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12. maj 2022 

 

Bestyrelsesmøde 
 Onsdag den 27. april 2022 kl. 17.00 

Almenbo - Hold-an Vej 16 

Til stede:  

Formand Per Kloster Andersen (dirigent) Afdeling Munkegård 

Næstformand Marie-Louise Scharling Afdeling Kirstinelund 

Frederik Gylstorff  Afdeling Lundebjerg 

Vibeke Ahlmann  Afdeling Kronprinsessegade 

Irene Denman   Afdeling Bispebjerg Bakke 

Preben Mosolff  Boligselskabet AKB Lyngby 

Ingelise Buczio  Afdeling Ravnsletlund 

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:  

Erik Frikke   Boligselskabet AKB Lyngby  

Heidi Kjærbye   Afdeling Egebjerghaven 
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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 23. februar 

2022 og bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet 
den 23. marts  2022 – 2 x bilag 

3. Optagne lån  
4. Debat 

 Tilfredshedsundersøgelse 

 Carlshøj Blok 11 

 Status ladestandere i afdelinger, der er bevilget tilskud 

 Status på udarbejdelsen af politik for anvendelsen af di-
spositionsfondens midler 

5. Til behandling 

 Revideret anvisningsaftale Gentofte Kommune - bilag 
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 23. februar 2022 og  

bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 23. marts 2022 

 

Referat godkendt  

 

Bestyrelsen havde følgende bemærkning til forretningsudvalgsreferatet:  

 

Hvor meget større bliver huslejestigningen for beboerne i Nordre Munkegård i 

forbindelse med renovering af rør- og badeværelser?  

Det vides endnu ikke, idet beløbsstørrelsen afhænger af lånerenten samt entre-

prisens slutresultat.  

Beboerne vil blive orienteret om den forventede stigning til næstekommende af-

delingsmøde i september måned, hvor projektet nærmer sig sin afslutning.   
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Ad 3              Optagne lån  
 
                       Processen omkring hjemtagelse af opførelseslån på 49 mio. kr. er igangsat i  
                       forbindelse med etableringen af de 28 boliger i Lundebjerg.    
 
Ad 4 Debat 

 
Tilfredshedsundersøgelse 
 

                       I Almenbos vision, mission og målsætning står det beskrevet, at  
                       administrationen skal sikre, at der udarbejdes tilfredshedsmålinger minimum  
                       hvert 5. år. Seneste undersøgelse blev iværksat i 2017, så det er tid til en ny.  
                       Almenbo forestod dengang selv arbejdet med udarbejdelse af spørgsmål,  
                       indhentning af data samt analyse, hvilket viste sig at være et meget stort og 
                       ressourcekrævende arbejde. Derfor anbefaler administrationen, at vi denne  
                       gang køber ydelsen hos BL. Et tilbud er således blevet indhentet. BL udbyder et  
                       standardprodukt til en pris af 12.500 kr. plus moms. Derudover er det muligt at  
                       tilvælge en krydstabelsrapport samt individuelle afdelingsrapporter.  
                       Standardundersøgelsen kan suppleres med eventuelle ekstraspørgsmål.  
 
                       Bestyrelsen besluttede at takke ja til den samlede pakke inklusiv  
                       krydstabelsrapport og afdelingsrapporter. De enkelte medlemmer skal senest slut  
                       maj 2022 melde tilbage til administrationen, hvis ekstraspørgsmål ønskes  
                       medtaget. Link til standardrapport er medsendt sammen med dette referat.  
                       Undersøgelsen ønskes gennemført omkring begyndelsen af oktober måned 2022.  
                       Samtidig skal AKB Lyngby tage stilling til, hvorvidt de ønsker deres afdelinger  
                       medtaget i undersøgelsen.  
 
                       Carlshøj Blok 11 
 
                       Der er fundet løsning på eksisterende brandproblematik, idet en    
                       vindspærreplade skal monteres under facadens skærmtegl. Et forlig er nu indgået  
                       med rådgiver/forsikringsselskab og pengene allerede udbetalt.  
                       Udbedringsarbejdet kan således igangsættes. To af i alt tre tilbud er hentet hjem  
                       og det ser ud til, at udgifterne kan holdes inden for forsikringssummen.  
                       Der er foretaget statiske beregninger på eksisterende konstruktion idet den nye  
                       vindspærrekonstruktion vejer mere end den nuværende.  
                       Beregningerne er foretaget i Tyskland og en dansk ingeniør mangler at   
                       godkende beregningerne efter danske normer.  
                        
                       Status ladestandere i afdelinger, der er bevilget tilskud 
                        
                       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,-)  
                           
                       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.              s. 590 



 

 
 

                       Administrationen satser på at benytte sig af urafstemninger og er i gang med at 
                       udarbejde materiale.  
                       Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er argumenter om fremtiden og klimaet  
                       der skal vægtes i urafstemningsmaterialet. Først når afdelingerne har mere  
                       erfaring på området, kan et regelsæt udarbejdes.   
                       Måske kan inspiration indhentes fra Københavns Kommune, som har stor erfaring  
                       på området. 
 
