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22. december  2021 

 

Bestyrelsesmøde 
 Onsdag den 8. december 2021 kl. 17.00 

Almenbo - Hold-an Vej 16 

Til stede:  

Formand Per Kloster Andersen (dirigent) Afdeling Munkegård 

Næstformand Marie-Louise Scharling Afdeling Kirstinelund 

Erik Frikke   Boligselskabet AKB Lyngby  

Frederik Gylstorff  Afdeling Lundebjerg 

Vibeke Ahlmann  Afdeling Kronprinsessegade 

Irene Denman   Afdeling Bispebjerg Bakke 

Preben Mosolff  Boligselskabet AKB Lyngby 

Ingelise Buczio  Afdeling Ravnsletlund 

Heidi Kjærbye   Afdeling Egebjerghaven 

Bent Nielsen   Afdeling Kornvænget 

Bodil Madsen   Afdeling Carlshøj B  

Bjarne Frølund  Særligt udpeget 

Steen Jørgensen  Medarbejderrepræsentant 

Laila Anine Jensen  Almenbo, Administrationen 

Claus Sieben Hansen  Almenbo, Administrationen 

Anne Kirstine Olesen  Almenbo, Administrationen (referent) 
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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2021 og 

bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 22. 
september 2021 – bilag x 2 

3. Optagne lån i perioden 1. januar 2019 – dags dato - bilag 
4. Debat 

 Afdelingsmøderne – en status 

 Bestyrelsens forretningsorden - bilag 

 Revideret anvisningsaftale Gentofte Kommune – bilag x 2 

 Revideret anvisningsaftale Ballerup Kommune – bilag x 2 

 Carlshøj Blok 11 

 Politik for anvendelse af dispositionsfondens midler  
– Gå hjem-møde den 9. februar 2022 kl. 17.00 

5. Til behandling 

 Almenbos budget 2022 – bilag 

 Afdelingernes budgetter 2022 - bilag 

 Forretningsgange til bestyrelsens godkendelse – bilag x 6 

 Ny hjemmeside - bilag 

 Nye telefon- og åbningstider på Hold-an Vej  

 Bestyrelsesvederlag 2022 
6. Orientering om virksomhedens drift siden sidste møde 

a. Igangværende og kommende  
renoveringsprojekter / byggesager - bilag 

b. Meddelelser 
c. Status på Almenbos økonomi   

7. Mødeplan 2022 - bilag 
8. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1  Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt. 
 

Ad 2  Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2021 og  

bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 22. september 

2021 

 

Referat godkendt med følgende bemærkning: 

 

Et bestyrelsesmedlem ønskede en uddybning af procedure for indhentning af til-

bud på afdelingsniveau som berøres i referatets punkt 3. Bliver afdelingsbestyrel-

sen involveret?                                                                                                        S. 577 

 



 

 
 

Almindeligvis skal afdelingsbestyrelsen ikke godkende igangsætning af arbejder. 

Afdelingsbestyrelsen involveres dog gerne i forbindelse med PPV-arbejder som 

drøftes på driftsmøderne med mesteren.  

 

 

Ingen bemærkninger til forretningsudvalgsmødereferat.  

 
                                                                                                                                          

Ad 3               Optagne lån i perioden 1. januar 2019 – dags dato 
 
                       Et bilag med oversigt over optagne lån blev præsenteret for bestyrelsen.  
                       I forbindelse med optagelse af nye lån, der kræver pant i ejendomme, er  
                       repræsentantskabets godkendelse nødvendig i henhold til vedtægterne. Af den  
                       årsag er vi nødt til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i  
                       begyndelsen af det nye år, idet lånhjemtagelsen for igangværende rør- og  
                       badarbejde i Nordre Munkegård skal godkendes. Ved samme lejlighed skal  
                       repræsentantskabet tage stilling til hvorvidt beslutningskompetencerne på  
                       låneområdet skal overdrages til Almenbos bestyrelse, idet dette fremadrettet  
                       vil smidiggøre sagsbehandlingen.  
 
