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2.marts 2022 

 

Bestyrelsesmøde 
 Onsdag den 23. februar 2022 kl. 18.30 

Beboerhuset Lundebjerg, Lundebjerggårdsvej 262 

Til stede:  

Formand Per Kloster Andersen (dirigent) Afdeling Munkegård 

Erik Frikke   Boligselskabet AKB Lyngby  

Jette Bork (supl. for 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) 

 

  

Afbud:  

 

Næstformand Marie-Louise Scharling Afdeling Kirstinelund 

Frederik Gylstorff  Afdeling Lundebjerg 
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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 8. december 

2021 og bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet 
den 26. januar  2022 – bilag x 2 

3. Optagne lån  
4. Debat 

 Almenbos vedtægter (§14, stk. 3) - bilag 

 Carlshøj Blok 11 

 Status på Gå hjem-møde om politik for anvendelsen af di-
spositionsfondens midler 

 Status på ny hjemmeside 

 Ladestandere til el-biler 
5. Til behandling 

 Revideret anvisningsaftale Ballerup Kommune – bilag x 2 

 Revideret anvisningsaftale Gentofte Kommune - bilag 

 Nye telefon- og ekspeditionstider på Hold-an Vej - bilag 

 Godkendelse af lånehjemtagelse/pantsætning vedr. rør og 
bad i Nordre Munkegård  

 Godkendelse af lånehjemtagelse/pantsætning vedr. køk-
kenrenovering i Carlshøj B 

6. Orientering om virksomhedens drift siden sidste møde 
a. Igangværende og kommende  

renoveringsprojekter / byggesager - bilag 
b. Meddelelser 
c. Status på Almenbos økonomi   

7. Eventuelt 
 
 
 
Ad 1  Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt. 
 

Ad 2  Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 8. december 2021 og  

bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 26. januar 2022 

 

Referat godkendt med følgende bemærkning: 

 

Hvordan forholder bestyrelsen sig til de stigende energipriser?  

Lejerne har individuelle leverandøraftaler, men afdelingernes udgifter til fælles-

strøm er fastlagt over en periode på 4 år og influeres således ikke af den nuvæ-

rende prisstigning.   
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Ingen bemærkninger til forretningsudvalgsmødereferat.  

 
                                                                                                                                          

Ad 3              Optagne lån  
 
                       Lån ej optaget  
 
Ad 4 Debat 

 
Almenbos vedtægter (§14, stk. 3) 

                       Det blev på seneste bestyrelsesmøde vedtaget, at der i vedtægterne skal 
                       indskrives en regel om, hvordan bestyrelsen skal forholde sig, hvis et lige antal  
                       medlemmer er fremmødt til et bestyrelsesmøde, hvor der skal stemmes.  
                       Det viser sig dog, at en sådan regel allerede står skrevet i vedtægternes § 14,  
                       stk. 3: 
 
                       Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved  
                       almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes  
                       fravær næstformandens stemme udslaget. 
 
                       Carlshøj Blok 11 
                       Administrationen afholder møde med afdelingsbestyrelsen den 24. februar 2022.    
                       Der er fundet løsning på eksisterende brandproblematik, idet en plade skal  
                       monteres under facadens skærmtegl. En brandrådgiver har blåstemplet denne  
                       løsningsmodel og der skal laves statiske beregninger på eksisterende  
                       konstruktion, da den nye vindspærrekonstruktion vejer mere end den  
                       nuværende. Dokumentation skal fremsendes til kommunen.  Dansk Aluteknik har  
                       foretaget en prøvemontering og det er nu planen, at plader skal monteres under  
                       samtlige skærmtegl. Et prisoverslag peger i retning af, at udgiften kan holdes  
                       inden for forsikringssummen, men en endelig aftale er endnu ikke indgået. 
 
                       Det skal besluttes hvorvidt Almenbo skal lede projektet eller om en  
                       totalrådgiver i stedet skal inddrages. Almenbo foretrækker det sidste.  
                       Prisen vil være 15 % af entreprisesummen.  
                       Der er en del utætheder i det indvendige fugearbejde og administrationen er i  
                       dialog med afdelingsbestyrelsen i forholde til om problematikken skal medtages i  
                       en syns- og skønssag. De kommende nye plader vil forbedre de nuværende  
                       trækgener. 
                        
                       Status på gå hjem-møde om politik for anvendelsen af dispositionsfondens  
                       midler 
                       Mødet blev afholdt med succes. Bodil Madsen er i forbindelse hermed indtrådt  
                       i det bestyrelsesudvalg, der skal udarbejde politik for anvendelsen af midlerne.  
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                       Således består udvalget nu af Per Kloster, Bent Nielsen, Vibeke Ahlmann og Bodil  
                       Madsen.                                                                                                                          
 
                       Status ny hjemmeside 
                       Almenbo planlægger lige nu etableringen af ny hjemmeside i samarbejde med  
                       firmaet InCom. Det er ambitionen, at Almenbos kommende nye hjemmeside skal  
                       være mere overskuelig, rumme flere selvbetjeningsløsninger og være en platform  
                       for en ny, forbedret kommunikation.   
                       Det er muligt at tilkøbe en række ekstrafunktioner til hjemmesiden, men det kan  
                       tages i step over tid.  
 
