustri:
Bygherrerådgivning iht. Rammeaftale med
Dominia:
Samlede udgifter frem til Skema B

1.286.000
125.000

kr. inkl. moms
kr. inkl. moms

1.411.000

kr. inkl. moms

Ovenstående udgift er taget som udgangspunkt i rammens fulde ydelsespakke, men grundet
at der allerede er udarbejdet forundersøgelser og lokalplansforslag, vil dette blive modregnet
i ydelsen.
Såfremt det vedtages, medfinansieres beløbet i byggesagen.
Det vil sige, at BM Byggeindustri samt rådgiverne skal konvertere det foreliggende skitseprojekt fra WE Architecture til bygbare bygningsmoduler. Derved skal ovenstående ydelse ses
som vejledende. De faktiske priser vil fremgå af et budget, som udarbejdes til næste organisationsbestyrelsesmøde.
Skema A skal udarbejdes, og der vil blive indkaldt til følgegruppemøde samt projektgruppemøde med sagens projekterende.
Derudover vil der blive udarbejdet forretningsføreraftale på baggrund af anlægsbudgettet.
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Foreløbig tidsplan ser ud som følgende:
Skema A-godkendelse
Skema B-godkendelse
Byggefase
Aflevering
Indflytning

januar 2019
marts 2019
april 2019
juni 2020
juli 2020

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender en bevilling på 1.411.000 kr. frem til Skema B
samt i øvrigt tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte bevillingen.

8. Ansøgning om finansiering af kørekort til servicemedarbejderelev (A)
Der ansøges om finansiering af kørekort til servicemedarbejderelev Jannick Nielsen, da det er
et led i hans uddannelse at kunne køre og betjene større maskiner. Ansøgningen er vedlagt
som bilag 8.
Bilag 8: Ansøgning om finansiering af kørekort til servicemedarbejderelev
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningen og tager beslutning om at finansiere kørekort til servicemedarbejderelev Jannick Nielsen.
Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningen med den betingelse, at Jannick Nielsen skal fuldføre uddannelsen i Furesø Boligselskab. I modsat fald skal han tilbagebetale boligorganisationen
udgifterne til kørekortet.

9. Bestyrelsens opgaver og ansvar (A)
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
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Tavshedspligt

Bilag 9: Rammer for organisationsbestyrelsens arbejde
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående og fastlægger nogle overordnede
rammer for samarbejdet i organisationsbestyrelsen.
Der var en kort gennemgang af bestyrelsesmedlemmernes rammer i bestyrelsesarbejdet, som blev
taget til efterretning.

10. FORTROLIGT PUNKT(A)

11. Sommerophold 2019 (A)
De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i 2018 havde i alt 170 deltagere. Heraf deltog 123 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. KAB’s familieophold i
Pindstrup Centeret (mellem Randers og Århus) fik en flot evaluering af deltagerne. Senioropholdet fik ligeledes en tilfredsstillende evaluering.
Også i 2019 forventer KAB at kunne tilbyde sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og
søger Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil.
Familieopholdet vil som i 2018 gennemføres i Pindstrup Centeret. Der er større søgning på
deltagelse i familieopholdet, end der er pladser. Derfor forsøger KAB at arrangere to ophold i
2019. En forudsætning for at kunne gennemføre dette er dog, at KAB får tilstrækkelig med
midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond.
Senioropholdet afholdes i 2019 i september på seniorhøjskolen Rude Strand i Østjylland, og
der forventes 50-60 deltagere.
Økonomi seniorophold
Pris i alt
Tilskud fra organisationen
Maksimalt
Egenbetaling

