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Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 17. januar 2018,  

kl. 17.00, i Beboerhuset, Baltorpvej 51B, 2750 Ballerup 
 

 den , kl.    

 

 

Til stede: Inge Støvring Petersen, Carsten Alexander Bardram, Ole H. Andersen, Bent Gre-

gersen, Tom Nielsen, Susann Taha og Gert Jensen (observatør) 

Afbud fra: John Olsen, Hanne Wittus og Jette Engel Andersen 

Fra KAB: Marianne Vittrup, Rolf Andersson, Pernille Egelund Johansen, Simon Nyvang Si-

monsen, Annette Sadolin, John Petersen og Jens Løth  

  

Fra KUBEN: Jesper Prip Sindberg og Mogens R. Aaskov 

Fra Advokatfir-

maet Poul 

Schmidt: 

Rasmus Holm Hansen 
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1. Ellebo renovering og nybyggeri 

Organisationsbestyrelsen er tidligere mundtligt orienteret om, at der har vist sig betydelige 

ekstraomkostninger i forbindelse med renoveringen af Ellebo. 

 

Rambøll og KAB har i løbet af december 2017 afholdt en række workshops, og Rambøll har 

beregnet på forskellige alternative scenarier for gennemførelsen af renoveringen og nybygge-

riet.  

 

Scenarierne vil i løbet af de næste uger blive drøftet med myndighederne og Landsbyggefon-

den.  

 

Mulige scenarier vil blive præsenteret på selve mødet. 

 

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og indstiller scenarier 

til repræsentantskabet. 

 

Det har desværre vist sig, at det ikke har været muligt at finde besparelser i projektet, som 

kan få det til at ligge inden for de besluttede økonomiske rammer. Hovedårsagen er, at det 

er blevet opdaget, at fundamenterne på blok 1 og 2 ikke er lavet efter datidens normer. 

Rådgiverne vurderer, at der ikke er nogen aktuel risiko, men omkostningerne alene for den 

udbedring ville være ca. 60 mio. kr. 

 

KAB indstillede derfor til organisationen, at projektet stoppes. Det anbefales dog, at blok 3 

gøres færdig, da det ikke kan betale sig at stoppe, fordi alt er bestilt, der er genhusnings-

udgifter osv. Der arbejdes efter stop på en ny model for resten af afdelingen. 

 

Der bliver, som ekstra sikkerhedsforanstaltning, igangsat et overvågningsprogram på 

bygning 1 og 2. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og indstillede enstemmigt til 

repræsentantskabet, at byggesagen standses med blok 3, samt at der arbejdes på en ny mo-

del for resten. 

 

Det er meget usædvanligt, at man, som i denne sag, må stoppe en fjerdedel inde i sagen. 

Nu udestår en forhandling med entreprenørerne om erstatninger mv. Det anbefales derfor 

boligorganisationen, at det bliver undersøgt, om der er tale om rådgiversvigt i sagen. 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at det undersøges, om der er ansvarspådragende 

svigt fra rådgiver, samt at der søges erstatning, hvor det vurderes realistisk. 
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Organisationsbestyrelsen godkendte derefter beboerinformation og pressemeddelelse til 

omdeling/udsendelse torsdag den 18. januar.  

 

Mødet sluttede kl. 18.29. 


