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D A G S O R D E N 
 

1. Revisionsprotokol 
2. Meddelelser  
3. Årsregnskab 2006 med tilhørende revisionsprotokol 
4. Budget 2008 for boligorganisationen 
5. Personaleforhold 
6. Udlejningsforhold 
7. Eventuel sammenlægning med anden boligorganisation 
8. Redskab til måling af naboSKabet 
9. Sammenlægning af AKB og KAB - Ekstranet 
10. Nye regler om dispositionsfonden 
11. Ejendomsvurdering 
12. Navneændring af afdelinger 
13. Næste møde  

 
 
1. REVISIONSPROTOKOL 
 
Punktet henvises til behandling under dagsordenens punkt 3 om årsregnskab 2006. 
 
 
2. MEDDELELSER 
 
Medarbejderforhold 
 
Driftschef Jan Nielsen har opsagt sin stilling til fratrædelse pr. 30. april 2007, idet han har søgt 
nye udfordringer i det nye fælles administrationsselskab BO-VEST, som repræsenterer Vridsløse-
lille Andelsboligforening, Tranemosegård og Albertslund Boligselskab.  
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Som ny chef for driftsafdelingen er ansat ejendomsleder Morten Udsholt, som tiltræder pr. 1. juni 
2007. Morten Udsholt kommer fra en stilling som ejendomsleder for Boligselskabet AKB, Køben-
havns afdelinger Bispevænget og Oldermandsgården.  
 
Indstilling  
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning  
 
 
3.  ÅRSREGNSKAB 2006 MED TILHØRENDE REVISIONSPROTOKOL 
 
Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet til-
sendt bestyrelsens medlemmer. 
 
Boligorganisationens regnskab viser et underskud på 3.127 kr., der i forhold til budgettet for 2006 
primært skyldes merudgifter til revision. 
 
Underskuddet er overført til konto 805 - arbejdskapitalen, som herefter udgør 17.826 kr., som det 
fremgår af note 7 i regnskabet. 
 
Der er i regnskabet for 2006 udgiftsført 1.449 kr. til møder m.v. Der var i budgettet afsat 8.000 kr.  
 
Der er i regnskabet for 2006 udgiftsført 34.750 kr. til revision, hvilket er 13.750 kr. mere end bud-
getteret. Den ordinære revision koster 27.000 kr., og dertil er der reguleret for tidligere år med 
7.750 kr. I budgettet for 2007 er der afsat 20.000 kr., hvilket er for lidt. 
 
Dispositionsfonden 
 
Dispositionsfonden udgør 394.453 kr., hvor det hele er disponibelt. Tilgang og afgang fremgår af 
note 6 i regnskabet. 
 
Boligorganisationen har pr. 31. december 2006 omsætningsaktiver for i alt 840.144 kr., hvilket skal 
sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt 421.015 kr. Forskellen betyder, at selskabet har 
en tilfredsstillende likviditet. 
 
Selskabets balance udviser 840.144 kr. 
 
Byggefonden 
 
Byggefondens balance udviser 11.330.004 kr., som udgør indestående prioritetsafdrag i afdelin-
gen. 
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Afdelingen Frydenhøjparken 
 
Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 33.405 kr., som anvendes til afskrivning på 
lån af egne midler i.f.m. køkkenrenovering.  
 
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2006 fremkommer på følgende konti: 
 
Færre udgifter / flere indtægter  
- Besparelse på nettokapitaludgifter på 74.920 kr. (konto 101) 
- Besparelse på vandudgifter på 43.053 kr. (konto 107) 
- Besparelse på renovation på 64.384 kr. (konto 109) 
- Flere renteindtægter på 9.901 kr. (konto 202)  
 
Flere udgifter / færre indtægter 
- Merudgift på renholdelse på 49.832 kr. (konto 114) 
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på 104.123 kr. (konto 115) 
- Merudgift diverse udgifter på kr. 62.265 kr. (konto 119) 
 
Herudover er der afsat kr. 30.000 (konto 119.9) til uforudsete udgifter. Der udgiftsføres ikke på 
denne konto, da uforudsete udgifter altid udgiftsføres på de konti, som udgifterne vedrører. 
 