5.150 kr.
1.050 kr.
4.100 kr.
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Økonomi familieophold
Voksne Børn
Pris i alt *
4.350 kr. 2.550 kr.
Tilskud fra organisation mak- 1.050 kr. 1.050 kr.
simalt
Egenbetaling
3.300 kr. 1.500 kr.
* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, får tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond.
Prisen for senioropholdet dækker en plads i et dobbeltværelse med bad og toilet samt alle
måltider m.v. Eneværelse kan tilkøbes. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet.
Tilskud fra boligorganisationen
Boligorganisationen kan tilkendegive ønske om at tilbyde et antal pladser til de to sommerophold gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport,
udflugter og foredrag m.v.
Boligorganisationens pris er maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2019, afhængig af de faktiske omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser.
Fordeling af pladser sikrer, at alle boligorganisationer, som har tildelt pladser, og som har ansøgere, der opfylder kriterierne, vil blive tildelt pladser.
For familieopholdets vedkommende er Arbejdsmarkedets Feriefonds kriterier for udbetaling
af tilskud, grundlaget for fordeling. For senioropholdet vil det være først-til mølle-princippet,
der gælder, i tilfælde af overtegning.
Det er KAB's administration, der endeligt fordeler alle pladserne, når ansøgningerne er indkommet. Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en
god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne.
I 2018 deltog 2 beboere fra Furesø Boligselskab, hvoraf 2 var med egenbetaling og ingen med
tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Organisationsbestyrelsen godkendte på organisationsbestyrelsesmødet i september 2017 at tilbyde 5 familiepladser og 5 seniorpladser.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Furesø Boligselskab skal have
beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads samt anfører, hvor mange
familiepladser og seniorpladser, de ønsker at kunne tilbyde.
Organisationsbestyrelsen besluttede at bevilge økonomi til 5 familiepladser og 5 seniorpladser.
Formandskabet blev samtidig bemyndiget til at udvide antallet af deltagere, såfremt der viser sig
behov og mulighed herfor.
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12. Rammeaftale for teknisk rådgivning (A)
De sidste 12 år har KAB stillet såkaldte rammeaftaler for teknisk rådgivning til rådighed for
de boligorganisationer, som ønsker at være med i ordningen. Aftalerne kan benyttes i alle renoverings- og nybyggerisager, hvor der skal benyttes arkitekt-/ingeniørbistand. Aftalerne har
en varighed på 4 år, og de nuværende aftaler udløber med udgangen af 2018.
Efter den gældende lovgivning skal langt de fleste rådgiveropgaver i udbud efter udbudsloven og de særlige almene bestemmelser. Denne udbudsforpligtelse løses nemmest, hurtigst
og billigst ved at benytte en rammeaftale som beskrevet i bilag 12.
Der gennemføres et rammeudbud i efteråret 2018, hvor der udvælges 5-6 rådgivere inden for
hver af de beskrevne fem kategorier af rådgivningsopgaver (se bilag 12). Som en ny kategori
er tilføjet ”byggeledelse, sikkerhedskoordinering og arbejdsmiljøledelse”. Udbuddet gennemføres én gang og dækker over den næste 4-årige periode. Udbudsudgifterne dækkes af, at
hver deltagende boligorganisation betaler et éngangsbeløb på 25.000 kr. inkl. moms.
Når den enkelte byggesag skal have tildelt en rådgiver via ovennævnte miniudbud, koster
det byggesagen 12.750 kr. inkl. moms (2018-priser i prisblad). Et traditionelt gennemført udbud af teknisk rådgivning koster 75-150.000 kr. og vil normalt tage 5-6 måneder.
Det vil typisk være boligorganisationen, der afholder éngangsudgiften til rammeudbuddet,
og den enkelte byggesag, der afholder udgiften til miniudbuddet.
Forholdet til andre aftaler
Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, kører der også et udbud af det såkaldte byggepartnerskab. Der vil være en række sager, som vil blive løst inden for dette partnerskab, men
der vil samtidig være en række andre sager, som ikke egner sig til dette. Og disse sager skal
stadigvæk have valgt rådgivere i udbud, hvorfor byggepartnerskabet og rammeaftalerne for
teknisk rådgivning supplerer hinanden.
KAB anbefaler derfor, at boligorganisationen tilslutter sig ordningen, som herefter kan benyttes af alle afdelinger i boligorganisationen ved renoveringssager og af boligorganisationen
ved nybyggeri.
Rammeaftalerne vil kunne træde i kraft primo 2019.
Bilag 12: Rammeaftaler for teknisk rådgivning
Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter:


at tilmelde sig rammeaftaleordningen for den næste 4-årige periode 2019-2022
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at der som konsekvens af ovennævnte beslutning bevilges et beløb på 25.000 kr. til at
dække andel af udbudsomkostningerne. Beløbet tages af selskabets arbejdskapital

Organisationsbestyrelsen tiltrådte rammeaftalen på ovenstående vilkår.