                       Status på udarbejdelsen af politik for anvendelsen af dispositionsfondens  
                       midler 
 
                       I kølvandet på det nyligt afholdte gå hjem-møde omkring dispositionsfondens  
                       anvendelsesmuligheder, har et udvalg, bestående af fire bestyrelsesmedlemmer, 
                       udarbejdet et udkast til en fremtidig politik på området,  som på sigt skal  
                       forelægges bestyrelsen med henblik på en godkendelse.           
 

Ad 5               Til behandling 
 
                        Revideret anvisningsaftale Gentofte Kommune 
 
                        De fleksible kriterier har ved en fejl været medtaget i udlejningshjulet i den 
                        anvisningsaftale, der har været til godkendelse , idet administrationen har haft  
                        forvekslet den eksisterende aftale for Ballerup Kommune med aftalen for  
                        Gentofte.  
                        De fleksible kriterier er nu fjernet fra udlejningshjulet og  
                        anvisningsaftalen indstilles til bestyrelsens godkendelse. 
 
                        Bestyrelsen godkendte anvisningsaftalen.  
                         
                         
Ad 6 Orientering om virksomhedens drift 

A. Igangværende og kommende renoveringsprojekter / byggesager 
 
         Se oversigt. 
 
B. Meddelelser 
 
         
 
        BL har udsendt en invitation til bestyrelseskonference, der afholdes i  
        begyndelsen af september måned 2022 i Nyborg.  
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       Et nyhedsbrev er netop udsendt til alle medarbejdere og  
       bestyrelsesmedlemmer. Heri bliver der blandt andet gjort opmærksom på,  
       at ejendomsfunktionærerne har fået nyt, ensartet arbejdstøj på tværs af  
       afdelinger.  
 
       En reklamefinansierede pjece om Almenbo er under udarbejdelse og vil blive 
       forelagt forretningsudvalget for en godkendelse inden den tages i brug.  
 
       Årets repræsentantskabsmøde i juni måned vil i år blive afholdt på Hotel  
       Lautrup Park.  
 
       Ballerup Kommune har kontaktet den almene sektor med henblik på  
       genhusning af flygtninge fra Ukraine. Omkring 500 personer skal have tag    
       over hovedet og kommunen har primært brug for store lejligheder.  
       I samråd med forretningsudvalget har administrationen meldt tilbage, at 
       Almenbo gerne hjælper, men at det foretrækkes, at kommunen benytter de  
       boliger som den i forvejen er blevet anvist samt at der udelukkende bliver  
       tale om boliger med maksimum tre værelser.  Forretningsudvalget vil blive  
       orienteret såfremt der sker nyt i sagen.  
 
      Den tidligere fællestillidsmand har valgt at trække sig og en ny er således  
      blevet valgt. Ejendomsmester Jørgen Jensen fra Bispebjerg Bakke er indtrådt  
      i funktionen.  
 
      I afdeling Kirstinelund har man udfordringer med narkosalg.  
      Afdelingsbestyrelsen har været i positiv dialog med borgmesteren og  
      samarbejder nu med teamlederen fra det lokale gadeteam. Sidstnævnte  
      planlægger en snarlig rundgang i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har store 
      forhåbninger til samarbejdet.  
 
      I forbindelse med låneoptagelserne til renoveringsprojektet i Nordre  
      Munkegård, har kommunen stået fast på, at den, i forbindelse med en  
      lånegodkendelse, skal fremvises et referat hvoraf det fremgår, at projektet er 
      beboergodkendt. I referatet fra afdelingsmødet 2020 er der således  
      tilføjet en sætning om, at projektet er godkendt. Beboerne er orienteret om  
      ændringen og referatet underskrevet på ny.  
                                                                                      
C.   Status på Almenbos økonomi 
   
       Administrationen er ved at lægge sidste hånd på årsregnskaberne for 2021.  
       Flere afdelinger oplever et underskud pga. værdipapirsmæssige tab, men  
       generelt ligger resultaterne meget tæt op ad det budgetterede.  
       Højhuset i AKB Lyngby får et stort overskud pga. ekspropriering af grund med  
       tankstation.    
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Ad. 7           Evt. 
                      
                     Kirstinelunds afdelingsbestyrelse bliver fortsat kontaktet af tilflyttere, som ikke er  
                     tilfredse med lejlighedernes stand ved indflytning. Administrationen har ellers ikke  
                     indtryk af at der problemer, men vil gerne følge op.  
                     Ejendomskontoret skal gerne eftertjekke hver enkelt bolig inden overtagelse.  
                     I Kornvænget er der lavet aftale med ejendomskontoret om, at to fra  
                     afdelingsbestyrelsen, sammen med to øvrige, besigtiger en bolig inden indflytning.  
                     Man kan evt. bytte synsmand afdelingerne imellem, så der kommer nye øjne på.   
                                                                                                                         
 
                                                                                                                           Møde slut kl. 18.46 
                       
                     
                     Referatet er underskrevet virtuelt af bestyrelsesformanden 
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