På konto 116 – planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser var der budgetteret med en 
udgift på 454.000 kr. Forbruget udgjorde 248.015 kr. Besparelsen skyldes primært, at der ikke 
skiftet så mange hårde hvidevarer som budgetteret, og derudover har der været færre udgifter til 
renovering af badeværelse og reparation af vaskemaskine samt endelig en udskydelse af eftersyn 
på kloakker.  
 
Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde 1.556.447 kr. pr. 
31. december 2006  
 
Afdelingens henlæggelser til tab ved fraflytning udgør 71.208 kr., og afdelingen har et tilgodeha-
vende hos fraflyttere på 94.932 kr., hvoraf de 44.853 kr. er overgået til inkasso. I budget 2008 skal 
henlæggelserne hæves. 
 
Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2006 - udgjorde 2.396.492 kr., og afdelingens 
mellemregningssaldo udgjorde 390.526 kr. Forskellen herimellem skyldes lån af egne midler til 
forbedringsarbejdet individuel modernisering køkken/bad samt igangværende arbejder på var-
me-/vandmålere.  
 
Balance 
 
Afdelingens balance pr. 31. december 2006 udviser 69.905.361 kr. 
 
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 683,95 kr. pr. m² 
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Huslejeændringer i regnskabsåret 
 
Ud over den gennemførte lejenedsættelse pr. 1. januar 2006 på 6,24 % (som følge af installation af 
individuelle vandmålere) har der ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. 
 
Generelt 
 
Der henvises i øvrigt til forretningsførers påtegning af regnskabet for boligorganisationen og af-
delinger samt til spørgeskemaet med tilhørende noter. 
 
Revisionsprotokollen  
 
Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger eller forbehold. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender boligorganisationens regnskab for 2006 samt afdelingens 
regnskab for 2006 og indstiller det til generalforsamlingens godkendelse. 

Beslutning 
 
Godkendt. 
 
 
4. BUDGET 2008 FOR BOLIGORGANISATIONEN 
 
Boligorganisationens budget viser en indtægt i administrationsbidraget på 2.655 kr. pr. lejemål-
senhed pr. år, der fordeles med 2.395 kr. til KAB og 260 til boligorganisationen. 
 
En stigning i henhold til almindelig regulering af administrationsbidrag på 2,59 % iht. admini-
strationsaftalen på 60 kr. - og 66 kr. til boligorganisation.  
 
Bidraget til dispositionsfonden forventes at blive 207 kr. i 2008.  
 
Bidraget til boligorganisationen dækker hovedsageligt udgifter til revision og møder.  
 

Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2008 for boligorganisationen. 

Beslutning 
 
Godkendt. 
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5.  PERSONALEFORHOLD 
 
Den 1. september 2006 blev Svend Erik Larsen ansat som varmemester. 
 
Derudover er Povl Erik Andersen den 1. februar 2007 ansat som medhjælper. Povl Erik Andersen 
er folkepensionist. 
 
I forbindelse med ansættelsen af Svend Erik Larsen overgik arbejdsgiverrollen igen til bestyrel-
sen. 
 
Inden Svend Erik blev ansat, var der en periode uden medarbejdere, og i denne periode entrere-
de vi med entreprenør/gartnerfirmaet Riemann. 
 
Herudover har der ikke været tilført ekstern hjælp, ud over at KAB’s driftskonsulent Bjarne 
Magnusson i perioden fra den 15. maj til den 1. september 2006 har forestået kontortiden hver 
fredag samt synet lejligheder og foretaget malersyn m.v. 
  

Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
  

 
6. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Til bestyrelsens orientering om udlejningsforholdene i Frydenhøjparken skal oplyses: 

Fraflytninger 
 
Siden det seneste bestyrelsesmøde i marts 2006, har der været opsigelse af seks 3-rums boliger og  
én  4-rums bolig. Der har været 4 ledige ungdomsboliger. 

Alle boliger er genudlejet.  

Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
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7. EVENTUEL SAMMENLÆGNING MED EN ANDEN BOLIGORGANISATION 
 
På seneste generalforsamling blev det pålagt et udvalg, at undersøge muligheden for at finde et 
passende selskab at fusionere med. 
 
