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1.

Godkendelse af dagsorden (A)
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat (A)
Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 10. april 2019 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 2019/2020 (A)
Driftsbudgetter for afdelingerne vedlægges som bilag 4.
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Antal lejligheder

Afdelingsnr.
42 41-1
117 41-3
200 41-4
1.554 41-6
26
41-7
60 41-9

Afdeling

Ny m²-leje

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

Stigning i %

856,94
755,43
649,24
909,86
902,93
818,31

0%
0,90 %
0%
1,49 %
1,49 %
0%

1.307,02

0,96 %

Budgetterne er godkendt på afdelingernes ordinære afdelingsmøder.
Bilag 4: Afdelingernes driftsbudgetter 2019/2020
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender de fremlagte driftsbudgetter.
Organisationsbestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter.

5.

Revideret udlejningsaftale Furesø Boligselskab (A)
På baggrund af drøftelser med Furesø Kommune er aftale om udlejning og anvisning mellem
Furesø Kommune og Furesø Boligselskab og udlejningsaftale for seniorbofællesskaberne i Farum Midtpunkt blevet revideret.
Vedlagt nye udkast til aftaler.
Aftalerne bliver gennemgået på mødet.
Bilag 5: Udlejningsaftale mellem Furesø Boligselskab og Furesø Kommune
Bilag 5.1: Udlejningsaftale for Seniorbofællesskaberne i Farum Midtpunkt
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter udkastene og træffer beslutning i sagen.
Finn Larsen fremlagde udkast efter de seneste forhandlinger med kommunen. De seneste ændringer er:


Seniorbofællesskaberne friholdes for kommunal anvisning mod kompensationsboliger blandt de
almindelige almene familieboliger.
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Fællesboligerne - flygtningeboliger (3 i 1) afvikles. Erstattes med 10 boliger, der fremkommer
ved ombygning af ”dobbeltdækkere”, hvor kommunen får anvisningen til stueetagen. Der var
en debat pro et kontra, hvorvidt der er tale om en afdelingsgodkendelse. Det blev her fremhævet, at udlejningsaftaler kun skal godkendes i organisationsbestyrelsen, da det ikke berører Farum Midtpunkt negativt.

Det tages til efterretning, at der ikke kan blokeres for oprykning mellem boligorganisationens afdelinger.
Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til udlejningsaftalen med ovenstående bemærkninger.

6.

FORTROLIGT PUNKT (A)

7.

FORTROLIGT PUNKT (A)

8. FORTROLIGT PUNKT (A)

9. FORTROLIGT PUNKT (A)

10. Svanepunktet – Indstilling til igangsættelse af afhjælpningsarbejder på membraner og
MgO-plader (A)
Blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt blev i årene 2013 til 2015 ombygget til plejecenter, samt enkelte familieboliger og seniorboliger.
Efter afleveringen fra entreprenøren til bygherren opstod der en del utætheder i de etablerede
membraner på tage og terrasser samt gennem ydervægge.
Der er udmeldt og afholdt syn og skøn vedrørende disse utætheder, og skønserklæringen er
fremsendt den 8. december 2017.

