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                22. juni 2022 

 

Bestyrelsesmøde 
 Torsdag den 2. juni 2022 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  

  Preben Mosolff   Boligselskabet AKB Lyngby 

  Frederik Gylstorff   Afdeling Lundebjerg 

  Vibeke Ahlmann   Afdeling Kronprinsessegade 

  Steen Jørgensen   Medarbejderrepræsentant 

  Bent Nielsen    Afdeling Kornvænget 

  Bodil Madsen   Afdeling Carlshøj B  

  Bjarne Frølund   Særligt udpeget 

  Mette-Katrine Hviid   Deloitte  

  Claus Sieben Hansen   Almenbo, Administrationen 

  Laila Anine Jensen   Almenbo, Administrationen 

  Daniel Dilling    Almenbo, Administrationen 

  Anne Kirstine Olesen   Almenbo, Administrationen (referent) 

 

  Afbud:   

  Irene Denman   Afdeling Bispebjerg Bakke 

  Ingelise Buczio   Afdeling Ravnsletlund 

  Heidi Kjærbye   Afdeling Egebjerghaven 
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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april 2022 – bi-

lag 
3. Optagne lån 
4. Debat 

 Tilfredshedsundersøgelse – status 

 Carlshøj Blok 11 – status 

 Ladestandere i afdelinger der er bevilget tilskud - status  
5. Til behandling 

 Bestyrelsens årsberetning – bilag 

 Brug af midler fra egen trækningsret og kommende lånehjem-
tagelser/pantsætninger – bilag x 3 

 Almenbos årsregnskab 2021 – bilag x 3 
- Spørgeskema 2021 
- Revisionsprotokollat 

 Afdelingernes årsregnskab 2021 - bilag x 22 
- Bispebjerg Bakke 
- Kronprinsessegade 
- Kirstinelund 
- Kornvænget 
- Egebjerghaven 
- Børneinstitutionen 
- Lundebjerg 
- Ravnsletlund 
- Nordre Munkegård 
- Carlshøj B 
- Varmecentralen 

6. Fastsættelse af administrationsbidrag 2023 - bilag 
7. Orientering om virksomhedens drift siden sidste møde 

a. Igangværende og kommende  
renoveringsprojekter / byggesager - bilag 

b. Meddelelser 
c. Status på Almenbos økonomi  
d. Repræsentantskabsmødet den 15/6 2022 

- Valg til bestyrelse: 
På valg er:  
Marie-Louise Scharling - genopstiller 
Irene Denman - genopstiller 
Ingelise Buczio - genopstiller 
Heidi Kjærbye – genopstiller? 
Preben Mosolff - genopstiller 
Erik Frikke – genopstiller 

- Valg af suppleanter  
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8. Eventuelt 
 
Ad 1    Godkendelse af dagsordenen 

  Dagsorden godkendt. 
 

Ad 2    Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april 2022  

  Referat godkendt uden bemærkninger. 

                                                                                                                                          

Ad 3                 Optagne lån 
                       Ingen nye låneoptagelser har fundet sted 
 
Ad 4   Debat 

 
  Tilfredshedsundersøgelse 

 
                         I forbindelse med beslutningen om at en tilfredshedsundersøgelse skal tilkøbes af BL  
                         og gennemføres i oktober måned 2022, aftalte bestyrelsen på  
                         seneste møde, at de enkelte medlemmer skulle give tilbagemelding til  
                         administrationen senest slut maj 2022 hvis ekstraspørgsmål ønskedes  
                         medtaget. Der har ingen henvendelser været og administrationen kan således gå  
                         videre med processen.  
                         AKB Lyngby ønsker deres afdelinger medtaget i undersøgelsen.  
 
                         Carlshøj blok 11 
 
                         Et forlig er indgået med rådgiver/forsikringsselskab og forsikringssum på 4 mio.  
                         kr. er blevet udbetalt. Projektet omkring montering af vindspærreplader har  
                         været i udbud og der er indgået aftale med Einar Kornerup med en kontraktsum  
                         på 3,2 mio. kr. Således lader det til, at omkostningerne inddækkes af  
                         forsikringssummen og dermed ikke får økonomisk konsekvens for beboerne.  
                         Projektet opstarter august 2022 og forventes afsluttet omkring februar 2023.  
                         De statiske beregninger på eksisterende konstruktion er nu blevet godkendt af dansk  
                         ingeniør. Det er ikke fastlagt hvorvidt arbejdet skal foretages fra stillads eller  
                         platform.   
                        