Udvalget har haft kontakt med Avedøre Boligselskab, Lejerbo og Hvidovre Boligselskab. 
 
Udvalget har i bedømmelsen lagt vægt på, at det skal være to ligeværdige partnere, der skal fusi-
onere. Derfor vil udvalget pege på Hvidovre Boligselskab, som det selskab, man vil foreslå, at der 
bliver arbejdet videre med. 
 
Hvidovre Boligselskab er en mellemstor boligorganisation med i alt 458 boliger. Endvidere er 
Hvidovre Boligselskab åben og positiv over for en fusion. 
 
Nogle af de umiddelbare fordele, som en fusion vil give, er: 
 

- fleksibilitet i den daglige drift (bedre mulighed for afløsning ved sygdom og ferier, op-
normering ved større opgaver osv.) 

- faglig sparring for funktionærerne 
- økonomisk tryghed 

 
Nogle af ulemperne er, at der er tale om to forskellige almene boligorganisationer. I en fusion 
kræver loven, at man beslutter sig for enten at være almen andelsboligorganisation, eller en al-
men selvejende boligorganisation. Der er ikke den store forskel, men blandt andet anvisningen 
og det årlige afdelingsmøde er lidt anderledes. 
 
Hvis generalforsamlingen beslutter sig herfor, forestår der et større og grundigt udredningsar-
bejde, hvor administrationen skal beskrive forskelle, ulemper og fordele, som efterfølgende vil 
munde ud i et endeligt afstemningstema, der skal vedtages i begge selskaber. 
 
Derfor stiller fusionsudvalget følgende forslag til generalforsamlingen: 
 
Kan generalforsamlingen give accept til, at der arbejdes videre med en fusion mellem Hvidovre 
Boligselskab og Frydenhøjparken?  
 
På en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, tages der endeligt stilling til en fusion med 
Hvidovre Boligselskab. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles til bestyrelsen at drøfte forslaget med henblik på at der bliver truffet en beslutning. 
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Beslutning 
 
Udvalgets forslag forelægges for generalforsamlingen med henblik på det videre arbejde. For-
manden for Hvidovre Boligselskab Peter Wolfram og Flemming Lind deltager i generalforsam-
lingen. 
 
 
8. REDSKAB TIL MÅLING AF NABOSKABET 
 
Naboskab er mere end blot at bo dør om dør. God trivsel blandt naboer kan være et styrket net-
værk for den enkelte og udgøre et fælles handleberedskab for området. Vi værdsætter et godt 
naboskab, men det har hidtil været svært at måle, hvor godt naboskabet rent faktisk er. 
 
KAB har sammen med Rådgivende Sociologer udviklet en model for beboerundersøgelser. 
  
Udviklingen af modellen er finansieret af Realdania og Landsbyggefonden. Det er et redskab, der 
kan bruges, hvis man i boligafdelingen gerne vil tage pulsen på naboskabet i boligområdet og få 
et billede af, hvordan beboerne opfatter hverdagen i boligområdet. Redskabet indeholder både en 
brugervejledning og selve spørgeskemaet samt et katalog, der giver inspiration til at komme vi-
dere. Det er gratis at bruge og kan hentes via adressen www.naboskabet.dk. Det er netop blevet 
besluttet at fortsætte udviklingen af redskabet, og Realdania, Landsbyggefonden, Socialministe-
riet, Integrationsministeriet og KAB betaler for denne udvikling. 
 
Beboerundersøgelsen kan altså laves af beboerne selv, men det kan også være nyttigt at få hjælp 
til undersøgelsen.  
 
Hjælp at hente 
 
KAB har udarbejdet en model med en samlet pakke. Omfanget af den assistance, der kan være 
behov for til at gennemføre et helt undersøgelsesforløb, forventes at være ca. 30 timer til en sam-
let pris på 15.000 kr. ekskl. moms. 
 
For KAB administrerede boligorganisationer vil ydelsen være momsfritaget. 
 
