
Frederiksborg Almene Boligforening 
REFERAT 

Af bestyrelsesmøde i Frederiksborg Almene Boligforening 
nr. 2021-2 onsdag den 30. marts 2022 i beboerhuset i Langbjerg park 

Til stede: 

Fra bestyrelsen: Henrik Nielsen, Bent Hansen, Lone Hammer, Steen Knudsen, Ove Ekbøl, Jens 
Andersen, Helle Hyrd Hansen, Christina Guldborg, Charlotte Modell, Inger-Lise 
Clausen 

Fravær: Steen Moestrup 

Fra administrationen: Ditte Sundman, Anne-Merethe Bryder 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 19. januar 2022
2. Dispositionsfonden og egen trækningsretsmidler
3. Forbedringsarbejder - Fredskovhellet
4. Gennemgang af årsregnskaberne 2021
5. Forberedelse af generalforsamling 2022
6. Meddelelser
7. Udkast til dagsorden næste bestyrelsesmøde
8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. januar 2022

Referatet var tidligere fremsendt til bestyrelsen. Det havde været bemærkninger til referatet, som 

blev indarbejdet i nyt udkast til referat. Referatet blev godkendt.

2. Dispositionsfonden og egen trækningsret midler

Anne-Merethe gennemgik de bilag som var fremsendt til bestyrelsen.

Dispositionsfonden er solidarisk, og skal tilgodese alle 4 afdelinger i FAB. Dispositionsfonden har 

ikke en størrelse, hvor der kan gives større tilskud til nedbringelse af hovedstolen på kreditfore

ningslån i forbindelse med et større moderniserings- og forbedringsarbejde i en eller flere afdelin

ger.

Udviklingen over dispositionsfonden i årene fremover viser, at dispositionsfonden ikke kan give en 

afdelingen et samlet beløb på en gang, men at der evt. kan gives et løbende tilskud i en årrække. 

Der har fra afdelingsbestyrelsen i Fredskovheilet været en ansøgning om tilskud fra egen træk

ningsretsmidler samt tilskud fra dispositionsfonden som tilskud til kommende moderniserings- og 

forbedringsarbejder.

I egne trækningsretsmidler har FAB pr. 31. december 2021 et indestående på ca. 4.200.000 kr. i 

Landsbyggefonden.
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3. Forbedringsarbejder - Fredskovhellet

I forbindelse med kommende moderniserings- og forbedringsarbejde i Fredskovhellet har afde

lingsbestyrelsen ansøgt om støtte fra hhv. egne trækningsretsmidler og tilskud fra dispositionsfon

den. Anne-Merethe gennemgik de forskellige løsningsmodeller og hvilken huslejekonsekvens de 

forskellige modeller har. 

Forud for mødet var fremsendt nogle beregningsmodeller omkring tilskud fra dispositionsfonden, 

med udgangspunkt i en tilsvarende tilskudsberegningsmodel, som Landsbyggefonden anvender i 

driftsstøttesager. 

Med udgangspunkt i at dispositionsfonden er solidarisk og skal tilgodese alle 4 afdelinger, og at 

der også i kommende år vil være nødvendigt med større moderniserings- og forbedringsarbejder i 

andre afdelinger, var der udarbejdet tre beregningsmodeller på et løbende tilskud til afdelingen. 

Læsningsmodel 0: 

Nettoydelse - inden løbende støtte fra dispositionsfonden og med en huslejekonsekvens på 

14, 10 % 

Løsningsmodel 1: 

Et løbende tilskud på 179.000 kr. fra dispositionsfonden i en årrække med en huslejekonsekvens 

på 11,95 % 

Løsningsmodel 2: 

Et løbende tilskud på 118.000 kr. fra dispositionsfonden i en årrække med en huslejekonsekvens 

på 12,69 % 

Løsningsmodel 3 

Et løbende tilskud på 89.500 kr. fra dispositionsfonden i en årrække med en huslejekonsekvens 

på 13,03 % 

Bestyrelsen skulle ud fra forelagte løsningsmuligheder samt gennemgang af disse, tage stilling til, 

hvilken af løsningsmodellerne af løbende tilskud fra dispositionsfonden bestyrelsen kunne god

kende samt ansøgningen på anvendelse af trækningsret midler på 3.000.000 kr. 

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at afdelingen i Fredskovhellet tilbydes løsningsmodel nr. 1. 
Dette betyder, at afdelingen modtager et løbende tilskud fra dispositionsfonden på 179.000 kr. i 5 
år og derefter 1 år med 82.656 kr., når arbejdet er færdigt og der skal betales terminer på lånet. 