                       Fremadrettet ønsker bestyrelsen i oversigten over optagne lån at afdelingerne  
                       benævnes ved navn og ikke med afdelingsnummer.                                                                                                                                                                                
 
Ad 4 Debat 

 
Afdelingsmøderne – en status 

                       Alle afdelingsmøder er afholdt i løbet af september måned. Det har været gode,  
                       konstruktive møder.  
                       Budgetterne for hver enkelt afdeling er blevet godkendt og administrationen har i  
                       forbindelse med budget-udarbejdelserne haft fokus på at holde henlæggelserne  
                       på et fornuftigt niveau. Særligt i afdelinger hvor store omkostningstunge  
                       renoveringsarbejder har fundet sted, er det vigtigt at der skrues op for  
                       henlæggelserne.  
                       I den igangværende granskningsproces, som administreres af Landsbyggefonden,  
                       bliver der taget stilling til vores afdelingers vedligeholdelses- og  
                       henlæggelsesniveau og det bliver interessant at se resultatet, som vi dog først  
                       kan forvente at få i slutningen af næste år.  
 
                       Bestyrelsens forretningsorden 
                       Der er i forretningsordenen ikke taget stilling til hvordan bestyrelsen forholder sig  
                       hvis et lige antal medlemmer er fremmødt til et bestyrelsesmøde hvor der skal  
                       stemmes om noget. En regel om dette skal indskrives i vedtægterne.  
 
                       Valg til suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne er på seneste  
                       repræsentantskabsmøder blevet glemt. Proceduren står beskrevet i vedtægterne 
                       men bør måske også tydeliggøres i forretningsordenen? Bestyrelsen beslutter, at  
                       proceduren udelukkende skal stå i vedtægterne.  
 
                                                                                                                                                               s. 578 



 

 
 

                       Bestyrelsen havde overordnet set diverse smårettelser til forretningsordenen.  
                        
                       Revideret anvisningsaftale Gentofte Kommune 
                       Ingen kommentarer til punktet. 
 
                       Revideret anvisningsaftale Ballerup Kommune 
                       Ingen kommentarer til punktet. 
 
                       Carlshøj Blok 11 
                       Et ansvar er blevet placeret hos rådgivende ingeniørfirma Ekas, som har lavet  
                       projekteringsfejl i vindspærren. Firmaet er forsikret for 4 mio. kr., så det er de  
                       midler der er at gøre godt med. Opgaven er nu at finde en teknisk forsvarlig  
                       løsning, hvor det forhåbentlig kan undgås at hele facaden skal tages ned. Lige nu  
                       overvejes det, om man kan skabe en afgræsning ved hjælp af brandceller. Sikkert  
                       er det, at den løsning der findes skal godkendes af brandmyndighederne inden  
                       iværksættelse. Der er måneders ventetid på brandrådgivere, men man håber på  
                       at være nået frem til en løsning i løbet af foråret.  
                       I bygningens altanløsning (adgangsveje) var stålet ikke brandsikkert. Der er i  
                       dette tilfælde tale om en entreprenør-fejl, som entreprenøren har vedkendt sig  
                       og også udbedret. Eksisterende flugtveje er dermed gjort forsvarlige.  
                        
   
                       Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom på at der tillige er problemer med  
                       strømmen i bygningen og at man således frygter en kortslutning. Alle beboere bør  
                       gøres opmærksomme på, at det ikke er tilladt at opbevare gasflasker i  
                       lejlighederne. 
 
                       Politik for anvendelse af dispositionsfondens midler 
                       Almenbo inviterer til et gå-hjem møde for alle bestyrelsens medlemmer, hvor en  
                       repræsentant fra BL vil informere om muligheder for anvendelse af  
                       dispositionsfondens midler. Efterfølgende vil det udvalg bestyrelsen har nedsat  
                       udarbejde en politik for området.  
                       Mødet finder sted den 9. februar 2022 kl. 17.00 på Hold-an Vej. Nærmere info  
                       følger.  
 

Ad 5               Til behandling 
 
                        Almenbos budget 2022 
                        Administrationsbidraget er forhøjet med 2% for administrerede selskaber og 
                        bevares på nuværende niveau for Almenbos afdelinger.  
 
                        Renteindtægter er ikke indregnet i budgettet. Ej heller er alle indtægtsførende  
                        byggesager medtaget.  
 
                        Der er budgetteret med 11 (10,82) ansatte i administrationen på Hold-an Vej og  
                        medarbejderantallet er således bevaret til trods for at vi har fået tilført en ekstra  
                        afdeling i form af Carlshøj B. Administrationen har behov for en medarbejder til  
                                                                                                                                                               s. 579 
 



 

 
 

                        varetagelsen af større driftsopgaver og som skal fungere som bindeleddet   
                        mellem afdelinger og administration. Administrationen vil udarbejde oplæg  
                        til medarbejderprofil i forbindelse med kommende forretningsudvalgsmøde.  
                        Budgettet blev godkendt.  
 