5/21

Referat
Furesø Boligselskab
Møde den 4. juni 2019
Udsendt den 24. juni 2019
MgO-plader
Entreprenøren har i forbindelse med ombygning af Svanepunktets 2 blokke skiftet facader. I
alt er der skiftet ca. 5.400 m². Heraf er ca. 1.050 m² udført med cementspånplader og den resterende del, dvs. ca. 4.500 m² er udført med MgO-plader.
Facaderne er udført med facadebeklædning af Cortenstål.
MgO-pladerne er nu kraftigt opfugtet, og der er klare dråber på overfladen. Der kan ses korrosion på skruer og på det bagvedliggende stålskelet, hvor zinklaget er delvist korroderet
bort. Der er risiko for, at forzinkningen på stålskelettet korroderer bort – specielt omkring
skruerne. Det vil medføre, at stålet og skruerne mister deres bæreevne. Der bør derfor iværksættes en udskiftning af MgO-pladerne.
Utætte membraner / facader
Terrasserne på niveau 1 og 2 er i forbindelse med ombygningen opbygget med fald mod facadepartier af hensyn til tilgængelighed for adgang fra boliger til terrasseområdet. Det blev
oprindeligt projekteret, at vandrenderne langs med facaderne skulle være udført med stålrender.
Under udførelsesfasen blev det hurtigt klart, at denne opbygning ikke var hensigtsmæssigt,
hvorfor man efterfølgende skiftede til at udføre vandrender udelukkende med tagpap, som
en del af den øvrige membran på terrasserne.
Der har siden afleveringen været en del utætheder, hvor terrasser er udført med stålrender.
På disse terrasser er det nødvendigt at udskifte stålrenderne med nye tagpaprender.
Der er i perioden fra afleveringen ligeledes været konstateret utætheder fra ydervægge og
sternekanterne ved tagene, som har resulteret i, at der er kommet vand ind ved vindueslysninger. Dette problem, ved ydervæggene, løses i forbindelse med udskiftningen af MgOpladerne.
Der er gennemført mange forsøg på at fastlægge og afhjælpe utæthederne. Det er dog ikke
længere hensigtsmæssigt med midlertidige afhjælpninger, hvorfor der skal sikres permanente og holdbare løsninger.
Økonomi
Efter modtagelse af skønserklæringen er der indgået et forlig med entreprenøren, som omfatter udbedring af utætheder og udskiftning af MgO-pladerne, hvorfor al afhjælpning omkring
utætheder og MgO-pladerne er blevet et bygherreansvar.
Til udbedring af utætheder på terrasser, tage, sterne har skønsmanden i sin erklæring prissat
opretningen til ca. 5,9 mio. kr. inkl. moms. Hertil skal lægges omkostninger på ca. 0,6 mio. kr.
inkl. moms. I alt ca. 6,5 mio. kr. inkl. moms.
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Entrepriseudgifterne til udskiftning af MgO-pladerne er indhentet ved udbud af udskiftningen i forbindelse med forligsforhandlingerne med hovedentreprenøren.
Entrepriseudgifter til udskiftning af MgO-plader kan således prissættes til ca. 18,8 mio. kr.
Hertil skal lægges omkostninger på ca. 2 mio. kr.
I alt ca. 20,8 mio. kr. inkl. moms.
Organisering
Bygherre er Furesø Boligselskab, og byggesagen gennemføres i ejerforeningen for Svanepunktet.
Ejerforeningen består af plejeboliger, som andrager 44 %, familieboliger i Farum Midtpunkt,
som andrager 31 % og servicearealer, som andrager 25 % jf. ejerforeningens tinglyste vedtægter.
Som følge af forskellige finansieringer afhængig af opgaven, opdeles opretningsarbejderne i 2
byggesager, én for udskiftning af MgO-plader og én for opretning af utætte membraner.
Budgetterede udgifter, inkl. moms
Plejeboliger
MgO-plader
Terrasser og tage
I alt

9.171.247 kr.
2.882.889 kr.
12.054.137 kr.

Familieboliger
MgO-plader
Terrasser og tage
I alt

6.461.561 kr.
2.031.127 kr.
8.492.687 kr.

Servicearealer
MgO-plader
Terrasser og tage
I alt

5.210.936 kr.
1.638.005 kr.
6.848.941 kr.

Samlet budget

27.395.765 kr.

