
    
 

Til samtlige beboere i  
Boligorganisationen Tårnbyhuse  
og Tårnby Kastrup Boligselskab 
------------------------------------------- 
 
            9. maj 2022 
 
   
 
Fusion mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse og Tårnby Kastrup Boligselskab 
 
Som tidligere lovet kommer her en status på den kommende fusion mellem 
Boligorganisationen Tårnbyhuse og Tårnby Kastrup Boligselskab.  
 
Det er på et møde med KAB aftalt, at fusionen træder i kraft pr. 1.1.2023.  
 
Det betyder konkret, at Tårnby Kastrup Boligselskab den 31.12.2022 kl. 23.59 ophører som 
boligselskab og afdelingerne Allégården, Thyges Gård og Kastrupvænge herefter hører 
under Boligorganisationen Tårnbyhuse.  
 
De tre afdelinger er fra denne dato ikke længere administreret af KAB, men er en del af 
Boligorganisationen Tårnbyhuse, som er en selvstændig boligorganisation med egen 
administration og 11 boligafdelinger i Tårnby Kommune.  
 
Som tidligere nævnt vil fusionen ikke have indflydelse på den daglige drift for de enkelte 
afdelinger, da de valgte afdelingsbestyrelser fortsætter som hidtil og afdelingerne fortsat vil 
have eget regnskab, eget budget samt selvstændighed i den nye organisation. 
 
KAB har administrations- og ledelsesretten indtil den 31.12.2022 kl. 23.59 
 

Indtil fusionen er en realitet den 1.1.2023, er det KAB der administrerer Tårnby Kastrup 
Boligselskab og dermed har ledelsesret over personalet. Repræsentanter fra 
Boligorganisationen Tårnbyhuse har derfor ingen mulighed for at bestemme over hvordan 
afdelingerne drives før den 1.1.2023 og kan derfor ikke deltage i beboermøder eller 
bestemme over personalet.  
 
Ny organisationsbestyrelse 
 

Der skal vælges en ny fælles organisationsbestyrelse, hvilket vil ske på et ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i januar 2023. Der er i fusionsplanen aftalt en fredsvalgsperiode 
på to år, hvorfor den nye organisationsbestyrelse starter ud med 2 medlemmer valgt af 
Tårnby Kommunalbestyrelse, 3 medlemmer fra det tidligere Tårnby Kastrup Boligselskab 
samt 6 medlemmer fra Boligorganisationen Tårnbyhuse.  
 
 
 
 



 

Arbejdet med fusionen 
 

Den tidligere valgte fusionsgruppe med repræsentanter fra både Boligorganisationen 
Tårnbyhuse og Tårnby Kastrup Boligselskab, vil gennem hele perioden frem til fusionen er 
en realitet holde møder om de praktiske aspekter af fusionen. Derudover afholder 
administrationen i Boligorganisationen Tårnbyhuse løbende møder med KAB og BL for at 
sikre at processen forløber så problemfrit som muligt.  
 
Hvis du vil vide mere… 
 

Der vil løbende blive omdelt information til samtlige beboere med status på fusionen, 
efterhånden som de forskellige emner falder på plads. Har du ikke fået læst om fusionen, 
kan tidligere udsendt materiale læses på Tårnbyhuses hjemmeside www.taarnbyhuse.dk 
under fanen ”Fusion”.  
 
Spørgsmål til fusionen kan derudover sendes til mailadressen fusion@taarnbyhuse.dk.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torben Magaard                                Bo Quist Besser 
Formand       Formand  
Boligorganisationen Tårnbyhuse                        Tårnby Kastrup Boligselskab 
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