
24271 KLØVERMARKEN

INVITATION 
TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2022 KL. 10 I FÆLLESHUSET, SØNDERGÅRDS ALLÉ 238

I DENNE FOLDER FINDER DU 

• Afdelingens årsregnskab for 2021
• Afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2023
• Eventuelt indkomne forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til

boliqforeninqen 3B 

KOM OG VÆR MED

- og hør, hvilke forslag
dine naboer er kom-
met med til ændringer i
afdelingen.
Du kan være med til at
bestemme, om de skal
føres ud i livet

- og hør, hvad
afdelingsbesty-
relsen har lavet
siden sidste
ordinære afde-
lingsmøde

- og hør om budgetforslag, der
giver en huslejestigning på
2,10 pct. for familieboliger og
2,10 pct. for medejerboliger



VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDET 

Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende myndighed. 

På afdelingsmødet skal vi (beboere) sammen beslutte: 

● Hvad skal huslejen være til næste år

● Hvem skal sidde i afdelingsbestyrelsen

● Hvilke forslag om ændringer i afdelingen skal gennemføres

● Ændringer til husorden

På afdelingsmødet er der også mulighed for: 

● At høre om afdelingsbestyrelsens arbejde

● Hilse på dine naboer

● Komme med dine egne synspunkter og stille spørgsmål

Når der skal stemmes, har hvert lejemål to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne 

stemme. Du kan derfor ikke give en anden person fuldmagt til at stemme på dine vegne. 

På afdelingsmødet skal du blandt andet godkende det budgetforslag, som afdelingsbestyrelsen og 

administrationen i samarbejde har udarbejdet for det næste år. 

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de 

udgifter, der er i afdelingen.  

I budgetforslaget har vi valgt at opdele de enkelte budgetposter i tre grupper: 

 Indflydelse (hvordan skal service- og vedligeholdelsesniveauet være i afdelingen) 

 Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser) 

 Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner m.fl.) 

Denne opdeling skal være med til at vise dig, hvor du som beboer kan være med til at bestemme 

over huslejens størrelse. 

Der er derfor mange gode grunde til at deltage i afdelingsmødet, og vi glæder os til at se dig. 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

Vil du have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter tilsendt på mail, kan du skrive til 

regnskab3b@kab-bolig.dk. Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir. 
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1. Valg af dirigent. På valg er Ulla.  Valg af referent. På valg er Kurt. Og valg af stemme-
tællere samt godkendelse af forretningsorden (se bagsiden)

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde. Bilag ved
endelig indkaldelse.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2021 til orientering

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ændring af Kommissorium for indflytning og boligtilbudsudvalg. Bilag ved endelig ind-
kaldelse

5. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2023

6. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år
På valg er Tove Steiner-Jessen, der er villig til genvalg

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
På valg er Niels Lykke Nielsen, der er villig til genvalg

8. Eventuelt

Dagsorden til afdelingsmøde den 6. september 2022
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Forslag til forretningsorden for 
afdelingsmødet 
Som retningslinjer for afdelingsmøder gælder sammen 
med foreningens vedtægter følgende bestemmelser: 

Afdelingsmødets opgaver 
§ 1
På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmø-
det) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget.
§ 2
Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og
istandsættelsesordning B.
Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B’s
repræsentantskab vælges af afdelingsbestyrelsen.
§ 3
Afdelingsmødet træffer beslutning om fx (listen er ikke
udtømmende):
• Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer

og iværksættelse af forebyggende socialt arbejde)
• Individuel måling af vand
• Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr)
• Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderets-  
arbejder og kollektiv råderet)
• Sammenlægning af afdelinger
§ 4
Afdelingsmødet godkender forslag fra afdelingens bebo-
ere, afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og
repræsentantskabet om øvrige aktiviteter og arbejder i
afdelingen.
§ 5
Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelings-
mødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på kon-
krete områder til beboergrupper, opgange, udvalg og
lignende.