Finansieringsbudget vedlægges som bilag 10.
Finansieringsforslag
Plejeboliger
Efter aftale med Landsbyggefonden skal Skema C udbytte maksimumsbeløbet for 2013.
For byggeregnskabet for plejeboligerne betyder det, at der er en reservation på ca. 2 mio. kr.
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Yderligere er der i afdelingen, Plejeboliger, opsamlet et driftsoverskud i perioden fra 1. september 2015 til 1. september 2017 på ca. 9,2 mio. kr.
Samlet finansieringsmulighed for Plejeboligerne er således ca. 11,2 mio. kr.
Manko på ca. 850.000 kr. finansieres via driften.
Familieboliger
Det forventes at reguleringskontoen for Farum Midtpunkt dækker udgifterne til familieboligernes andel af opretningsudgifterne.
Brug af midler fra reguleringskontoen kan kun ske efter forudgående aftale med Landsbyggefonden.
Servicearealer
Servicearealerne er en ustøttet erhvervsafdeling med mulighed for fritagelse for momsbetaling.
Siden regnskabets skæring er der opsamlet et driftsoverskud i perioden fra 1. september 2015
til 1. september 2017 på ca. 4,9 mio. kr. inkl. moms
Det forventes, at driftsoverskuddet indgår i finansieringen af opretningsudgifterne.
Det betyder, at en manko på ca. 1,9 mio. kr. inkl. moms, svarende til ca. 1,5 mio. ekskl. moms,
skal findes ved anden finansiering, for eksempel direkte betaling eller huslejestigning som
følge af en låneoptagelse.
Anmeldelse over for Byggeskadefonden og Landsbyggefonden
Endelig aflevering af kontraktarbejder til bygherre skete den 17. juli 2015.
Oprindelig tidsplan for arbejdets gennemførelse havde afleveringsfrist i oktober 2014.
Denne aflevering blev udskudt efter forhandling med hovedentreprenøren til den 27. februar
2015, hvor ca. 50 % af byggeriet overgik til bygherre ved en teknisk aflevering.
Der kan således argumenteres for, at en væsentlig del af MgO-pladerne var overdraget til
bygherre inden den 6. marts 2015, hvor Byggeskadefonden udsendte sin udmelding vedr.
dækningsberettigelse for menterede MgO-plader.
Der indledes en dialog med Byggeskadefonden om de overdragede plader, indbygget inden
den 6. marts 2015, kunne være dækningsberettiget.
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Projektering og tilsyn
Da udskiftning af MgO-plader og opretningsarbejderne bygger på et allerede udført og gennemarbejdet projekt, forventes det, at tilpasning af projektmaterialet og udbud har en konkret
og et mindre omfang, end hvis der skulle gennemføres ny projektering.
Tilsyn med arbejdets udførelse og styring af byggepladsen forventes håndteret i KAB-regi.
Det forventes derfor, at udgiften til projektering og udbud ligger under tærskelværdierne,
hvorfor ydelsen ikke skal udbydes til en kreds af rådgivere, men kan tildeles direkte til en
egnet rådgiver med indgående kendskab til byggeopgaver i Farum Midtpunkt.
Ved en tildeling til et rådgiverteam med indgående kendskab til at bygge i Farum Midtpunkt,
forventes det at kunne holde udgiften til rådgivning nede.
Overordnet tidsplan
Godkendelse af budget og finansieringer i organisationsbestyrelsen og efterfølgende i
Grundejerforeningen
Igangsætning af projektering
Udbud til entreprenører
Modtagelse af tilbud
Opstart af renovering / udskiftninger
Aflevering

4. juni – aug. 2019
2. sept. 2019
december 2019
januar 2020
februar 2020
februar 2021

I ovennævnte er der taget hensyn til, at arbejdet skal foregå i beboet områder. Det er forudsat
at der kan arbejdes på Blok 12 og 13 samtidig.
Bilag 10: Oplæg til budget MgO-plader og membraner
Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender:


at der indgås byggeforretningsføreraftale med KAB.



at der nedsættes en følgegruppe fra boligorganisationen.



den overordnede tidsplan.



at udgifterne fordeles efter vedtægterne i ejerforeningen.



at reservationen i byggeregnskabet for plejeboligerne på ca. 2 mio. kr. indgår i finansieringen.



At det opsamlede driftsoverskud i plejeboligerne indgår i finansieringen.



At udgifterne i familieboligerne dækkes af reguleringskontoen under forudsætning af
Landsbyggefondens godkendelse.



At det opsamlede driftsoverskud i servicearealerne anvendes til delvis dækning af opretningsudgifterne.
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At resten af opretningsudgifterne i servicearealerne findes ved anden finansiering, for
eksempel direkte betaling eller huslejestigning som følge af en låneoptagelse.



At rådgivningen organiseres som delt rådgivning og tildeles egnede rådgivere.
Organisationsbestyrelsen godkendte ovenstående med følgende bemærkninger: Organisationsbestyrelsen forventer, at opgaven udføres indenfor rammerne af KAB’s byggepartnerskab.
Følgegruppen er Thomas Jensen, Hans Laustsen og Henrik Haugaard Pedersen.

