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0. NYT MEDLEM AF BESTYRELSEN 
 
Formanden Annette Waldorf bød Bodil Larsen, nyt kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem, 
velkommen. Bodil Larsen er udpeget i stedet for Jørgen Frederiksen. Herefter præsenterede 
bestyrelsen sig. 
 
 
1. REVISIONSPROTOKOL 
 
Der var ikke foretaget tilføjelser siden seneste møde. 
 
 
1a. REVIDERET FORRETNINGSORDEN 
 
Revideret forretningsorden jfr. beslutning på organisationsbestyrelsesmøde den 25. november 
2004, blev underskrevet. 
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Protokollat 
 
Godkendelse af protokollat fra mødet den 8. marts 2005 er sket skriftligt i henhold til den 
vedtagne forretningsorden. 
 
 
2. MEDDELELSER 
 
Kartelsag om vvs-branchen 
 
I begyndelsen af august bragte Berlingske Tidende en forsidehistorie om et omfattende vvs-
kartel, og straks herefter indledte Konkurrencestyrelsen sine undersøgelser. 
  
Sådanne historier berører selvfølgelig den almene boligsektor ganske meget, idet vi også er 
en stor operatør i byggebranchen. 
 
Usikkerheden om, hvilke leverandører der er under mistanke, gør naturligvis ikke sagen bed-
re, idet en sådan situation meget nemt kan danne grundlag for unødige og problematiske 
rygtedannelser. 
 
Derfor valgte AKB's ledelse at rette henvendelse til Boligselskabernes Landsforening (BL), 
med opfordring til Landsforeningen om at tage kontakt til Konkurrencestyrelsen for at få of-
fentliggjort, hvilke virksomheder der er under mistanke, således at vi har en reel chance for 
at reagere over for situationen.  
 
Vi ved godt, at det ikke er rimeligt at dømme en virksomhed for "urent trav", før det endeligt 
er bevist, men presset på os vil betyde, at samarbejdet med sådanne virksomheder bør af-
vente en endelig afklaring, om virksomheden er eller har været involveret i kartelaftaler. 
 
Derudover har vi opfordret Landsforeningen til, at der indberettes til Landsforeningen, så-
fremt der konstateres aftaler, der har karakter af kartelaftale eller blot en mistanke derom. 
Det vil være naturligt, at Landsforeningen samler problemerne op og i den situation kommer 
til at fremstå som en handlekraftig brancheorganisation. 
 
Endelig har vi foreslået, at Landsforeningen udarbejder forslag eller paradigma til de enkelte 
boligorganisationers valg af leverandører. 
 
Her tænkes såvel på valg af tilbudsgivere som valg af samarbejdspartnere i den daglige drift. 
Særligt i forhold til den daglige drift er priskontrollen, d.v.s. sikring af, at man ud fra en hel-
hedsbetragtning betaler en rimelig pris for de ydelser, man modtager, meget vigtig. 
 
Generelt set er det vores opfattelse, at en situation som denne, der vedrører den samlede 
almene boligbranche, varetages af Landsforeningen, således at vi undgår tilfældige initiativer 
med meget uheldige konsekvenser som følge. 
 
BL orienterede i BL informerer nr. 47 af 18. august 2005 om, hvad den almene sektor kan 
gøre i forhold til evt. erstatningssager mod vvs-firmaer, og hvornår dette i givet fald skal gø-
res.  
 
Status lige nu er, at Konkurrencestyrelsen er i gang med sine undersøgelser og inddrager 
bagmandspolitiet, hvis der vurderes at være grundlag for at sigte firmaer for overtrædelse af 
konkurrenceloven og/eller straffeloven. Af efterforskningsmæssige grunde vil styrelsen ikke 
oplyse noget om undersøgelserne, heller ikke hvilke firmaer der er fokus på.  
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På nuværende tidspunkt kan en almen boligorganisation således ikke støtte en retssag om 
overpriser mod en vvs-leverandør på Konkurrencestyrelsens undersøgelser, og det må som 
udgangspunkt vurderes at være meget vanskeligt at opnå erstatning bl.a. af bevismæssige 
grunde.  
 
Hvis Konkurrencestyrelsen på baggrund af sine undersøgelser overgiver sagen til bagmands-
politiet, og der rejses tiltale og fældes dom mod en række firmaer, medens andre firmaer 
måske vælger at indgå frivilligt forlig om en bøde, vil der være et anderledes solidt grundlag 
for at anlægge retssag om erstatning for overpriser.  
 