                        Afdelingernes budgetter 2022 
                        Om end energipriserne stiger med 10% er afdelingernes udgifter til fællesstrøm 
                        fastlagt de næste 4 år.  
 
                        Forretningsgange til bestyrelsens godkendelse 
                        En række forretningsgange er udarbejdet til bestyrelsens godkendelse.  
                         
                        Bestyrelsen godkendte forretningsgangene.  
 
                        Ny hjemmeside 
                        Almenbos hjemmeside er ikke længere tidssvarende og har begrænsede  
                        selvbetjeningsfunktioner. Tilbud på nye forbedret løsning er indhentet.  
 
                        Bestyrelsen godkendte forslag om ny hjemmeside.  
 
                        Nye telefon- og åbningstider på Hold-an Vej  
                        Almenbos administration har i dag åbent for personlig og telefonisk betjening  
                        kl. 10-13 mandag, tirsdag & onsdag, 14-17 torsdag og 10-12 fredag. 
                        Henvendelsesantallet – især det fysiske, er nedadgående og administrationen  
                        ønsker således fremadrettet kortere åbningstider samt lukket på fredage.  
                        Administrationen udarbejder oplæg til næstkommende bestyrelsesmøde.  
                        Bestyrelsen forholder sig som udgangspunkt positiv til forslaget.  
 
                        Bestyrelsesvederlag 2022 
                        Bestyrelsesvederlag for 2022 er fastsat efter BLs satser.  
 
                        Bestyrelsen godkendte at BLs satser følges.  
                          
 
Ad 6 Orientering om virksomhedens drift 

A. Igangværende og kommende renoveringsprojekter / byggesager 
 
         Se oversigt. 
 
B. Meddelelser 

        
                               Ny reklamefinansieret pjece om Almenbo er under udarbejdelse. Pjecen  
                               bliver primært virtuel, så kun få fysiske eksemplarer vil blive trykt.   
 
                               Administrationen ønsker fremadrettet fokus på god Almen ledelse; der skal  
                               være styr på forretningsgange, der skal tænkes ud af boksen og  
                               administrationen skal i samarbejdet med bestyrelsen være transparent. 
                                                                                                                                                               s. 580                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      



 

 
 

 
 
                               Bestyrelsen opfordres til at tilmelde sig BLs nyhedsbrev for at kunne holde sig  
                               ajour.  
                                                                                                                                                               
                               Administrationen mangler en økonomimedarbejder efter vi valgte at afbryde 
                               samarbejdet med en medarbejder i prøvetidsansættelse. En ny  
                               økonomimedarbejder er således ansat pr. 1. januar 2022; - en kvinde i  
                               20erne fra lokalområdet.  
 
                               Almenbo har inviteret samtlige medarbejdere til julekomsammen i haven på  
                               tirsdag den 14. december 21. Måske bliver vi nødt til aflyse i henhold til  
                               skærpede restriktioner.  
 
                                
                               Carlshøj har afholdt ekstraordinært afdelingsmøde hvor individuelle  
                               køkkenforbedringer er blevet vedtaget. Vordingborg Køkkenet bliver firmaet  
                               der skal levere.  
 
                               Det kommende nye ejendomskontor i Carlshøj planlægges færdigt den 1.  
                               februar 2022. Det er aftalt med bestyrelsen at der til den tid skal ansættes  
                               endnu en medarbejder, idet afdelingen står uden mester. Lige nu varetager  
                               den ene af de to ansatte mesterfunktionen.  
 
 

C.    Status på Almenbos økonomi  
 Nuværende status gennemgået. 
 

Ad. 7              Mødeplan 2022 
                       Administrationens udkast til mødeplan godkendt.  
 
                                                                                                                                                                            
Ad. 8           Evt. 
                      
                     Ældreboligerne i Lundebjerg får lige nu lagt nyt tag. Der er budgetteret med 2 mio.  
                     kr. men den samlede entreprisesum bliver på knap 5 mio. kr. Afdelingen har hvert  
                     år afsat midler til tagpap. Disse opsparede midler vil nu blive inddraget i projektet  
                     og det øvrige underskud vil herefter blive inddækket af hele afdelingen og ikke kun  
                     skulle finansieres af ældreboligerne.  
                                                                                                                         
 
                                                                                                                           Møde slut kl. 18.40 
                       
                     
                    Referatet er underskrevet virtuelt af bestyrelsesformanden 
 
                                                                                                                                                               s. 581 