11. Kriterier for beboeransøgninger (A)
Som opfølgning på målsætningsprogrammet, blev der på organisationsbestyrelsesmødet i
april 2019 nedsat et udvalg, bestående af Hans Laustsen, Allan Vinje og Henrik Haugaard
Pedersen, som arbejder med målsætningerne under Boliger med nærvær og sociale værdier.
Udvalget fik til opgave, at udarbejde et forslag til kriterier, ansøgningsskema og evaluering
ift. beboertilskud til sociale aktiviteter i afdelingen. Retningslinjerne skal bruges til en spørgeskemaundersøgelse, som i første omgang udsendes til beboerne i Vængerne, om hvad de ønsker af sociale aktiviteter
Udvalget gennemgår vedlagte oplæg, bilag 11, til retningslinjerne for beboeransøgninger om
tilskud fra aktivitetspuljen.
Bilag 11: Retningslinjer for beboeransøgninger om tilskud fra aktivitetspuljen
Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter oplægget og beslutter om oplægget vedr. retningslinjerne for beboeransøgninger kan godkendes.
Organisationsbestyrelsen godkendte oplægget og nedsatte et aktivitetsudvalg udvalg bestående af
Allan Vinje, Hans Laustsen og Henrik Haugaard Pedersen. Ansøgninger sendes til KAB, som
formidler ansøgninger til udvalget, der træffer beslutninger. Udvalget aflægger årsrapport på
regnskabsmødet, der afholdes i november. Trine Sander er kontaktperson i KAB.

Sager til orientering:
12. Meddelelser fra formanden (A)
Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Kommunen har indkaldt til et møde om effektiviseringer på rådhuset den 18. juni 2019. Thomas
Jensen og Erik Moesby Nordstrøm deltager.
Der blev fredag den 24. maj 2019 afholdt en succesfuld pensionistskovtur med stor hjælp fra Dorthe Hald.
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i KAB. Anette Ågård Nielsen blev genvalgt for en
2-årig periode.
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. 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 orienterede om, at der har været møde i kredsrepræsentantskabet i BL´s 2.
kreds i dag. Han rundsender referat fra mødet, når det foreligger.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. FORTROLIGT PUNKT (B)
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16. Afdeling 41-12 Kajerødgrunden – familieboliger – status (B)
Furesø Boligselskab er på mødet den 10. april 2019 blevet orienteret omkring fremsendelse af
revideret Skema A på baggrund af 25 boliger i stedet for 24 boliger samt om Skema B.
Revideret Skema A samt Skema B er fremsendt til Rudersdal Kommune med henblik på at
behandle og godkende Skema A samt give forvaltningen bemyndigelse til at godkende Skema B, når skødet af grunden foreligger. Direktionen i kommunen har godkendt dette, og derfor ligger sagen nu til politisk godkendelse. Først på økonomiudvalgsmøde den 15. maj 2019
og dernæst på kommunalbestyrelsesmøde den 22. maj 2019. Der gives en kort information,
såfremt politisk beslutning modtages inden organisationsbestyrelsesmødet.
Grundkøb
Udmatrikuleringssagen er foretaget og tinglyst.
Grundkøbsaftalen er underskrevet af alle parter og foreligger som orientering hos Rudersdal
Kommune.
Skødet på grunden tinglyses for modtagelse af kommunens grundkapital, og grundkøbesummen deponeres til grundsælger og frigives efter tinglyst skøde, Skema B-godkendelse
samt modtagelse af byggetilladelse.
Byggeandragende for projektet er sendt til Rudersdal Kommune for behandling og forventet
udstedelse af byggetilladelse.
Det videre forløb
Badekabiner produceres i uge 21.
Boksproduktion startes op i midten af juni 2019.
Afventer kommunens godkendelse af Skema A og B samt byggetilladelse.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Skema A og B blev godkendt af organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Afdeling 41-4 - Nordvænget II - udskiftning af vinduer og altandøre samt efterisolering af
facader – status (A)
Organisationsbestyrelsen er senest blevet orienteret om sagen ved mødet den 10. april 2019.
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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.