Derfor må det på nuværende tidspunkt og på det foreliggende grundlag anbefales, at de al-
mene boligorganisationer først rejser sag(er) om erstatning for overpriser, hvis der vedtages 
bøder eller falder dom for konkurrencebegrænsende adfærd. På nuværende tidspunkt kan der 
ikke siges noget sikkert om tidsperspektivet.  
 
Når og hvis der falder bøder eller dom for karteldannelse i vvs-branchen, vil BL vende tilbage 
med en vurdering af den mest hensigtsmæssige måde, hvorpå eventuelle erstatningssager 
kan føres.  
 
AKB's administration har på grund af den usikre situation allerede den 9. august 2005 skrevet 
til ejendomsledere, driftsledere og ledere i centraladministrationen med vejledning om, hvor-
dan situationen skal håndteres og om øget agtpågivenhed ved udbud. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelsen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
3. VARMEMÅLERPROJEKT, STATUS 
 
Bestyrelsen godkendte på møde den 8. marts 2005 et vand- og varmemålerprojekt med bud-
get og finansiering.  
 
Det oplystes på daværende tidspunkt, at projektet forventedes færdigt til ibrugtagning 1. juni 
2005, dette har af forskellige årsager ikke kunnet gennemføres.   
 
Opsætning af radiatorventiler er udført i uge 34 og er hermed afsluttet. 
 
De først leverede energimålere med fjerndisplays var ikke mulige at adskille, hvilket indebar 
boring af en 10 cm. stor gennemføring i etagedækket. Det blev derfor aftalt med leverandø-
ren, at bytte til adskillige enheder. De nye enheder er leveret primo september, hvorefter den 
egentlige installation kan foregå. 
 
Efter aftale med administrationen, har byggeudvalget bedt Ken Gregor være behjælpelig med 
gennemførelse af projektet, både på grund af Kens store viden på området, driftslederens fe-
rie samt manglende mandskab i driftsafdelingen. 
 
Det forventes at projektet er gennemført ved udgangen af september 2005.  
 
Det er aftalt med byggeudvalget ved Kaj Stauning, at varme- og vandregnskab for varmeåret 
2005/2006 foreslås afregnet efter forbrug de resterende 9 måneder.     
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Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
4. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Til bestyrelsens orientering om udlejningsforholdene i Frydenhøjparken skal oplyses: 
 
Fraflytninger 
 
Siden seneste bestyrelsesmøde, har der været opsigelse af én 5-rums samt én 3-rums bolig.  
 
Ventelisten 
 
På bestyrelsesmødet den 7. november 2002 bekræftede bestyrelsen, at den interne fortrins-
ret til et lejemål først kan opnås efter 2 års karenstid. 
 
Ved udsendelse af tilbud internt i Frydenhøjparken, fik en enkelt ansøger tilbudt et lejemål, 
inden karensperiodens udløb. 
 
Problemet er opstod, da ventelistepladsen ikke er blevet slettet på det tidspunkt, hvor ansø-
geren har fået nyt lejemål.  
 
Såfremt bestyrelsen fastholder, at der fortsat skal være 2 års karenstid, kan det løses ved en 
tilretning i EDB systemet. 
 
I henhold til ”Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.” § 3 samt Vejledning om 
udlejning af Almene boliger m.v. kap. 5.1.2. skal en person slettes fra ventelisten ved indgå-
else af en lejekontrakt.  
 
Dette fortolkes således, at der ved tildeling af et lejemål på ventelisten (både den eksterne og 
den interne) udgår pladsen på ventelisten (ikke medlemsnummeret). Ønsker man fortsat at 
være noteret på ventelisten, skal man derfor henvende sig i udlejningsafdelingen for at få til-
sendt et girokort (145 kr.), for at blive opnoteret på intern venteliste efter karensperiodens 
udløb. 
 
Administrationen vil foranledige tilretning af materialet, der udsendes ved indgåelse af leje-
kontrakt.  
 
Huslejepriser/ depositum 
 
Aktuelle tal for huslejepriser og depositum fremgår af medsendte bilag til oplægget.  
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvorvidt karenstid fremover skal medføre, at man først 
kan lade sig skrive op på den interne venteliste efter to år, når karensperioden er overstået. 
Det skal bemærkes, at man ikke mister anciennitet, ved først at blive skrevet på ventelisten 
efter 2 år, da det er medlemsnummeret, der angiver ancienniteten. 
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Beslutning  
 
Bestyrelsen besluttede, at karenstid fremover medfører, at man først kan lade sig skrive op 
på den interne venteliste efter to år, når karensperioden er overstået. Administrationen foran-
lediger tilretning af materialet, der udsendes ved indgåelse af lejekontrakt.  
 