13. Studietur 2019 (A)
Kurt Rytter orienterede kort om KAB’s studietur til Rotterdam. Organisationsbestyrelsen besluttede at tilmelde sig forårsturen den 8.-11. maj med i alt 15 pladser inkl. Kurt Rytter og Anette
Ågård Nielsen. De 2 sidstnævnte deltager som KAB-deltagere, dels som ansat, dels som medlem af
KAB’s bestyrelse.

Sager til orientering:
14. Meddelelser fra formanden (A)
Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Intet aktuelt til referat.

15. Nyt fra Byrådet (A)
Sabine Dedlow Steffensen orienterer om eventuelle aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Intet aktuelt til referat.
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16. Orientering fra udvalg m.v. (B)
Organisationsbestyrelsen orienterer om aktuelle sager fra de udvalg, som de sidder i.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Intet aktuelt til referat.

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


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



Nedbrydning og flytning af trappenedgange til kældrene



Bortskæring af gamle betonaltankasser



Efterisolering af brystninger med facadeplader



Udskiftning af altandøre og vinduer i boligerne



Udskiftning af brandovenlysvinduer i alle blokke

Byggeperioden blev påbegyndt i juni 2018, men allerede kort tid efter opstod de første udfordringer, som bestod i uenigheder omkring projektets omfang, beskrivelser og styring af byggepladsen. Det har siden hen udviklet sig til en lang række punkter, som byggesagens rådgiver Kim Olsson og entreprenøren Øens Murerfirma er uenige om.
Det belastes yderligere af, at Øens Murerfirma leverer en særdeles ukoordineret og mangelfuld styring af byggepladsen. Beboerne varsles ikke ordenligt, håndværkerne forlader pladsen, og der bliver ikke fulgt ordenligt op.
Desuden har Øens Murerfirma fremsendt adskillige krav om merbetaling for nogle ekstraarbejder, som de ikke mener, er beskrevet i projektmaterialet. Kravene om ekstrabetaling har
været forsøgt debatteret flere gange, men desværre uden held. Det har resulteret i, at der er
gjort en række tiltag, som forhåbentligt vil rette op på byggesagen.
Alle uenighederne omkring økonomi og projektmateriale fremsendes til en uvildig opmand
for en objektiv vurdering.
Vurderingen ved en opmand er et smidigt alternativ til den mere tidskrævende og omkostningstunge voldgiftssag. Ved at løfte alle ”uenighederne” over til en uvildig instans, giver det
forhåbentlig ro til at fokusere på byggeledelse og styring af byggepladsen.
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Øens Murerfirma er desuden blevet opfordret til at tilføre flere ressourcer til byggeledelsen
eller helt skifte den ud.
Rådgiver Kim Olsson vil fremadrettet bruge væsentligt mere tid på byggepladsen, således at
der bliver taget hånd om varslinger, beboerhenvendelser og kvalitet generelt.
Følgegruppen har hele vejen igennem forløbet været informeret omkring udviklingen og støtter derfor op omkring tiltagene.
Økonomi
Der er på nuværende tidspunkt ikke et præcist overblik over økonomien. De mange uenigheder om omfang og ekstrabetaling gør det vanskeligt at udarbejde en præcis budgetopfølgning.
Når sagen har været forelagt og vurderet af opmanden, vil der kunne udarbejdes en retvisende oversigt over økonomien.
Det videre forløb
Der skal udpeges en opmand, som alle parter kan acceptere og er villig til at rette sig efter.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Afdeling Skovvang II – nyt demensplejecenter (B)
Der er ikke sket væsentligt nyt siden sidste organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orientering til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