                       Ladestandere  til el-biler 
                       Administrationen har deltaget i et seminar om emnet i BL og blev her klogere på  
                       mulighederne. Der er delte meninger om hvorvidt det er mest fordelagtigt med  
                       egne anlæg eller om det smarteste er at outsource til leverandør.  
                       Administrationen har ansøgt om tilskud på 50.000 kr. til ladestandere og fået 
                       tilsagn på de fire største afdelinger; - Kirstinelund, Lundebjerg, Etagehusene og 
                       Carlshøj B. (Carlshøj B kr. 25.000,-)  
                       Alle øvrige afdelinger er på venteliste.  
                       Etablering af ladestandere kræver godkendelse på et afdelingsmøde eller via  
                       urafstemning og hvis de tilskudsbevilligede afdelinger skal gøre brug af deres  
                       tilskud, skal der afstedkomme dokumentation for at projektet er  
                       afdelingsgodkendt inden den 5. juni 2022, som er ansøgningsfristen.  
                       Det bliver op til den enkelte afdeling at beslutte placering, håndtering af  
                       parkering, om der skal købes standere eller findes leverandør. Måske kan det  
                       betale sig med en fælles løsning på tværs af afdelinger? Det vigtigste er, at man 
                       undlader at binde sig til en lang aftale, hvor udbyderen frit kan sætte prisen på el.  
 
 

Ad 5               Til behandling 
 
                        Revideret anvisningsaftale Ballerup Kommune 
                         
                        Repræsentantskabet godkendte den reviderede anvisningsaftale for Ballerup  
                        Kommune under forudsætning af, at Ballerup Kommune efterfølgende kan  
                        godkende aftalen. 
.  
                        Revideret anvisningsaftale Gentofte Kommune 
                        Repræsentantskabet stillede spørgsmålstegn ved de fleksible kriterier som indgår  
                        i udlejningshjulet, idet det er opfattelsen, at fleksible kriterier ikke indgår i  
                        den indgåede anvisningsaftale med Gentofte Kommune. Anvisningsaftalen  
                        kan således ikke godkendes førend administrationen har undersøgt hvordan det  
                        forholder sig. Punktet er til genbehandling på næstkommende bestyrelsesmøde.  
                         
                        Nye telefon- og ekspeditionstider på Hold-an Vej 
                        Almenbo har udarbejdet forslag om nye telefon- og ekspeditionstider i  
                        administrationen på Hold-an Vej 16.  
                        Telefonerne er tiltænkt at åbne 30 minutter tidligere end på nuværende  
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                        tidspunkt, idet administrationen oplever mange morgen-kald. Til gengæld  
                        lukkes der for telefontiden en time før, da der generelt ikke er mange  
                        telefonhenvendelser efter middag.  
                                                                                                                                                                
                         Der reduceres tillige i åbningstiden for personlig betjening, idet der generelt er  
                         meget få besøgende. Det bliver dog muligt at aftale med administrationen at 
                         møde op uden for åbningstid, hvis behovet opstår. Fredag vil fremover holdes  
                         lukket for både telefonisk og personlig betjening.  
                         De nye tider evalueres løbende. 
 
                         Bestyrelsen godkendte forslaget, som træder i kraft pr. 1. marts 2022. 
 
                         Godkendelse af lånehjemtagelse/pantsætning vedr. rør og bad i Nordre  
                         Munkegård  
                          
                         Estimeret låneoptagelse 18 mio. kr. 
 
                         Bestyrelsen godkendte lånehjemtagelse/pantsætning vedr. rør og bad i Nordre  
                         Munkegård.  
 
                         Godkendelse af lånehjemtagelse/pantsætning vedr. køkkenrenovering  
                         i Carlshøj B  
                          
                         Estimeret låneoptagelse 9 mio. kr. 
                    
                         Bestyrelsen godkendte lånehjemtagelse/pantsætning vedr. køkkenrenovering i  
                         Carlshøj B   
 
 
Ad 6 Orientering om virksomhedens drift 

A. Igangværende og kommende renoveringsprojekter / byggesager 
 
         Se oversigt. 
 
B. Meddelelser 
 
         Tinglysningen af Carlshøj B er faldet på plads. Det har været en meget lang  
         proces. 
 
         Beboerne er begyndt at efterspørge årets varmeopgørelser. Sidste år var vi  
         tidligere ude end normalt og det betyder, at beboerne forventer det samme  
         i år. Opgørelserne er dog undervejs.  
 
         Administrationen har igangsat planlægningen af årets markvandringer som  
         finder sted i marts og april måned 2022. Vandringsdatoer udsendes til  
         afdelingsbestyrelserne, som er velkomne til at deltage.  
 
         Frederikke Mulvad er blevet ansat i Almenbos administration pr. 1. januar  
          2022 og beskæftiger sig primært med kreditorer og forbrugsregnskaber.  
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          To nye ejendomsfunktionærer er ansat pr. 1. februar 2022 i AKB Lyngby og  
          Jan Jilø er ansat som ejendomsmester i Carlshøj B. pr. 1. februar 2022.   
 
          Samtidig er en ekstra ejendomsfunktionær ansat i Carlshøj B fra 1. marts 
          2022,  
 
          Direktionen ønsker at ansætte en driftsmedarbejder med kompetencer  
          indenfor drift, vedligehold og energi, så blandt andet økonomi kan aflastes  
          på forbrugsområdet.     
                                                                                      
C.    Status på Almenbos økonomi  
 Et udkast til årsregnskabet indikerer et forventet underskud på 890.000 kr. 

som primært er forårsaget af kurstab.  
 

 
 
                                                                                                                                                                            
Ad. 8           Evt. 
                      
                     Ingen bemærkninger.  
                                                                                                                         
 
                                                                                                                           Møde slut kl. 19.50 
                       
                     
 
 
 
 
 
                      Referatet er underskrevet virtuelt af bestyrelsesformanden 
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