 
 
5. IT UDVALGET  
 
Per Vilhelmsen orienterede om revideret materiale for etablering af bredbånd. 
 
Til afdelingsmødet den 24. oktober 2005 udsendes informations materiale sammen med ind-
kaldelsen, således at der på mødet kan stilles spørgsmål m.m. 
 
Forslag om indhentning af tilbud på bredbånd udsendes herefter til urafstemning.  
 
 
6. SYN AF LEJLIGHEDER  
 
Det er aftalt med bestyrelsen, at fra- og indflytningssyn gennemføres med deltagelse af et 
eller flere bestyrelsesmedlemmer, for at bestyrelsen kan tage beslutning om en standard for 
boligerne i Frydenhøjparken. Denne procedure er stadig pågående. 
 
Frydenhøjparkens driftsleder har været på kursus i varetagelse af synsproceduren. 
 
Ved driftsleders ferie eller andet fravær, varetages syn af enten en driftskonsulent fra AKB´s 
driftsafdeling eller af en varmemester tilknyttet driftsafdelingen. Medgået tid betales af Fry-
denhøjparken.     
 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
7. PERSONALEFORHOLD 
 
I forlængelse af arbejdsprøvning er Tom Ulrik Rabæk Hummel ansat som midlertidig service-
medarbejder fra den 1. juli 2005 til og med den 31. oktober 2005. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
8. ÆNDREDE RÅDERETSREGLER 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken - bestyrelsesmøde den 15. september 2005 Side 5 af 10 



Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 
 
På bestyrelsesmødet den 3. maj 2005 blev bestyrelsen orienteret om Lovforslag om ændrede 
råderetsregler (L35), som afventede udvalgsbehandling i Boligudvalget. Lovforslaget er nu 
vedtaget, og ændringerne er indarbejdet i Lov om almene boliger nr. 610 af 21. juni 2005 og 
uddybet i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 627 af 23. juni 2005. Ændrin-
gerne trådte i kraft den 7. juli 2005. Lov og bekendtgørelsen kan findes på de forskellige 
hjemmesider omkring lovinformation og på BL's lovportal - www.BL-LovPortalen  
 
KOLLEKTIV RÅDERET 
 
I loven er der sket en præcisering af, at en almen boligafdeling kan give lejere mulighed for, 
efter eget valg, at få foretaget forbedringer, som afdelingen lånefinansierer. 
 
"§ 37 b 
 
Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det leje-
de efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål. For-
bedringerne finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år. Afdelingsmødet 
kan fastsætte nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at få forbedret sin bolig, 
herunder fastsætte maksimumsbeløb for anskaffelsessummerne for de enkelte forbedringsar-
bejder. Boligorganisationen godkender afdelingsmødets beslutninger." 
 
INDIVIDUEL RÅDERET 
 
Bekendtgørelsen uddyber i Kapitel 18 §§ 82 - 95 de nye regler omkring individuel råderet 
m.v. 
 
De væsentligste ændringer er følgende: 
 
− Grænsen for godtgørelse forhøjes til 100.000 kr.  
− Bundfradrag og mindsteudbetalingsbeløb ophæves 
− Ingen begrænsninger i arbejder, der kan udføres. 
− Lejeren har ret til - uden godtgørelse - at nedtage ikke bærende skillevægge og opføre 

skillevægge, hvis disse arbejder udføres i forbindelse med et forbedringsarbejde - f.eks. 
udvidelse af køkken og lignende. 

− Råderetten omfatter ikke hårde installation af hvidevarer. 
− Bortfald af bundfradrag og mindstebeløb 
− Afskrivningsperiode over mindst 10 og højst 20 år afhængig af arbejdets forventede hold-

barhed, med mindre der aftales en hurtigere nedskrivning under hensyn til arbejdets ka-
rakter 

− Begrænsning omkring luksusprægede arbejder bortfalder 
 
Afdelingsmødet kan beslutte, at der kan gennemføres arbejder på den del af det lejede, der 
ligger uden for selve boligen. 
 
Dette har især betydning for de afdelinger, hvor beboerne eller en del af beboerne har en ha-
ve. 
 
Hvis der er vedtaget sådanne muligheder, skal der udarbejdes en fortegnelse over, hvilke ar-
bejder der kan udføres, og denne skal omdeles til beboerne, og nye beboere skal have den 
udleveret i forbindelse med lejekontraktens indgåelse. 
 