19. Afdeling Skovhusene Flyvestation Værløse – status (B)
Status
Kuben har på nuværende tidspunkt ikke indgået endelig grundkøbsaftale for deres del af
projektet, idet man endnu ikke har opnået det ønskede boligsalg. Kuben har derfor i første
omgang forlænget deres option frem til årsskiftet.
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Af samme årsag er der brugt meget energi på at afdække eventuelle økonomiske risici, ifald
Kubens projekt ikke bliver realiseret.
Som nævnt på byggeudvalgsmødet den 3. september 2018 er der på vegne af Furesø Boligselskab foretaget et ekstra teknisk og juridiske forbehold i købsaftalen.
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 dog næppe forventeligt, at kommunen vil stille (bekostelige) krav til vejanlæg, men da
købers økonomi/budget er stramt, er køber nødsaget til at tage forbeholdet.
Økonomi
Der arbejdes i øjeblikket på at kvalificere Skema B-budgettet. Totalrådgiveren gransker i det
samlede projekt i forhold til at identificere eventuelle besparelsesmuligheder. Der afleveres
revideret budget ultimo oktober.
Der arbejdes sideløbende med at afklare diverse forsyningsforhold i håb om at kunne finde
besparelser.
Tidsplan for projektet
Det forventes, at vi vil kunne indsende Skema B i starten af 2019. Samlet ansøgning fremlægges til godkendelse i organisationsbestyrelsen.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Investeringsfonden (B)
Politisk uro var igen den primære kilde til udsving på de globale aktiemarkeder i 3. kvartal
2018. Den handelspolitiske konflikt mellem USA og Kina gav udsving men også udviklingen
i Italien. Renteniveauet i Danmark steg marginalt, mens aktiemarkederne generelt leverede
positive afkast med meget store regionale forskelle.
De italienske politikere skabte usikkerhed i slutningen af september, efter udtalelser om at
landet kan finde på at forlade euroen og i stedet løse sine gældsproblemer ved at genindføre
sin egen valuta. Det er siden blevet talt ned af flere højtstående personer, men udtalelserne

14/19

Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 24. oktober 2018
Udsendt den 9. november 2018
om et muligt euro-exit ser stadig ud til at lægge en dæmper på risikoappetitten. Den dæmpede risikovillighed har igen fået investorerne til at søge mod sikker havn.
Generelt har afdelingerne haft en marginal positiv udvikling gennem 3. kvartal.
Kursværdier
Nominel
beholdning
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec. 2017

Indre værdi
(Kurs)
3. okt. 2018

Værdiudvikling
hele 2018

Værdiudvikling
hele 2017

Danske
Capital

31.646.300

116,53

116,97

0,38 %-point

+1,79 %-point

SEB Invest

88.265.300

118,35

119,46

0,94 %-point

+3,05 %-point

Nykredit
Port.