Murerentreprisen blev afleveret den 27. marts 2019.
Tømrerentreprisen blev afleveret den 8. april 2019.
Mangler og udestående arbejder fra begge entrepriser er afhjulpet, ligesom reetablering af
terræn og fællesområder er færdigmeldt.
De uafklarede tvist-punkter med entreprenøren er blevet vurderet af en uvildig opmand udpeget af Voldgiftsnævnet.
Udfaldet af vurderingen er faldet ud til entreprenørens side i stort set alle de 16 punkter, der
var uenighed omkring.
Tvisterne drejede sig primært om omfang og derudaf afledte ekstra-krav fra entreprenørens
side.
Resultatet af den uformelle vurdering har den konsekvens, at der er tilgået byggesagen ekstraomkostninger, og der er givet entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, hvilket betyder, at
der ikke har kunnet effektueres dagbøder for forsinkelserne i sagen.
Økonomi
Med udgangspunkt i resultatet af den uformelle vurdering belastes byggesagen med omkostninger på omkring 1,8 mio. kr.
Omkostningerne dækker blandt andet 105 altandøre, som er hængslet i den ”forkerte” side,
udvidet omfang af elastiske fuger på gavlene og lignende.
Ud over omkostningerne som følge af udfaldet af den uformelle vurdering, er der desuden
tilgået byggesagen er række uforudsigelige omkostninger.
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Når alle ekstra omkostninger sammenholdes, viser det sig, at det på afdelingsmødet godkendte budget, er overskredet med 5-7 mio. kr.
Følgegruppen, som mødes regelmæssigt, har længe været bekendt med de økonomiske udfordringer, men har besluttet at gennemføre byggeriet for derefter at håndtere den eventuelle
budgetoverskridelse
Det videre forløb
Der pågår udarbejdelse af det tekniske byggeregnskab fra rådgiveren Kim Olsson.
Når dette er modtaget, kan der udarbejdes et byggeregnskab, som vil anskueliggøre de økonomiske konsekvenser i sagen, og om der er behov for at få godkendt regnskabet på et ekstraordinært afdelingsmøde.
Bilag 17: Uformel bedømmelse dateret 20. marts 2019
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Der er en væsentlig overskridelse på byggesagen. Opmandens vurdering er ikke gunstig for boligafdelingen. Den endelige økonomi kendes ikke for nærværende. Der var enighed om, at trækningsretstilskuddet fra Egen Trækningsret i Landsbyggefonden øges med henblik på, at projektet kan
gennemføres indenfor den beboergodkendte huslejestigning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Afdeling 41-10 - Skovvang II – nyt demensplejecenter – status (B)
Organisationsbestyrelsen er sidst orienteret på møde den 10. april 2019 omkring brandmyndighedens godkendelse af projektet, inden byggetilladelse kan udstedes.
Brandmyndigheden har nu krævet yderligere aktive tiltag som eksempelvis dørpumper på
alle boliger, røgudluftning over anretterkøkkener i fællesarealer samt brandskørt. Dette er nu
dokumenteret, og brandmyndigheden har godkendt det. Nu afventes byggetilladelsen.
Derudover er hovedprojektet stort set færdigt, og STB BYG A/S er ved at lande de sidste aftaler med deres underentreprenører.
Økonomi
Økonomien er endnu ikke opgjort af STB BYG, så derfor afventes dette.
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Derudover pågår der dialog og forhandling omkring bortkørsel af blød jord, som udgør et
større omfang end hidtil antaget ud fra de geotekniske undersøgelser, som lå til grund for
projektet. Der meldes tilbage, når det økonomiske omfang er behandlet af bygherrerådgiver
fra DOMINIA.
Det videre forløb
STB BYG følger tidsplanen, og stade ses herunder:
Udgravning pågår
Sandpude pågår
Linjefundamenter pågår
Lægning af dræn pågår
Isolering af gulve pågår
Indvendig kloak pågår
Hovedforsyninger