RÅDERETSVEJLEDNING 
 
Som tilvalgsydelse udarbejder AKB råderetsvejledning og løbende revision for afdelinger, der 
ønsker at tilkøbe denne ydelse. 
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Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
9. STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM AKB OG KAB 
 
På Boligselskabet AKB s.m.b.a.'s ordinære BeboerrRepræsentantskabsmøde den 9. juni 2005 
blev der orienteret om et forslag om strategisk samarbejde med KAB. Forslaget blev herefter 
fremlagt på et ekstraordinært BeboerRepræsentantskabsmøde den 22. juni 2005, hvor der 
blev nærmere redegjort for baggrunden for forslaget. 
 
Netop valget af KAB som partner er sket ud fra den betragtning, at der er tale om en partner, 
som kan tilføre AKB en masse viden og erfaring, ligesom KAB ser frem til, at vi kan styrke 
dem på en række områder.  
 
Et sådant strategisk partnerskab vil skabe en lang række synergieffekter, til gavn for både 
forretningsførerorganisationer som boligorganisationer. Det gælder :  
 
− Større effektivitet til en lavere pris 

− Højere driftssikkerhed med en større organisation i ryggen 

− Styrkelse af den professionelle faglighed 

− Forbedring af kvaliteten i opgaveløsningen 

− Forbedret robusthed som partnerskab mod udefra kommende forandringer og pres 

− Større modstandskraft ved ændringer i markedet 

− Sikring af en bedre position på markedet 

− Stærkere konsolidering i de kommuner, hvor begge forretningsførerorganisationer er 
repræsenteret 

− Bedre muligheder for at udvikle nye servicetilbud og nye ydelsesformer 

− Og generelt et bedre grundlag for nytænkning 
  
Beslutningen vedrører umiddelbart kun medarbejderne på Tomsgårdsvej, idet der er tale om 
et partnerskab mellem de to forretningsførerorganisationer. Alle medarbejdere i de to admi-
nistrationer er sikret fortsat ansættelse, idet AKB's og KAB's alderssammensætning gør, at 
den naturlige afgang er langt større end de enkelte stillinger, der forventes sparet i løbet af 
nogle år.  
  
Det bliver KAB's 2 kontorejendomme på Vester Voldgade og Studiestræde, der kommer til at 
danne fysisk ramme for det kommende partnerskab, og kontorbygningen på Tomsgårdsvej vil 
blive solgt eller udlejet. 
  
AKB's decentrale model med ejendomsledere m.v. og øvrige administrationsaftaler bevares, 
og partnerskabet berører således ikke den lokale opgaveløsning. 
 
Gennemførelse af forslaget vil ske i flere tempi, beskrevet i fase 0, fase 1 og fase 2. 
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Beboerrepræsentantskabet godkendte, at der indgås aftale om strategisk partnerskab mellem 
AKB og KAB. Samtidig blev bestyrelsen bemyndiget til at beslutte igangsætning af fase 1 se-
nest ved udgangen af 2005. 

 
Det blev endvidere godkendt, at vedtægtsændringer drøftes på et repræsentantskabsmøde i 
2. halvår 2005, og endelig gav BeboerRepræsentantskabet bemyndigelse til bestyrelsen om 
salg af Tomsgårdsvej 28 i fase 1. 

 
Arbejdet med bl.a. juridisk struktur, vedtægtsforhold,  moms og andre dele af fase 0 pågår 
nu. 
 
Ekstraordinært Beboerrepræsentantskabsmøde forventes indkaldt primo december 2005.  
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
10. BESTYRELSESVEDERLAG 
 
Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2005 kan maximalt 
udgøre 6.770,64 kr., idet satsen efter de gældende regler i By- og Boligministeriets bekendt-
gørelse om drift af almene boliger, §13, stk. 1, er fastsat til 

 
58,57 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder 
35,14 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder 

 
Lejemålsenheder (forvaltningsenheder) opgøres i forhold til boligorganisationens samlede an-
tal enheder ved regnskabsårets begyndelse. 
 
For nybyggeri og moderniseringsarbejder, der medfører en skemabehandling, er der også 
mulighed for at indregne et bestyrelsesvederlag. 
 
Bestyrelsen har truffet beslutning om, at den nuværende ordning er således: 
 
Der udbetales ikke vederlag. 
 
Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om den nuværende ordning for udbetaling af bestyrel-
sesvederlag fortsat skal være gældende og samtidig i modsat fald, hvordan det samlede ve-
derlag skal fordeles og udbetalt tabt arbejdsfortjeneste skal modregnes. 
 