Afdelingsmødets afholdelse 
§ 6
Adgang til afdelingsmødet har alle lejere og disses myn-
dige husstandsmedlemmer. Adgang uden stemmeret
har også organisationsbestyrelsen og dens repræsen-
tanter fra administrationen. Afdelingsmødet kan desuden
beslutte, at andre deltager i mødet uden stemmeret,
ligesom organisationsbestyrelse kan beslutte, at andre
deltager i mødet med taleret, men uden stemmeret.
§ 7
Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og
afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen
og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden
overholdes.
§ 8
Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Antallet af
medlemmer til stemmeudvalget fastsættes af dirigenten.
§ 9
Afdelingsmødet vælger en referent, der skriver et referat
af de trufne beslutninger og af resultatet af de eventuelle
afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og
afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for
afdelingens lejere senest 4 uger efter mødet. 3B tilbyder,
at det kan ske på www.3b.dk/mitkab

§ 10
Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ube-
grænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter
at fastsætte en begrænsning. Indlæg til et punkt på
dagsordenen kan ikke fremsættes, efter debatten om det
pågældende punkt er afsluttet.

Valg og afstemninger 
§ 11
Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse
(mindst 3 og et ulige antal) og vælger medlemmer og
suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Valgbare er lejere i
afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.
§ 12
Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på
afdelingsmødet.
§ 13
Afdelingsmødet kan beslutte forslag om, at der fremover
vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter
for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrel-
sen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlem-
mer. I begge tilfælde er afdelingens lejere og disses
myndige husstandsmedlemmer valgbare.
§ 14
Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedevæ-
rende beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af
fremmødte personer fra lejemålet.
§ 15
Bortset fra valg og de spørgsmål, der i vedtægterne er
fastlagt præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmø-
det alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgiv-
ne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke
med i antallet af afgivne stemmer.
§ 16
Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skrift-
lig afstemning vedrørende andre spørgsmål afgøres ved
almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstem-
ningsformen.
§ 17
Er der kun foreslået en kandidat til formand på afde-
lingsmødet, betragtes vedkommende som valgt uden
afstemning. Er der foreslået 2 kandidater til formands-
valget, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår
flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis
begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages
omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages
lodtrækning. Hvis der er foreslået flere end 2 kandidater
til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skrift-
lige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne
stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de
2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest
stemmer.
§ 18
Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsen-
tanter til boligorganisationens repræsentantskab og
suppleanter gælder, at der stemmes på mindst én over
halvdelen af det antal, der skal vælges – og højst det
antal, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen
ugyldig.
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Formandens beretning for perioden fra afdelingsmødet september 2021 frem til primo august 

2022. 

 

Bestyrelsens medlemmer: Vivi Meldgaard (formand), Ulrik Falk-Sørensen (kasserer), Tove Steiner-

Jessen (sekretær), Niels Lykke Nielsen (aktiv suppleant). Medlemmer af 3B’s repræsentantskab: 

Birte Smidt, Vivi Meldgaard og Ulrik Falk-Sørensen. 

 

Seniorbofællesskabet Kløvermarken har pt. 28 beboere fordelt på 19 huse. Der har siden sidste 

afdelingsmøde ikke været udskiftning af bofæller. 

 

Økonomien er stabil. Regnskabet for 2021 viser et underskud på 35.900 kr. Der er flere årsager til, 

at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der var budgetteret med en forrentning på 

+0,5 % af afdelingens mellemregning. Da afkastet i 2021 blev på -2,15 %, har afdelingen fået 

renteudgifter i stedet. Samtidig har der været flere udgifter til renovation. 

 

Møder  

• Internt. Der er blevet afholdt 15 afdelingsbestyrelsesmøder og 8 fællesmøder. 

• Udenfor Kløvermarken. Vi har deltaget i Netværksmøder, Områdemøder og 3B 

Repræsentantskabsmøde. 

 

Aktiviteter i Kløvermarken. Efter Corona er der nu igen gang i aktiviteterne, hvor vi nu igen kan 

holde fællesmøder med sang, morgenmad og fællesspisning. 

Den ugentlige onsdagsmorgenmad er også genoptaget, hvor Knud og Gurli - som de har gjort i 

mange år - hver uge køber morgenbrød, dækker bord og laver kaffe. En stor tak til dem. 

