Valgmøde
12. september 2022 kl. 17.00 i KAB-Huset
Nye medlemmer til bredt sammensatte bestyrelsesudvalg vælges på
valgmøde
KAB’s repræsentantskab ændrede i efteråret 2021
KAB’s vedtægter og indførte valgmødet, som holdes i 2. halvår. Her vælges medlemmer til de såkaldt
bredt sammensatte bestyrelsesudvalg:

Hvornår er der valg?

•
•
•
•

Alle medlemmer af KAB’s repræsentantskab modtager en formel invitation inden sommerferien. Af
den fremgår også, hvordan man stiller op til valg.

Forvaltningsudvalget
Byggeri- og teknikudvalget
Trivsels- og boligsocialt udvalg
Bæredygtighedsudvalget (nyt udvalg 2022)

Hvem kan deltage – og hvem er valgbare?
Til valgmødet indkaldes alle medlemmer af KAB’s
repræsentantskab, og kun de har stemmeret på
mødet.

Ønsker andre beboervalgte at stille op til et eller
flere udvalg, skal mindst et medlem af KAB’s
repræsentantskab indstille personen. Vedkommende bliver inviteret til valgmødet, men deltager
uden stemmeret.

Hvor mange skal vælges?

Fra KAB’s bestyrelse vælges 2-4 medlemmer til
hvert udvalg.
Valgmødet vælger derudover 10 medlemmer til
hvert udvalg.
På det første valgmøde vælges de 5, der får flest
stemmer, for 2 år.
De resterende 5 vælges for et år. Fremover er 5 så
på valg om året, for 2 år.

Det første valgmøde afholdes mandag den
12. september 2022 kl. 17.00 i KAB-Huset,
Enghavevej 81, 2450 København SV.

Hvorfor skal du stille op?

Udvalgsarbejdet giver rig mulighed for at netværke
og udveksle ideer og erfaringer med andre beboervalgte, samtidigt med at du kan være med til at
sætte dit præg på KAB.
Så overvej gerne allerede nu, om du – eller en du
kender – er interesseret i at deltage i udvalgsarbejdet.

Hvis du gerne vil vide mere

På www.kab-bolig.dk/om-kab/organisation/politiskledelse kan du finde kommissorier for alle udvalg.
Og har du spørgsmål så kontakt specialkonsulent
Mette Lise Djupdræt på mls@kab-bolig.dk eller 33
63 10 33.

Kort om udvalgene
Trivsels- og boligsocialt udvalg

Udvalget skal medvirke til, at KAB til stadighed har fokus på trivsel og social bæredygtighed i alle typer af boligområder i KAB-Fællesskabet.
Udvalget skal forholde sig til, hvordan det
boligsociale perspektiv kan indlejres i alt,
hvad KAB beskæftiger sig med – hvad enten
det drejer sig om at opføre, udleje eller drifte
boliger for boligorganisationerne.
Udvalget skal bl.a. fokusere på initiativer, der i
boligområderne kan understøtte frivilligheden
og beboernes engagement, det gode naboskab og inkluderende fællesskaber. Derudover
formidler udvalget metoder og resultater af
vellykkede boligsociale indsatser med henblik
på at fremme best practice i det boligsociale
arbejde.
Der afholdes ca. 4 møder årligt. Det første
møde efter valgmødet er planlagt til den
19. september 2022 kl. 17.00.

Bæredygtighedsudvalget

Formålet med udvalget et at styrke KAB-Fællesskabet til at blive stadig bedre til at reducere sit klimamæssige aftryk, både aktivt
og konkret ved at komme med anbefalinger
til reduktion af klimabelastning i de administrerende afdelinger.
Udvalget har fokus på emner indenfor klimaog miljømæssige aspekter, men det skal ske
med iagttagelse af både sociale og økonomiske dimensioner.
Udvalget vil været et forum for den nyeste viden og tendenser inden for bæredygtighed, der
er relevant for den almene sektor. Udvalget vil
desuden have fokus på både drift, renoveringsprojekter og nybyggeri.
Udvalget vil sikre, at KAB’s bestyrelse og boligorganisationerne tilbydes viden og læring om
klima og miljøtiltag. Udvalget holdes orienteret om igangværende arbejder, nye tiltag og
fremtidsperspektiver.
Der afholdes ca. 4 møder årligt. Det første
møde er den 22. september 2022 kl. 17.00.

Byggeri- og teknikudvalget

Udvalget er forum for drøftelser af alle processer omkring nybyggeri, renovering af
bygninger og anlæg og renovering af udearealer. Det gælder både når det angår ejendom
i KAB-administrerede boligorganisationer og
forretningsføreropgaver for eksterne kunder.
Heri indgår også overvejelser om optimal brug
af økologiske eller miljømæssige bæredygtige
løsninger, både ved nybyggeri/renoveringer og
i den løbende drift af bygninger og udearealer.
Samlet er udvalget en kritisk og konstruktiv
sparringspartner for kundecentrene og Center
for Byggeri og Byomdannelse i relation til
udvikling af områdernes serviceydelser og
produkter.
Der afholdes mindst 2 møder årligt. Det første
møde efter valgmødet er planlagt til den
9. november 2022 kl. 17.00.

Forvaltningsudvalget

Udvalget inspirerer til udvikling af nye produkter og serviceydelser til kundeområdet og
virker samtidig som en kritisk og konstruktiv
sparringspartner. Udvalget drøfter derfor den
konkrete udvikling af KAB’s kunderelaterede
produkter og services. Gennem dialog og orientering fra repræsentanter fra kundecentrene
er udvalget med til at sikre, at KAB leverer
serviceydelser med den præcision og kvalitet,
der kan forventes.
Udvalget har også et særligt ansvar i forhold
til at skabe en hensigtsmæssig balance mellem central og lokal administration. Derudover
er udvalget ansvarlig for at sikre, at retningslinjer og kodeks vedrørende valg til eksterne
tillidsposter overholdes.
Udvalget holdet ca. 4 møder om året – og det
første møde efter valgmødet er planlagt til
den 28. november 2022 kl. 17.00.

