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13. december 2022 

 

Bestyrelsesmøde 
 Onsdag den 7. december 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  

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 

Daniel Dilling   Almenbo, Administrationen 

Claus Sieben Hansen  Almenbo, Administrationen 

Anne Kirstine Olesen  Almenbo, Administrationen (referent) 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                           



 

 
 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 

2022 og bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet 
den 16. november 2022 – bilag x 2 

3. Optagne lån – bilag x 6 
4. Bestyrelsesrapportering - bilag 
5. Debat/orientering 

 Carlshøj Blok 11 – status 

 Ladestandere – status 

 Tilfredshedsundersøgelse – resultater – bilag x 31 
6. Til behandling 

 Almenbos budget 2023 - bilag 

 Afdelingernes budgetter 2023 - bilag x 10 

 Håndtering af rentefordeling - bilag 

 Investering af midler fra Almenbos pulje 

 Bestyrelsesvederlag 2023 - bilag 
7. Orientering om virksomhedens drift siden sidste møde 

a. Igangværende og kommende  
renoveringsprojekter / byggesager - bilag 

b. Meddelelser 
c. Status på Almenbos økonomi   

8. Mødeplan 2023 - bilag 
9. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1  Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt. 
 

Ad 2  Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2022 og  

bemærkninger til referatet fra forretningsudvalgsmødet den 16. november  

2022 

 

Referat godkendt  

 

                       Der var følgende bemærkning til forretningsudvalgsmødereferatet:  

                       Antennepositionen i Carlshøj B beskrives fejlagtigt i referatet som ny. Det er den  

                       ikke. 

                                                                                                                                          

Ad 3              Optagne lån  
                        
                        Almenbos bestyrelsesformand har godkendt en omkonvertering af eksisterende  
                        lån i Nykredit, således at Nordre Munkegård & Kirstinelund opnår gode  



 

 
 

                        besparelser. Realkredit Danmark har i samme ombæring tilbudt at komme med  
                        forslag til øvrige konverteringer. Dette er igangsat, men eventuelle nye  
                        lånekonverteringer fra andre realkreditinstitutter nås først i det nye år.  
 
                        Administrationen har igangsat afstemning af afsluttede køkkensager med henblik  
                        på låneoptagelse. Mange af de beboere der har fået køkken har fået  
                        huslejestigninger svarende til ca. 6 %. Med de stigende lånerenter for øje holder  
                        denne procentsats dog ikke og vi kan derfor blive nødt til at varsle de nævnte  
                        beboere en stigning. Fremadrettet skal der i aftalerne informeres om  
                        at sådanne stigninger kan forekomme.  
                        Afdelingernes bidrag til køkkenvedligeholdelse i forbindelsen med almindeligt  
                        slid og ælde skal fremadrettet budgetlægges på henlæggelserne.  
                        Dog vil det udgøre en væsentlig procentdel af eksisterende henlæggelser,  
                        hvorfor det vil kræve en stigning af disse.  
 
Ad 4               Bestyrelsesrapportering  
                       Administrationen ønsker at højne informationsniveaet til bestyrelsen ved hjælp  
                       af løbende, bagudrettet, statistisk afrapportering på forskellige relevante  
                       områder og har således udarbejdet et rapportudkast. Det er tanken, at  
                       rapporten løbende opdateres og bestyrelsesmedlemmer må meget gerne  
                       kontakte administrationen, hvis øvrige områder ønskes belyst. 
                       Bestyrelsen bifalder initiativet og ønsker rapporteringerne medtaget kvartalsvis  
                       på kommende bestyrelsesmøder. Ventelisteudviklingen skal gerne medtages i  
                       rapporteringerne fremover.  
                        
                       Budgettet for konto 115 er medtaget i rapporteringen. Her er det vigtigt at have 
                       sig for øje, at budgettet for 2022 er lagt tilbage i 2021, hvor eksisterende inflation 
                       ikke gjorde sig gældende. Dette påvirker naturligvis resultatet.  
                       Generelt er forbruget på konto 115 højt, omend kontoen primært anvendes til  
                       nødvendige uforudsete udgifter. I Almenbo og AKB er der en tendens til at  
                       udgiftsføre arbejder her, som man, om nødvendigt, kan planlægge på konto 116,  
                       så man ikke får en direkte driftspåvirkning i afdelingerne.  
 
 
Ad 5 Debat/orientering 

 
 
                       Carlshøj Blok 11 - status 
                       Monteringen af vindspærreplader under facadens skærmtegl forløber 
                       planmæssigt såvel tidsmæssigt som økonomisk og forventes færdig inden  
                       årsskiftet. En lille syns- og skønssag, omfattende et par lejemål, er igangsat, idet  
                       man mistænker en utæt dampspærrer. 
 
                       Ladestandere - status 
                       I Kirstinelund og AKB Lyngby er standere etableret og i drift. Lundebjerg er i gang 
                       og i Carlshøj B arbejdes der på sagen på afdelingsbestyrelsesniveau. De  
                       ladestandere der tilkobles eksisterende målere med tilknyttede  
                       fastprisaftaler på el er prisvenlige at benytte. Vi har dog afdelinger, hvor nye  
                       tilslutninger i forbindelse med en ladestander-etablering er nødvendig og der  
                       således er tale om en meget dyrere markedspris for forbrug.  



 

 
 

                       I afdeling Lundebjerg, hvor to standere planlægges etableret, vil det være  
                       nødvendigt at etablere en ny tilslutning til den ene. Derfor vil prisforskellen på  
                       de to standere være meget stor, idet den ene vil være væsentligt billigere at  
                       benytte end den anden.  
                       Spørgsmålet er hvordan en sådan situation skal håndteres? Skal prisen være et 
                       gennemsnit af de to standere eller skal man afvente med etablering af den dyre  
                       model til markedet igen er stabiliseret eller til fastprisaftalen på eksisterende  
                       målere udløber? Sagens skal drøftes internt i berørte afdeling.  
                          