Der har også været flere kulturelle arrangementer. Her kan nævnes: Tur til H. C. Andersens Hus i 

Odense, hvor beboere fra Solsikken og Valmuen også deltog. Quiz eftermiddag med præmier. 

Vikingespil i Frederikssund inkl. spisning. Tur til Menstrup Kro med revy og overnatning. 

Kløvermarkens fødselsdagsfest med buffet, kaffe og lagkager samt konkurrencer på plænen i 

Vænget. Til Sct. Hans blev der sat gang i grillen. 

Fremadrettet; er der planlagt Tema Weekend 23. – 25. september, hvor der også er søgt om penge 

fra aktivitetspuljen. 
 

Driftsmæssigt har der været en del arbejde:  

Rådighedskonto m.m. Vi erfarende på den hårde måde, hvad det betyder, når bofællesskabets 

regninger og bankkonti er bundet op på et privat CPR-nr. og den person, der står for kontoen dør, så 

bliver kontoen lukket og vi har ikke længere adgang. 

Det er nu ændret på flere måder. Vi har afskaffet rådighedskontoen og betaler udlæg til vedligehold 

(som vi selv står for) via Acubiz – hvor vi også har knyttet Eurocards til. 

Vi har oprettet et CVR-nummer til vores foreningskonto. Det koster godt nok en del i gebyrer, men 

vi er ikke afhængig af en beboers CPR-nr. 

Rekvisitioner. Her har vi oprettet årsrekvisitioner til vinduespudser og for rengøring af fælleshus, så 

bliver arbejdet nemmere for kassereren, da vi ikke ser regningen og heller ikke skal foretage 

betalingen, det sker via 3B. 
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Internet og telefoni. Vores Internet og Telefoni har voldt en del problemer siden sidste 

afdelingsmøde. TDC opsagde vores ISDN-linje, da de ikke længere supporterer den teknologi. Det 

medførte, at vi ikke længere kunne ringe via fastnet til omverden. Vi har dog stadig vores lokale 

telefonlinjer, så vi uden beregning kan ringe til hinanden. 

Den fælles internetløsning vi havde til alle huse – har vi brugt en del ressourcer på at ændre. Det er 

nu lykkedes at få etableret stabile forbindelser via antennestikket fra fælleshuset og ud til alle huse i 

Kløvermarken. Hvilket er en meget billig løsning for hvert enkelt hus. 

 

Grundejerforeningen Søndergård Syd; som vi hører under, har skiftet lysstofrør i carportene til LED, 

som er mindre energikrævende. Omkostningerne er afholdt af Grundejerforeningen. 

 

Mangelfuldt fraflytningssyn af medejerbolig. Vi er igen – 3. gang siden 2016 – blevet ramt af 

mangelfuldt fraflytningssyn af en medejerbolig, hvor Ejendomskontorets synsperson overså skader 

og fejl, som den fraflyttede bofælle/boet reelt skulle betale. Kløvermarken har klaget og bedt om 

refusion af de udgifter afdelingen er blevet pålagt i den anledning. Vi har også anmodet 

Organisationsbestyrelsen om godtgørelse via dispositionsfonden, men fået afslag på godtgørelse for 

det seneste fraflytningssyn. 

Det er meget utilfredsstillende, at Ejendomskontorets ansatte ikke kan syne en medejerbolig 

korrekt. 

 

Kundeservice i 3B; manglende kommunikation. Vi er meget utilfredse med kommunikationen fra 

3B’s kundecenter. Ved en tilfældighed den 13. marts 2022 – her var knust ruder pga. stenkast fra 

stien – fik vi oplyst, at vi ikke længere var forsikret i Købstædernes Forsikring. Forsikringerne havde 

været i udbud og alle var skiftet pr. 1. januar 2022.  

Vi fik, ved henvendelse om skaden, også oplyst, at der var selvrisiko på de nye forsikringer, hvilket vi 

havde fravalgt hos Købstæderne.  

Vi bad om de nye forsikringer og vilkår, men det var ikke lige til at få. Emnet blev også drøftet på 

diverse møder bl.a. Netværks- og Områdemøde, men vi fik stadig ikke en policeoversigter. Først den 

30. juni 2022 fik vi svar.  