80.235.900

121,08

122,05

0,80 %-point

+2,63 %-point

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Indskud i Investeringsforeningerne skal betragtes som en langsigtet investering.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Orientering om driftssager (B)
Farum Midtpunkt
iOpgaver er implementeret i driften, og efter lidt startvanskeligheder går det overordnet
godt. I samme forbindelse med overgangen til iOpgaver er der etableret teams for medarbejderne, hvor de sammen har ansvaret for fordeling/løsning af opgaver i stedet for enkeltmands ansvarsområder. Denne omlægning har allerede nu vist sig som en stor succes. Det
forventes, at driften på denne måde bliver yderligere effektiviseret og mere fleksibel end den
er i dag.
Videoovervågning:
Opsætning af videokameraer, dørstationer og mekanisk sikring af alle indgangsdøre samt
van-dalsikrede briklæsere følger den reviderede tidsplan, dog har der været yderligere hærværk (politianmeldt), som bliver retableret med det samme. Når den første halvdel af blokkene er udført, laves en dellevering, hvorefter en 40 dages test udføres, og installationen fortsætter imens i de resterende blokke.
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CS anlæg:
Der er indgået kontrakt med O&J CTS A/S om renovering/udskiftning af CS anlægget.
Hovedstationer, netværksinstallation og router konfigurering udføres først. Herefter startes
installationsarbejderne i Blok 11, hvor denne færdiggøres. Driftspersonalet instrueres herefter
i brug af anlægget for Blok 11, mens installation i de øvrige blokke fortsætter.
Betonsagen samt katodisk beskyttelse:
Betonsagen samt katodisk beskyttelse forløber planmæssigt.
Hårde hvidevarer udbud:
Bolind har vundet udbuddet på de næste 2 års levering af hårde hvidevarer med mulighed
for forlængelse 2 gange.
Der har været 2 udbudsrunder, da Bolind var de eneste, der kom med bud første gang. Ved 2.
runde var der 3, der havde meldt positivt tilbage i forhold til at komme med bud, men i sidste øjeblik meldte 2 fra, så det igen kun var Bolind, der bød. Det har ikke givet mening at gå i
3. budrunde, da Bolind har fornuftige priser, og det er derfor besluttet at indgå kontrakt med
dem.
Socialfagligdag:
Socialfaglig dag med de ansatte i FURBO blev afholdt den 21. september 2018. Maiken og Ismael havde igen tryllet med planlægningen af dagen. Vi startede med fælles morgenbord i
Midtpunktet, herefter en dejlig tur rundt i København, og en fantastisk guide viste os bygninger og spændende baggårde på Christianshavn, suppleret med gode spændende historier.
Vi sluttede af med lækkert smørrebrød i Rådhuskælderen. En stor tak til FURBO fra alle ansatte.
Skovvang
Der er udført algeafrensning af terrasser og udvendigt træværk.
Der er udført træbeskyttelse af pergolaer.
CS anlægget er blevet opgraderet.
Der er udført forsøg på udbedring af løse gulvskinner. Det ser ud til at være løst nu. Økonomi deles 50 % mellem afdeling og entreprenør.
Svanepunktet
Der er udskiftet filtre i emhætter i samtlige boliger.
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Vængerne
Nordvænget I
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder
Nordvænget II
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder
Sportsvænget
Der er sendt accept til Kompan på den nye legeplads. Der afventes nu en dato fra Kompan
på, hvornår levering og montering forventes.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Orientering om beboerklagenævnssager (B)
Der er ikke registreret nye sager siden sidste organisationsbestyrelsesmøde.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Planlagte møder 2018 (B)
Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:
Organisationsbestyrelsesmøde - onsdag den 21.11.2018, kl. 16.00 i Farum
Repræsentantskabsmøde - onsdag den 21.11.2018, kl. 18.30 i Farum
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Generalforsamling:
Foreningen Farum Midtpunkt – onsdag den 21.11.2018, kl. 15.00 i Farum – nyt møde
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Forslag til mødedatoer i 2019 (A)
Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 9. januar 2019 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 27. februar 2019 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 10. april 2019 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 4. juni 2019 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 11. september 2019 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 23. oktober 2019 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 20. november 2019 i Farum
Repræsentantskabsmøde – onsdag den 20. november 2019 i Farum
Afdelingsmøder:
Nordvænget I – onsdag den 27. februar 2019 - dato ændres
Sportsvænget – tirsdag den 5. marts 2019
Nordvænget II – onsdag den 6. marts 2019
Plejecenter Skovvang – tirsdag den 9. april 2019
Nordvænget II (regnskab) – onsdag den 16. oktober 2019
Generalforsamling:
Ejerforeningen Skovvang – onsdag den 10. april 2019
1-dags seminar:
En lørdag i marts 2019 – aftales på organisationsbestyrelsesmødet den 21. november 2018
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender de foreslåede datoer eller kommer med alternative mødedatoer.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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25. Mødeplan (B)
Mødeplan 2018 vedlægges som bilag 24 til organisationsbestyrelsens orientering.
Bilag 24: Mødeplan 2018
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

26. Eventuelt (B)
Intet til referat.
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