KAB kan tilbyde at give et tilskud til gennemførelse af ovenstående på 2.500 kr. og derved redu-
cere udgiften til 12.500 kr. ekskl. moms. Dette tilbud gælder i 2007 og første halvår af 2008, fordi 
det i denne periode er muligt at opnå støtte fra Realdania og KAB via bevillingen fra Socialkapi-
tal-projektet. Ud over prisen til KAB for pakken kommer udgifter til omdeling, tryk af spørge-
skemaet, præmier eller lignende. Hvis det angivne tidsforbrug i pakken ikke passer til den enkel-
te afdeling, kan der også købes yderligere timer, aftenmøder m.v. 
 
Den samlede pakke kan også opdeles i delydelser, såfremt boligafdelingen selv ønsker at stå for 
nogle af faserne.  
 

http://www.naboskabet.dk/
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Prisen på ”før” undersøgelsen er 5.000 kr. ekskl. moms i konsulenthonorar uanset afdelingens 
størrelse. Prisen for ”under” undersøgelsen er 5.000 kr. ekskl. moms, og prisen på ”efter” under-
søgelsen er 5.000 kr. ekskl. moms. Ovennævnte tilskud til nedsættelse af prisen fordeles på assi-
stance til henholdsvis ”før” (tilskud på 500 kr.), ”under” (tilskud på 1.000 kr.), og ”efter” et un-
dersøgelsesforløb (tilskud på 1.000 kr.).  
 
Derudover vil boligafdelingen skulle afholde de udgifter, der er forbundet med for eksempel 
trykning og omdeling/indsamling af spørgeskema, præmier til eventuel konkurrence og møde-
udgifter, der afholdes i forbindelse med undersøgelsen. Disse udgifter vil være afhængige af am-
bitionsniveau og af afdelingens størrelse.  
 
For uddybning henvises til vedlagte bilag. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, om man vil anbefale afdelingerne at benytte værktøjet, og 
om man eventuelt vil støtte en undersøgelse økonomisk over selskabets arbejdskapital. 

Beslutning 
 
Bestyrelsen ville vende tilbage, hvis det blev aktuelt.  
 
 
9. SAMMENLÆGNING AF AKB OG KAB - EKSTRANET 
 
Ekstranet 
 
Såvel AKB som KAB havde inden sammenlægningen oprettet ekstranet på sine respektive 
hjemmesider. 
 
Medlemmer af afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelserne kunne via disse ekstranet få 
oplysninger om blandt andet beboerlister, bestyrelsernes sammensætning og ikke mindst bud-
getopfølgning for de respektive afdelinger.   
 
I forbindelse med sammenlægningen mellem AKB og KAB er disse to ekstranet midlertidigt luk-
ket ned med henblik på at oprette et nyt fælles ekstranet med langt flere informationer end tidli-
gere. 
 
Det nye ekstranet vil blive introduceret inden sommerferien 2007, og det vil herefter igen være 
muligt for bestyrelsesmedlemmerne at hente en lang række informationer, herunder budgetop-
følgning. 
 
Ud over hjemmesideproblematikken, har det været nødvendigt at udarbejde et fælles boligadmi-
nistrationssystem. Det nye boligadministrationssystem hedder Kabas, som er en videreudvikling 
af KAB’s hidtidige boligadministrationssystem. 
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Det har derfor været nødvendigt, at konvertere AKB’s tidligere boligadministrationssystem (Bo-
lig 3 i UNIK) over til Kabas. Konverteringen er sket over to omgange – senest den 30. april 2007 – 
hvor renteberegningerne og de endelige posteringer nu også er foretaget. 
 
Budgetkontrol 
 
I henhold til AKB’s produktpakker, skal der udarbejdes budgetkontroller 2, 4 og 9. måned.  
 
Budgetkontrollerne for de første 4 måneder af 2007 er – efter den seneste konvertering - ved at 
blive udarbejdet og vil blive udsendt til afdelingsbestyrelserne i løbet af maj måned. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
10. NYE REGLER FOR ANVENDELSE AF DISPOSITIONSFONDEN 
 
Der er pr. 1. januar 2007 sket markant ændring i Lov om almene boliger m.v. vedrørende disposi-
tionsfonden. 
 
