
 

 

 

 

Nu skal alle med en KAB-mailkonto down- 

loade en app og have multi-faktor-godken-

delse.  

 

Helt som vi kender det fra fx NemId/MitID skal alle med 

en KAB-mailkonto fra den 15. juni have en app og bruge 

multifaktor godkendelse for at mailkontoen kan anven-

des. Kort fortalt betyder det, at man indimellem vil blive 

bedt om at godkende login i en app eller med en SMS-

kode. 

 

Det sker for at øge den digitale sikkerhed. Baggrunden er 

at KAB, som de fleste andre virksomheder, oplever flere 

og flere angreb med ransomware  hvor mails indeholder 

en ond virus, der er sendt ene og alene for at gøre skade. 

Hackere kan på den måde fx låse alle systemer og kræve 

løsesum, eller stjæle data og informationer for at afpresse 

dem angrebet går ud over. 

 

Konsekvensen, hvis et sådan angreb lykkes, er næsten 

uoverskuelig. Det har store danske virksomheder måtte 

sande på den hårde måde. Det gælder fx Vestas, Mærsk – 

og ISS, hvor målet var at afpresse virksomheden for 

penge. Det lagde virksomheden ned i 18 dage – og de har 

senere gjort regningen op til over en halv milliard kroner. 

 

Hjælp at hente; Det kan virke besværligt at få app’en in-

stalleret. Der er derfor hjælpe at hente.  

 

Der ligger allerede nu vejledninger på KAB’s hjemmeside 

og KABs it-afdeling vil herudover arrangere både webi-

nar og workshops, hvor man kan komme ind og få hjælp 

til at sætte det hele op. Allerede den 7. juni kl. 17-18 invi-

teres til webinar hvor it viser, hvordan det fungerer og 

svarer på tekniske spørgsmål. Senere, henholdsvis tors-

dag den 16. juni kl. 14-18 og tirsdag den 21. juni kl. 14-18 

har man desuden mulighed for fysisk at deltage i work-

shops i KAB-Huset hvor man kan få praktisk hjælp til at 

sætte det hele op. 

 

Der vil i nærmeste fremtid blive udsendt særskilte invita-

tion til både webinar og workshops på mail. 

  

Der skal fra mig lyde en kraftig opfordring til at benytte 

sig at disse muligheder hvis man ikke er ”dus med det 

digitale” 

 

Bestyrelsesuddannelse 

Kunne du tænke dig at stå stærkere og brænde igennem i 

bestyrelsesarbejdet. Eller måske har du ambitioner om at 

indgå i andre fora i den almene sektor? 

 

Så er KAB’s bestyrelsesuddannelse, som er rettet mod 

nye såvel som erfarne bestyrelsesmedlemmer i afdelings- 

og organisationsbestyrelser, måske noget for dig. 

 

Vi, FFB, har forventeligt to pladser på uddannelsesforlø-

bet som gennemføres i perioden august til december. Ud-

dannelsen består af syv moduler + et webinar om ledelse, 

hvor første modul gennemføres over en hel lørdag i KAB-

Huset. De efterfølgende moduler foregår også i KAB i tids-

rummet. 17.15-21.00. 

. 

Datoer for efterårsforløbet er som følger: 20/8, 7/9, 21/9, 

5/10, 25/10, 8/11, 23/11, 7/12 

 

Det er en forudsætning, at man har deltaget på KAB’s 

grundkursus ”Ny i afdelingsbestyrelsen” og har kendskab 

til bestyrelsens grundlæggende opgaver, ansvar og roller. 

 

Uddannelsen har et ledelsesmæssige perspektiv, og den er 

dermed ikke et redskabskursus om grundlæggende besty-

relsesopgaver. Her henvises til KAB’s øvrige kurser og til-

bud. 

 

Deltagelse kræver en skriftlig motiveret ansøgning via 

ansøgningsskemaet, som tilgås via linket her: KAB (front-
planner.com) 
 

Ansøgningen skal sendes til organisationsbestyrelsen se-

nest den 10. juni 2022 som vil beslutte hvilke kandidater 

der indstiller til uddannelsen. 

 

Ansøgningen mails til; lk-ffb@kab-bolig.dk 

 

Udgifter forbundet med uddannelsen betales af selskabet. 

 

 

 

      Nyt fra Frederiksberg  

Forenede Boligselskaber 
                        Maj 2022 

 

https://cloud.frontplanner.com/Cloud1/FrontPlanner/Catalog.aspx?cKey=KAB&pKey=KAB&catItemId=614&epid=0
https://cloud.frontplanner.com/Cloud1/FrontPlanner/Catalog.aspx?cKey=KAB&pKey=KAB&catItemId=614&epid=0


 
 

Repræsentantskabsmøde og nyt målsætningsprogram 

Inden længe, torsdag den 9. juni, holder vi repræsentant-

skabsmøde. Jeg håber at se mange af jer til mødet og håber 

vi kan få gode debatter i en konstruktiv tone og ånd. 

 

På mødet præsenteres vores foreløbige bud på indholdet 

af et nyt målsætningsprogram for perioden 2022- 2024  

som vi glæder os til, at af få jeres input til. 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

  