Det er ikke i orden, at væsentlige oplysninger om ændringer, der har betydning for afdelingen ikke 

kommunikeres til os. 

 

Driftskontoret/ejendomskontoret i Måløv Park. Vi vil her fra Kløvermarken gerne rette en stor tak 

til vores nye driftschef, serviceleder og deres team. Der er kommet en markant forbedring i måden 

at løse opgaver på, selvom der er en del de har skullet rette op på. Håber det gode samarbejde 

fortsætter. 

 

Tak. Formanden takker for godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi har støttet hinanden med de 

forskellige kompetencer vi hver især har. Det har fungeret godt. 

Også tak til alle bofæller for påskønnelse af bestyrelsens arbejde.  

 

Vivi Meldgaard, formand. 
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Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 35.900,87

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 24271 Kløvermarken

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der var budgetteret med en 

forrentning på +0,5 % af afdelingens mellemregning. Da afkastet i 2021 blev på -2,15 %, har afdelingen fået 

renteudgifter i stedet. Samtidig har der været flere udgifter til renovation.
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Beboerregnskab

Afdeling 24271 Kløvermarken

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 1.076.578 1.064.000 12.578

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 521.830 503.000 18.830

311.431 320.000 -8.569

Vand og målerpasning 8.921 4.000 4.921

Renovation 65.132 44.000 21.132

39.103 36.000 3.103

97.242 99.000 -1.758

Variable udgifter 149.351 174.000 -24.649

49.129 50.400 -1.271

3.781 4.600 -819

37 6.000 -5.963

137.327 182.000 -44.673

-137.327 -182.000 44.673

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 80.598 94.000 -13.402

8.293 18.000 -9.707

7.512 1.000 6.512

Henlæggelser 205.732 206.000 -268
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 198.000 198.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 6.732 7.000 -268

Tab ved fraflytninger 1.000 1.000 0

Ekstraordinære udgifter 29.110 1.800 27.310

1.800 1.800 0

27.310 0 27.310

Udgifter i alt 1.982.600 1.948.800 33.800

Boligafgifter og leje 1.899.540 1.899.800 -260

Leje for boliger og indvendig vedligeholdelse 1.899.540 1.899.800 -260

Andre ordinære indtægter 36.762 49.000 -12.238
2 8.000 -7.998

450 6.000 -5.550

18.310 17.000 1.310

18.000 18.000 0

Ekstraordinære indtægter 10.397 0 10.397

10.397 0 10.397

Indtægter i alt 1.946.699 1.948.800 -2.101

Årets underskud 35.901

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Renteindtægter

Tilskud fra boligorganisationen

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Ejendomsskatter

Forsikringer

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Løn til driftspersonale og anden renholdelse

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer
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Beboerregnskab
Afdeling 24271 Kløvermarken

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 28.485.101 Henlæggelser 1.117.548

Omsætningsaktiver 1.524.733 Opsamlet resultat 41.286

Langfristet gæld 28.499.777

Kortfristet gæld 351.224

I alt 30.009.834 I alt 30.009.834

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom

Reguleringsprocenten på beboernes andel af udgifter til lån blev i 2021 højere end forventet i budgettet.

Der var budgetteret med en forrentning på +0,5 % af afdelingens mellemregning. Da afkastet i 2021 blev på -

2,15 %, har afdelingen fået renteudgifter i stedet.

Offentlige og andre faste udgifter 

Stigningen i udgiften til renovation skyldes, at Ballerup kommune har overtaget renovationsordning og samtidig 

indført nyt skraldsortering.

Variable udgifter

Der har været færre udgifter til fælleshuset og grundejerforeningen end budgetteret.

Ekstraordinære udgifter

Korrektionerne vedrører regulering af feriepengeforpligtelse for 2019, som ikke var tilbageført i 2020 og for lidt 

afsat elrefusion fra 2019 og 2020.