Efter de hidtil gældende regler kunne dispositionsfonden anvendes til: 
 

• Imødegåelse af ekstraordinære tab ved boligorganisationens drift 
• Imødegåelse af tab ved boligafdelingernes drift 
• Sikring af boligorganisationens fortsatte virksomhed 
• Finansiering af nybyggeri 
• Nedsættelse af lejen i boligafdelingerne (i særlige tilfælde) 
• Opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lej-

ligheder og miljøforbedring i boligafdelingerne 
• Tilskud til styrkelse af det sociale liv/netværk i boligafdelingerne 
• Frikøb af tilbagekøbsklausuler 
• Finansiering af edb-udstyr og administrationsejendom (i særlige tilfælde) 
• Indløsning af garanti beviser i almene boligorganisationer 

 
Med de nye regler ændres dispositionsfondens anvendelse på følgende punkter: 
 
Ydelsesstøtte til realkreditlån og kommunal garanti 
Efter de hidtil gældende regler kunne midlerne i dispositionsfonden ikke anvendes til ydelses-
støtte til realkreditlån. Med de nye regler kan dispositionsfonden fremover yde løbende støtte til 
realkreditlån, der optages i afdelingen til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, 
forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i boligafdelingerne. 
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Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 80 % af 
ejendommens værdi. Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver garanti, kan boligorganisationen ikke 
optage realkreditlån ud over 80 % af ejendommens værdi. 
 
Refusion af Landsbyggefondens ydelsesstøtte 
I de tilfælde, hvor Landsbyggefonden yder støtte til realkreditlån til finansiering af opretning, 
udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøfor-
bedring, kan Landsbyggefonden fremover stille krav om, at boligorganisationen helt eller delvist 
refunderer ydelsesstøtten med midler fra dispositionsfonden. 
 
Landsbyggefonden fastsætter refusionsprocenten, som kan variere over tid. 
 
Dækning af udgifter til tab ved ledige boliger 
Dispositionsfonden skal fremover dække en boligafdelings udgifter til tab som følge af ledige bo-
liger, hvis disse udgifter ikke dækkes af kommunen. Boligorganisationen skal dække det samlede 
tab, dvs. både leje og eventuelle forbrugsafhængige udgifter. 
 
Hvis der er kommunal anvisningsret, eller hvis boligen er udlejet til flygtninge efter lov om al-
mene boliger § 62, betaler kommunen for lejen fra det tidspunkt, hvor den ledige bolig er til 
kommunens rådighed, og indtil udlejning sker. I disse tilfælde dækker kommunen for lejetabet, 
mens dispositionsfonden dækker de forbrugsafhængige udgifter. 
 
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at tab som følge af ledige boliger helt el-
ler delvist ikke dækkes af dispositionsfonden, men i stedet indgår i boligafdelingens løbende 
driftsudgifter. Dette er en mulighed, hvis boligorganisationens økonomi gør det nødvendigt. 
 
I den forbindelse vurderer kommunalbestyrelsen de nuværende og kommende indtægter i di-
spositionsfonden i relation til boligorganisationens behov for en stødpudekapital i forhold til bo-
ligafdelingerne. 
 
Udamortiserede lån 
Likvide midler, som fremkommer i forbindelse med udamortiserede prioriteter i boligafdelin-
gerne, indgår i dispositionsfonden.  
 
For almene boligafdelinger, der har fået tilsagn om støtte før den 1. januar 1999 ændres indbeta-
lingen til Landsbyggefonden af disse midler fra dispositionsfonden pr. 1. januar 2008. Fra dette 
tidspunkt indbetales 2/3 af midlerne (i stedet for ½ af midlerne som på nuværende tidspunkt), så-
ledes at indbetalingerne harmoniseres for byggeriet med tilsagn før og efter den 1. januar 1999. 
 
Denne forhøjelse af indbetaling gælder dog ikke, hvor der er optaget lån til frikøb af hjemfalds-
klausuler, og hvor der er meddelt fritagelse for indbetaling af likvide midler til dispositionsfon-
den. I disse tilfælde forbliver indbetalingen som hidtil. 
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Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 

11. EJENDOMSVURDERING 
 
Vi har modtaget de nye ejendomsvurderinger, hvor ejendomsværdi og grundværdi - med fra-
drag for forbedringer – er vurderet pr. 1. oktober 2006. 
 