Endvidere, at bestyrelsen drøfter om skemasager skal medføre udbetaling af bestyrelsesve-
derlag, eller spørgsmålet skal afklares for hver enkelt sag. 
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Beslutning 
 
Bestyrelsen besluttede at den nuværende ordning, hvor der ikke udbetales vederlag, fortsat 
skal være gældende. 
 
Ligeledes blev det besluttet,  at der ikke udbetales vederlag i forbindelse med skemasager.  
 
 
11. ADMINISTRATION AF ANDELSBOLIGFORENINGEN FRYDENHØJPARKEN 
 
Bestyrelsen ønskede, at AKB skulle sætte mere fokus på arbejdsledelse. 
 
For at sikre bedst mulig koordinering og opfølgning blev det besluttet, at der hver 14. dag 
holdes møde af 1-2 timers varighed mellem formand, driftleder og driftchef. 
 
Formanden vender tilbage med mødetidspunkt. 
 
 
12. BUDGET 2006 
 
Vandafgift betales fra pr. 1. januar 2006 efter seperate vandmålere, hvilket dels betyder, at 
huslejen vil falde, dels at der samtidig pr. 1. januar 2006 vil blive opkrævet a’conto vandbi-
drag med henholdsvis 400 kr. pr. lejemål for lejlighederne og 175 kr. pr. måned for enkelt-
værelserne 
 
Udkast til driftsbudgettet viser herefter, at huslejen 1. januar 2006 skal falde med 6,02% for 
lejlighederne og med 1,83% for enkeltværelserne. 
 
Den gennemsnitlige leje udgør herefter 686,50 kr. pr. m² for lejlighederne og 637,50 kr. pr. 
m² for enkeltværelserne.  
 
Forud for mødet er udsendt: 
• 
• 
• 
• 

Budget (taldelen) 
Budgetberegningen, hvoraf kommentarerne til budgettet fremgår. 
Langtidsplan 
Lagkagediagram 

 
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2006 fremkommer på følgende konti: 
 
Merudgifter/mindreindtægter: 
Konto 101     Nettokapitaludgifter - nedsættelse af rentesikring 25.000 kr. 
Konto 111.3 Målerpasning (udgift til aflæsning af målere fra Siemens) 18.650 kr. 
Konto 114 Løn og renholdelse – ændret bemanding 49.500 kr. 
Konto 119.4 Specialbistand (afsat beløb til ekstern rådgivning bolignet) 25.000 kr. 
Konto 122.1 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning - fællesfondsarbejder 19.487 kr. 
Konto 123.2 Henlæggelse til tab ved fraflytning 20.000 kr. 
Konto 125 Ydelser til forbedringsarbejder (øget afdrag  målerprojekt) 52.000 kr. 
Konto 204 Huslejetilskud – mindre udbetaling til værelserne (aftrapning) 7.500 kr. 
 
Mindreudgifter/merindtægter:  
Konto 107 Vandafgift - (separate vandmålere) 558.688 kr. 
Konto 133 Afvikling af underskud (overskud i 2004 har nedbragt underskud) 78.990 kr. 
 
Til uforudsete udgiftsstigninger er der på konto 119.9 afsat 30.000 kr. 
 
Af den medsendte budgetberegning fremgår de specifikke kommentarer til ændringerne. 
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Årsagen til at enkeltværelserne falder mindre end lejlighederne, skyldes at aftrapningen af 
huslejetilskud kun skal betales af enkeltværelserne. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet og at budgettet udsendes til afdelingsmø-
det den 24. oktober 2005. 
 
Beslutning 
 
Godkendt med lille justering. 
 
Revideret budget vedlægges referat. 
 
 
13. NÆSTE MØDE 
 
Der afholdes afdelingsmøde den 24. oktober 2005. Bestyrelsen står selv for indkaldelse m.v. 
 
På mødet forelægger bestyrelsen budget 2006. Der deltager ikke økonomimedarbejder fra 
AKB, men forvaltningschef Thuri Didriksen deltager efter ønske fra bestyrelsen. 
 
Næste møde i organisationsbestyrelsen blev aftalt til  
 

tirsdag den 14. marts 2006 kl. 17.00 i Pavillonen 
 

Derudover blev der aftalt følgende møder 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. maj 2006 kl. 17.00 
 

Generalforsamling onsdag den 21. juni 2006 kl. 19.00  
 

 
 
 
Da ikke yderligere forelå til behandling, hævedes bestyrelsesmødet. 
 

 
Protokollat godkendt uden bemærkninger. 
 
Formand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. september 2005 
Referent: Thuri Didriksen/JDA 
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