Når tilskuddet fra dispositionsfonden ophører, skal afdelingen selv betale den fulde terminsydelse 
på moderniserings- og forbedringsarbejdet via huslejen. Her kan der godt blive tale om en 
huslejestigning. Omvendt skulle der gerne være besparelser på beboernes varmeudgift, som så 
vil være fuldt indfaset. 

Herudover godkendte bestyrelsen engangstilskud fra egen trækningsret på kr.3.000.000 

Afdelingen skal fortsætte med at indbetale både A og G indskud. 

Oversigt over økonomi samt omfang af moderniserings- og forbedringsarbejdet skal efterfølgende 
godkendes på et beboermøde. 
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4. Gennemgang af årsregnskaberne 2021

Bestyrelsen har modtaget mail om, at fremover vil revisionen fremsende en mail til hvert bestyrel

sesmedlem til digital underskrift af foreningsregnskabet og revisionsprotokol. Den digitale under

skrift foretages via eget NemID/MitID.

Afdelingsregnskaberne underskrives indtil videre manuelt af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

Merethe informerede om, at foreningens regnskab udviser underskud pr.,31.12.2021 på 9.177 kr. 

Det skyldes negative renter i samfundet og derved negativ forrentning af arbejdskapital. 

Arbejdskapitalen udgør pr. 31.12.2021 1.048.787 kr., hvilket svarer til 2.850 kr. pr. lejemålsenhed. 

Arbejdskapitalens størrelse blev drøftet, idet størrelsen pr. lejemålsenhed bør styrkes.

Pt. er arbejdskapitalen på kr. 2850 pr. lejemål - for at få beløbet pr. lejemålsenhed op på 3.188 kr. 

kræver det en årlig indbetaling på kr.165 pr. lejemålsenhed i afdelingerne for det kommende bud

get.

Bestyrelsen er indforstået med at styrke arbejdskapitalen, og administrationen vil får det indarbej

det i de nye budgetforslag for 2023.

Bestyrelsen blev informeret om, at der arbejdes på FABs egen aftale med Nets omkring ind- og ud

betalinger.

Afdelingsregnskaberne fremsender administrationen pr. mail til bestyrelsen, og har de spørgsmål 

til dem, skal de skrive til Dinah.

Petersborgvænget- overskud på 71.000 kr., der er overført til resultatkonto.

Fredskovhellet - underskud på 155.000 kr. Underskuddet skyldes øget udgifter til renovation, vand 

og renholdelse. Underskuddet er overført til resultatkonto.

Langbjerg Park - overskud på 49.000 kr. Overskuddet skyldes primært besparelse på konto 115 

og er overført til resultatkonto.

Elver Alle - underskud på 27.000 kr., der er overført til resultatkonto.

5. Forberedelse af generalforsamling

Steen Knudsen oplyste, at der bestilt en lille bus til generalforsamlingen.

Der er ikke mange beboere, som gør brug af bussen, og punktet vil derfor blive drøftet på general

forsamlingen om behovet også er der fremover og hvorledes det evt. skal håndteres.

På generalforsamlingen aftaltes der servering af øl, vand og indpakket chokolade.

6. Meddelelser

Helle H. informerede om at der er indkaldt til dialogmøde med mellem Hillerød Kommune og bolig

organisationer i kommunen den 7. april 2022 kl.17.00. Steen Knudsen vil gerne deltage og admini

strationen sørger for tilmelding.

Helle H. foreslår, at både organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen afholder en kursusdag, 

som omhandler det at være i en bestyrelse. Det vil være en del billigere, hvis der blev holdt et 

samlet kursus end at sende enkelte personer afsted.
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Bestyrelsen var ikke afvisende for at en evt. kursusdag kunne afholdes i VIBO's lokaler. 

Helle H. oplyste, at hun er blevet kontaktet af et p-vagt firma. Hvis der er nogle 

afdelingsbestyrelser, der er interesseret heri kan Helle H. kontaktes. 

Som udgangspunkt var bestyrelsen enig i, at der som udgangspunkt pt. ikke er problemer i afde

lingerne. 

7. Udkast til dagsorden næste bestyrelsesmøde

Bestyrelse havde ingen bemærkninger til dagsorden.

8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelse den 26. april efter generalforsamlingen.

9. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede et evt. bestyrelsesarrangement. Bestyrelsen drøftede hhv. et 

sommerarrangement og julearrangement. Henrik og Christina blev udpeget som arrangører og 

kommer med forslag til mulige arrangementer.

Referent: Anne-Merethe Bryder 
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