                       Almenbo har dags dato deltaget i erfamøde i BL om emnet ladestandere. Det  
                       står klart, at der lige nu ikke findes en rettesnor for bedst mulige løsning på  
                       området.  
                       Etableringen af ladestandere håndteres vidt forskelligt rundt omkring.   
                         
                            
                       Tilfredshedsundersøgelse – resultater 
                       Resultatet af den netop udførte tilfredshedsundersøgelse viser en rimelig grad  
                       af tilfredshed i alle afdelinger.  Svarprocenten på 36,8 % er høj for  
                       undersøgelser af denne karakter.  
                       Heldigvis er der både overvejende tilfredshed med de  
                       lokale ejendomskontorer og med administrationen.  
                       Besvarelserne viser også, at kun meget få gør brug af hjemmesiden.  
                       Undersøgelsen vil blive udsendt til afdelingsbestyrelser og lokalkontorer og  
                       tillige lagt på hjemmesiden. 
 

Ad 6               Til behandling 
 
                        Almenbos budget 2023 
                        Administrationsbidraget bevares  
 
                        Budgettet blev godkendt.  
 
                        Afdelingernes budgetter 2023 
                         
                         Afdelingernes budgetter blev godkendt. 
 
                         Håndtering af rentefordeling 
                         Det negative renteafkast på - 5.8 mio. kr. pr. 31. oktober 2022 skal fordeles       
                         på de enkelte afdelinger. -1.488.064,80 kr. er efter fordelingen i overskud i  
                         organisationen. Det negative beløb forbliver således i selskabet og får  
                         negativ indflydelse på årets resultat.  
                         Negative afkast skal reserveres på henlæggelser. Budgetterede  
                         henlæggelser for året skal som minimum stå som ultimo saldo på  
                         PPV-saldoen (konto 401).  
                         Hvis den reserverede del påvirker konto 401, således at den vil være lavere  
                         end budgetterede henlæggelser for året, skal forskellen driftsføres.   
                         Bestyrelsen orienteres nærmere når resultatet kendes.  
 
                        Investering af midler fra Almenbos pulje 



 

 
 

                        Noget tyder på at obligationsmarkedet stabiliserer sig mere i 2023. 
                        Administrationen har afholdt møde med Jyske Kapital med henblik på investering 
                        af 5-10 mio. kr. af Almenbos likviditetsbeholdning. Man kan med fordel fordele  
                        investeringen mellem flere kapitalforvaltere for dermed at sprede risikoen. Der 
                        skal i forbindelse med investering selvfølgelig tages højde for eksisterende og  
                        fremtidige byggesager, som naturligt påvirker den likvide balance.  
                        Bestyrelsen godkendte,, at administrationen arbejder videre på en undersøgelse  
                        af markedet.  
          
                        Bestyrelsesvederlag 2023 
                        Bestyrelsesvederlag for 2023 er fastsat efter BLs satser.  
 
                        Bestyrelsen godkendte at BLs satser følges.  
                          
 
Ad 7 Orientering om virksomhedens drift 

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

        
                               Almene Boligdage afholdes den 30. september 2023 på Tivoli Hotel i  
                               København. Temaet er beboerengagement. Bestyrelsen opfordres til at  
                               tilmelde sig arrangementet. Administrationen kan kontaktes, hvis deltagelse  
                               ønskes. 
 
                               Administrationen har pt. modtaget fire granskningsrapporter af en meget  
                               varierende kvalitet. Vi har efterfølgende tilbagesendt kommentarer til  
                               materialet, idet der er en vis uoverensstemmelse mellem rapportens  
                               fokusområder og vores langtidsbudgetter.  Hvis rapporterne er en rettesnor,  
                               skal der fremadrettet arbejdes på henlæggelserne. Landsbyggefonden har  
                               dog meddelt, at rapporterne skal tages med et gran salt, idet en  
                               rapportjustering muligvis bliver nødvendigt netop pga. den svingende  
                               kvalitet.  Af samme årsag er rapportproduktionen sat lidt på hold. 
                               En granskningsrapport er efter bestyrelsens ønske medsendt dette referat. 
 
                               Der er indgået aftale med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut om en  
                               brandgennemgang af afdelingerne. Datoer er således aftalt med mestrene.  
                               Kronprinsessegade bliver den første afdeling, der gennemgås. Besøget finder  
                               sted i begyndelsen af det nye år. Undersøgelsen udmønter sig i en rapport.   
 
                               E.ON har meddelt, at varmeprisen i Egebjerg falder med 35 % fra  årsskiftet.  
                               Afdelingens beboerne er orienteret herom. Der er lige nu dialog mellem E.ON  
                               og Vestforbrændingen omkring mulig samarbejdsaftale. Administrationen  
                               kender ikke planen for aftalen i detaljer.  
 

C.    Status på Almenbos økonomi  



 

 
 

 Regnskabsresultatet forventes at vise et underskud på cirka 1 mio. kr., som 
skal trækkes fra arbejdskapitalen. 

 
Ad. 8              Mødeplan 2023 
                       Opdateret mødeplan er vedhæftet dette referat.  
 
                                                                                                                                                                            
Ad. 9             Evt. 
                      
                       Ingen væsentlige kommentarer  
                                                                                                                         
 
                                                                                                                           Møde slut kl. 18.35 
                       
                    ____________________________________ 
                           Formand Per Kloster Andersen 
 
                                 
Referatet er underskrevet digitalt af formanden                                                                                                                                