                         Ladestandere i afdelinger der er bevilget tilskud 
 
                         Urafstemninger har fundet sted i afdeling Carlshøj og afdeling Kirstinelund. Begge  
                         steder er der stemt for forslaget om ladestandere. I Lundebjerg er afstemningen  
                         endnu ikke afsluttet, men når resultatet tillige foreligger her, vil afdelingernes  
                         resultater blive indsendt som dokumentation, så tilskud kan bevilges.  
 
Ad 5                 Til behandling 
 
                          Bestyrelsens årsberetning 
                         
                          Godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse for repræsentantskabet. 
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                          Brug af midler fra egen trækningsret og kommende lånehjemtagelser/ 
                          pantsætninger 
                          Beboerne i afdeling Carlshøj og Kirstinelund har på  
                          afdelingsmøderne godkendt arbejder med brug af midler fra trækningsret. 
 
                          Projekterne har ikke forinden har været til  
                          godkendelse i Almenbos bestyrelse, selvom de nævnte arbejder kræver  
                          Landsbyggefondens midler. Formanden ønsker, at processen  
                          fremover går den anden vej rundt,  således at fremtidige arbejder, af den karakter,  
                          forelægges bestyrelsen med cirka-beløb inden godkendelse på afdelingsmøde.   
 
                          Almenbos årsregnskab 2021 

                          Årsregnskab 

                          Regnskab godkendt 

                          Bemærkninger:  

                          Almenbos årsregnskab viser et underskud på 663.000 kr. som primært er forårsaget 

af kurstab fra obligationer. Underskuddet overføres til arbejdskapitalen.  

                         

                          Spørgeskema 

                          Spørgeskema godkendt                                                                                                                                                                   

                          Ingen væsentlige kommentarer 

 

                          Revisionsprotokollat 

                          Revisionspåtegningen er uden forbehold og med blank påtegning. 
                           
 
                          Revisor havde følgende bemærkninger til protokollatet: 
 
                         -  Landsbyggefonden har påtaget sig opgaven med at facilitere granskning på vegne  
                            af alle boligorganisationer i Danmark. Det vides endnu ikke hvornår rapporterne 
                            lanceres, på baggrund af udført granskningsarbejde. 
 
                         -  Mellemværendet  med tidligere administrator vedrørende overdragelsen af  
                            afdeling Carlshøj B samt Carlshøj Varmecentral er afregnet. 
 
                        -  De nyoprettede 28 boliger i Lundebjerg  er sammenlagt med eksisterende afdeling  
                           Lundebjerg. Den oprindelige skema B-ramme er efter aftale med Ballerup Kommune  
                           udvidet, så anskaffelsessummen kan indeholde yderligere afsætningsbeløb  
                           angående blandt andet igangværende syns- og skønssag.  
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                         - Revisionen understreger vigtigheden af, at forretningsgange foreligger på 
                            væsentlige driftsområder.  
 
 
                        Afdelingernes årsregnskab 2021 
                      
                        Regnskaberne godkendt.  
 
                        Afdeling Kirstinelunds regnskab kommer ud med et underskud på 202.699 kr. som  
                        primært er forårsaget af, at nogle fordelingstal på rengøringsområdet ikke er korrekte.  
                        Ny fordeling skal udarbejdes, hvilket vil komme nævnte afdeling til gode.  
 
Ad 6                Fastsættelse af administrationsbidrag 2023 
                      
                        Administrationen fastholder administrationsbidraget for  
                        egne afdelinger samt for administrerede selskaber.  
 
                        Informationen blev taget til efterretning.  
 
 
Ad 7  Orientering om virksomhedens drift 

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

        
                               En brandrådgiver er bestilt til at gennemgå brandsikkerheden på loft og i kælder i  
                               Almenbos afdelinger. Undersøgelsen finder sted i sommerperioden 2022. En  
                               rapport skal udarbejdes på baggrund heraf, så vi har dokumentation for, at  
                               forholdene er i orden. Bestyrelsen vil blive forelagt resultaterne.  
 
                               Datoplanlægningen af årets budget- og afdelingsmøder er ved at være i mål. Som  
                               noget nyt vil afdelinger med egen sekretær selv stå for det administrative arbejde  
                               i tilknytning til afdelingsmøderne. Forslag vil fortsat blive vendt med  
                               afdelingsbestyrelser og administration.  
 

 C.    Status på Almenbos økonomi  
  

Ingen væsentlige kommentarer. 
 

                       D.     Repræsentantskabsmødet den 15/6 2022 
 

 Arrangementet afholdes på Hotel Lautrup Hotel.  
                                                                                                                           

 
                                                                                                                                                                
Ad. 8               Evt. 
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                         Ingen kommentarer. 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                           Møde slut kl. 18.24 
                        
 
 
 
 
 
 
 
                            ____________________________________ 
                           Formand Per Kloster Andersen 
 
 
Referatet er digitalt underskrevet af bestyrelsesformanden 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