90 %
100 %
90 %
15 %
15 %
10 %
5%

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

19. Afdeling 41-11 - Skovhusene Flyvestation Værløse – status (B)
Organisationsbestyrelsen er sidst orienteret om sagen den 10. april 2019.
Grundkøbsaftalen er på plads. Aftalen er dog betinget af, at der kan opnås godkendelse af
Skema B. I fald kommunen ikke godkender Skema B-ansøgningen, kan aftalen frafaldes fra
boligselskabets side.
Kuben har opgivet at opføre deres del af Skovhusene, da det ikke er lykkedes at sælge et tilstrækkeligt antal boliger. Deres grundkøb af Freja er derfor aflyst.
Det undersøges nu, om Furesø Boligselskab kan overtage Kubens grundstykke og projekt.
Dette ville i så fald betyde en bedre samlet projektøkonomi. Det vil dog kun være realiserbart,
hvis Furesø Boligselskab kan erhverve Kubens grundstykke til samme m 2-pris som den netop
købte grund. Freja overvejer i øjeblikket dette tilbud.
Hvis det lykkes at erhverve Kubens andel, vil dette projekt blive udført som en selvstændig
etape 2 til det nuværende projekt. Det vil betyde, at dette projekt får sit selvstændige forløb
med Skema A- og B-ansøgning. Det vil herefter være planen at opføre denne etape 2 i umiddelbar forlængelse af etape 1. Der forventes en afklaring med Freja i slutningen maj måned
2019.
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Økonomi
Skema B-budgettet er på plads. Totalrådgiveren har gransket det samlede projekt i forhold til
at identificere diverse besparelsesmuligheder. Der har været afholdt en række afklaringsmøder med Furesø Kommune. Tilslutningsudgifter og udgifter til vejanlæg er herefter afklaret.
På baggrund heraf er Skema B-ansøgningen blevet indsendt til kommunen.
Tidsplan
Skema B-ansøgning er indsendt til Furesø Kommune den 12. marts 2019, og det forventes at
kommunen behandler og godkender ansøgningen ultimo maj 2019.
Herefter planlægges det videre forløb frem mod byggestart.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Investeringsfonden (B)
Ganske overraskende viste 1. kvartal 2019 kraftigt stigende aktiemarkeder samtidig med kraftigt faldende renter. Det var specielt de lange renter der faldt, både i USA og Europa heriblandt Danmark. Baggrunden for de faldende renter skyldes primært udsigten til lavere
vækst og fortsat lav inflation.
Et andet omdrejningspunkt for markedet i USA var, at forskellen på de statslige amerikanske
renter på tre måneders og ti års sigt gik i minus - for første gang siden 2007. En omvendt rentekurve, som det kaldes, fremhæves som en indikation på, at økonomien kan være på vej
mod negativ vækst. Det har bl.a. bevirket, at udsigterne for den amerikanske centralbank i
løbet af kvartalet er skiftet fra forventninger til yderligere renteforhøjelser til nu, hvor markedet forventer rentenedsættelser.
Den europæiske centralbank har stoppet opkøbsprogrammet (QE), men ECB fortsætter med
at geninvestere provenuet for de obligationer, der udløber. ECB regner ikke med at hæve renten før tidligst i 2020.
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Kursværdier

Danske Capital
SEB Invest
Nykredit Port.

Nominel beholdning
(kurs 100)