Resultatet af de nye vurderinger er vedlagt som bilag. 
 
En almen afdeling betaler ejendomsskat efter den vurderede grundværdi – som om den var ube-
bygget - med fradrag for forbedringer. 
 
Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens 
areal og dettes planlagte anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner m.v. 
 
SKAT’s netop offentliggjorte statistik for ejendoms- og grundværdier i 2006 viser blandt andet en 
landsdækkende gennemsnitlig stigning i den offentligt vurderede værdi af ejendomme med an-
delsboliger eller udlejningsboliger på 76 procent. København ligger i toppen med en gennemsnit-
lig stigning på 140 procent. 
 
Såfremt der skal klages over vurderingen, skal klagen være begrundet og indsendt til SKAT se-
nest den 1. juli 2007. 
 
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er Skat ikke enig i klagen, bliver den sendt videre 
til afgørelse i vurderingsankenævnet. 
 
Der er selvfølgelig en risiko forbundet med at klage, idet resultatet kan blive: 
 

- En fastholdelse af vurderingen 
- Et fald i vurderingen 
- En stigning i vurderingen 

 
Resultatet af de nye vurderinger får budgetmæssig virkning fra den 1. januar 2008. 
 
Vi skal dog gøre opmærksom på, at der p.t. er fastsat et såkaldt ”skattegrundværdiloft”, hvilket 
betyder, at ejendomsskatten max. må stige en nærmere fastsat procent, som for 2007 var 4,7 pro-
cent.  
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Herudover skal vi minde om, at bestyrelsen i september 2006 besluttede, at administrationen 
skulle anmode et eksternt firma om at foretage en systematisk gennemgang af ejendomsporteføl-
jen for mulige nedsættelser af grundværdien. 
 
Der er tale om et no cure – no pay princip, det vil sige, at der kun betales honorar i de sager, hvor 
der opnås en nedsættelse af ejendomsskatten. Honoraret fastsættes i forhold til den opnåede be-
sparelse. Kunden faktureres, når regulering af ejendomsskatten er foretaget af kommunen. 
 
Erfaringen er, at der ofte går op til 18 måneder, før en sag er afsluttet. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning, om der skal klages over den nye vurdering med 
de risici, der er forbundet med en sådan klage. 

 
Beslutning 
 
Bestyrelsen kunne ikke anbefale, at der skulle klages over ejendomsvurderingen. 
 

12. NAVNEÆNDRING AF AFDELING 
 
I forbindelse med sammenlægningen mellem AKB og KAB pr. 1. januar 2007 har det været nød-
vendigt, at ændre en række boligselskabs- og afdelingsnumre for at undgå nummersammenfald 
mellem de eksisterende boligselskaber og afdelinger under det nye sammenlagte forretningsfø-
rerselskab KAB. 
 
For Andelsboligforeningen Frydenhøjparken betyder ovennævnte, at Andelsboligforeningens og 
afdelingens lejemålsnumre er ændret således: 
 
Selskab og afdelinger Tidligere numre Fremtidige numre 
Andelsboligforeningen Fry-
denhøjparken 

8220 2500-5 

Frydenhøjparken 8221 2501-2 
 
Det betyder, at der skal foretages en ny tinglysning som følge af, at afdelingsnumrene er ændret. 
 
For at undgå nye tinglysninger, såfremt der fremover sker ændringer i afdelingsnumrene, fore-
slår administrationen, at afdelingsnummeret udgår i tinglysningsdokumenterne. 
 
Det vil sige, at afdeling 8221, Frydenhøjparken kommer til at hedde Frydenhøjparken. 
 
I KAB’s administrationssystem bibeholdes afdelingsnumrene. 
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Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at afdelingsnumrene udgår af tinglysningsdokumenter-
ne. 

Beslutning 
 
Godkendt. 
 
 
13.  NÆSTE MØDE 
 
Næste organisationsbestyrelsesmøde blev aftalt til 
 

onsdag den 19. september 2007 kl. 17.00 
 

i Pavillonen. 
 
 
Da der ikke forelå yderligere til behandling, afsluttedes bestyrelsesmødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. august 2007/bj 
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