Indre værdi
(Kurs)
31. dec.
2018

Indre værdi
(Kurs)
8. maj 2019

Værdiudvikling
8. maj 2019

Værdiudvikling
hele 2018

18.001.217

117,28

119,67

2,04 %-point

0,65 %-point

95.699.653

120,08

122,35

1,89 %-point

1,46 %-point

85.098.500

122,23

124,69

2,01 %-point

0,96 %-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
Videoovervågning:
Opsætning af videokamera, dørstationer og mekanisk sikring af alle indgangsdøre samt vandalsikrede briklæsere er færdigmeldt på nær i Blok A, hvor der er nogle tekniske udfordringer. Der er endnu ikke foretaget aflevering.
Vestblokgangstrøget
Der vil henover sommeren blive udført ny asfaltbelægning på udvalgte steder. Der lægges en
belægning ud fra den løsning, der ligger ved Blok C, og det vil være en fugefri løsning med
mindre vedligeholdelsesudgifter end den eksisterende belægning.
Gangstrøgsprojektet
Renovering af indre gangstrøg starter op i Blok C ved nr. 2 den 27. maj 2019.
CS anlæg:
Renovering/udskiftning af CS anlægget fortsætter efter planen hvor Blok 11 er sat i drift, og
p.t. bliver testet.
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Pumpehuse:
De 4 pumper i de 2 pumpehuse udskiftes ultimo maj 2019og derefter bliver CTS styringen
skiftet og lagt på samme platform, som det nye CS anlæg.
Forsøg vedrørende radiatorer:
Rapport fra Brunata er udarbejdet vedrørende forsøget i lejemål 130D, hvor der er opsat større radiatorer. Umiddelbart er der et klart fald i retur temperaturen fra 49° til 29°, hvilket svarer til en forbedring af afkølingen med 21°. Der arbejdes p.t. videre med projektet.
Energiteknisk handleplan:
Arbejdet fortsætter i henhold til planen.
WIFI i fællesområder:
WIFI- og SMS-service på aktivitetspladsen, selskabslokale, hotelværelserne samt vaskeri er
installeret.
Skovvang
Limtræsdrager:
Limtræsdrager er skiftet primo april 2019, grundet den svampeskade, som blev påvist tidligere. Reparation er udført og dækket af forsikringen.
Gulvskinner:
Der er isat nye gulvskinner enkelte steder, som fræses ned, men ved de større samlinger giver
dette udfordringer, da det tager lang tid at nedfræse og ikke er økonomisk forsvarligt. Der
arbejdes fortsat på en løsning.
Slib og lak fællesareal:
Der er udført let slib og lak af fællesområder, men er en svær øvelse, da der er boliger ud til
fællesarealerne, og der i ”tørretiden” ikke kan færdes personale eller beboere i området.
Svanepunktet
Vandskader:
Blok 12
Der er registreret 2 vandrender monteret direkte under loftet i henholdsvis Bolig 31 og 41.
Terrasserne skal totalrenoveres i nær fremtid, hvor utæthed vil blive udbedret – Det er meget
få dråber, der kommer ind over tagrenden.
Øvrige registrerede utætheder er udbedret.
Blok 13
Taget over den lille træningssal er tæt, og maler og tømrer er færdig med udbedringsarbejdet.
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De 3 dage før påske den 15., 16. og 17. april 2019 blev vinduespartierne i Bofællesskabet taget
ud og genmonteret, efter at der var lagt ny tagpap i vandrende og ind under vinduerne.
Efter påske er der foretaget vandprøvninger for at være helt sikker på, at det udførte er tæt.
Efter fornyet vandprøver er det vurderet at tagpapdækningen er tæt – Der er dog efterfølgende taget nye vandprøver for en sikkerheds skyld, inden påbegyndelse/lægning af sportsbelægning.
Teknikrum:
Konstruktionerne er nu så tørre, at der er igangsat udbedringsarbejder.
Sportsbelægning på terrasser:
Er igangsat til udførelse primo juni 2019.
Vængerne
Generelt:
Der er indkøbt en ny græsklipper af mærket Toro Z-Master 7000. De 3 gamle Stiga Park er
indgået i handlen.
Der er indkøbt ny traktor af mærket Hako CityMaster 600 med feje/sugeanlæg og redskaber
til snebekæmpelse. Den gamle Yanmar traktor og udstyr er indgået i handlen.
Nordvænget I
Løbende renovering af udearealerne:
Bedene ved gavlene i blok A, B og C er blevet beplantet med gulbroget benved.
Der har været service og rens på afdelingens varmtvandsbeholder.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Nordvænget II
Løbende renovering af udearealerne:
Hængepile, som var gået ud, er udskiftet med nye planter ved Blok A og C.
Der er plantet sommerfuglebuske foran Blok B, C og D.
På plænerne ved Blok B, C og D er der plantet 2 frugttræer på hver af plænerne.
I bedet mellem Blok B og D er der fjernet forskellige planter, og i stedet er der plantet Forsytia.
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Der er foretaget service og rensning af afdelings varmtvandsbeholder.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Sportsvænget
Der er monteret en dørpumpe og en ekstra sikkerhedsplade på lågen ud til parken.
Bedene med roser foran Blok A er udskiftet med Cotoneaster og Kirsebærlaurbær efter ønske
fra afdelingsmødet.
Derudover pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Nordvænges II’s Vuggestue
Der pågår almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder.
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. Orientering om beboerklagenævnssager (B)
Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges oversigt over verserende og afsluttede
beboerklagenævnssager i Furesø Boligselskab for perioden 2015-2019.
Bilag 22: Oversigt over beboerklagenævnssager i Furesø Boligselskab for perioden 2015-2019
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23. Planlagte møder 2019 (B)
Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 11. september 2019, kl. 16.00 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 23. oktober 2019, kl. 16.00 i KAB
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 20. november 2019, kl. 16.00 i Farum
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Repræsentantskabsmøde – onsdag den 20. november 2019, kl. 18.30 i Farum
Afdelingsmøder:
Nordvænget II (regnskab) – onsdag den 16. oktober 2019
Generalforsamling:
Foreningen Farum Midtpunkt – onsdag den 20. november 2019, kl. 15.00 i Farum
Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

24. Eventuelt (B)
Intet til referat.
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