Andre ordinære indtægter

Der var budgetteret med en forrentning på +0,5 % af afdelingens mellemregning. Da afkastet i 2021 blev på -

2,15 %, har afdelingen fået renteudgifter i stedet.

Ekstraordinære indtægter
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Beboerbudget
Afdeling 24271 Kløvermarken

Lejeændring pr. 1. januar 2023

Ændring i %
Gennemsnitsleje pr. 

m² pr. år

Familieboliger 2,10 1.286,89

Medejerboliger 2,10 1.095,95

Eksempel på månedlig leje for år 2023 inklusiv indvendig vedligeholdelse.

Størrelse
Nuværende leje 

pr. mdr.
Ændring pr. mdr. Ny leje pr. mdr.

2-rums Familiebolig 77 m² 8.185 kr. 170 kr. 8.355 kr.

3-rums Medejerbolig 90 m² 8.061 kr. 169 kr. 8.230 kr.

4-rums Medejerbolig 98,7 m² 8.826 kr. 185 kr. 9.011 kr.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboer regnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Diagrammet viser, hvor stor indflydelse du har på din husleje I alt 1.986.000 kr.

    Ændring i kr. pr. år total

11.109,00

28.891,00

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2023

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med KAB 

udarbejdet budgetforslaget for 2023.

Budgetforslaget vil medføre, at huslejen          

pr. 1. januar 2023 stiger med kr. 40.000, hvilket 

svarer til 2,10 %.

Stigningen skyldes, at beboernes andel af betaling 

på lån følger den almindelige prisudvikling. Derfor 

vil denne post stige hvert år. Samtidig falder 

afvikling af opsamlet resultat, da afdelingen fik et 

underskud i 2021. Derudover er henlæggelserne til 

planlagt og periodisk vedligeholdelse hævet for at 

kunne dække fremtidige arbejder.

371.000; 19%
228.000; 11%

1.387.000; 70%

Indflydelse

Nogen indflydelse

Ingen indflydelse
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Beboerbudget

Afdeling 24271 Kløvermarken

Beboerbudget for perioden Afvigelse

01.01.2023 - 31.12.2023

Oprindelig lån i ejendom 1.076.000 1.064.000 12.000

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 528.000 527.000 1.000

311.000 311.000 0

Vand og målerpasning 9.000 9.000 0

Renovation 68.000 66.000 2.000

25.000 40.000 -15.000

115.000 101.000 14.000

Variable udgifter 182.000 184.000 -2.000

39.000 50.000 -11.000

3.000 3.000 0

8.000 6.000 2.000

207.000 150.000 57.000

-207.000 -150.000 -57.000

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 108.000 103.000 5.000

16.000 15.000 1.000

8.000 7.000 1.000

Henlæggelser 198.000 188.000 10.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 190.000 180.000 10.000

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 7.000 7.000 0

Tab ved fraflytninger 1.000 1.000 0

Ekstraordinære udgifter 2.000 2.000 0

2.000 2.000 0

Udgifter i alt 1.986.000 1.965.000 21.000

Boligafgifter og leje 1.914.000 1.914.000 0

Leje for boliger og indvendig vedligeholdelse 1.914.000 1.914.000 0

Andre ordinære indtægter 32.000 51.000 -19.000
0 7.000 -7.000

1.000 4.000 -3.000

15.000 15.000 0

16.000 25.000 -9.000

Indtægter i alt 1.946.000 1.965.000 -19.000

Nødvendig merindtægt 40.000

Indflydelse Nogen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

        Ingen indflydelse

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Renteindtægter

Tilskud fra boligorganisationen

Afskrivning på forbedringsarbejder

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Diverse udgifter inklusiv BL kontingent og juridisk assistance

Løn til driftspersonale og anden renholdelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Budget 

2023

Budget 

2022
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Beboerbudget
Afdeling 24271 Kløvermarken

Bemærkninger til Budget  2023

Oprindelig lån i ejendom

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Henlæggelser

Andre ordinære indtægter

Diagrammet viser udgifterne du har indflydelse på I alt 371.000 kr.

Beboernes andel af betaling på lån (beboerbetalingen) følger den almindelige prisudvikling (inflation) beregnet af Staten. 

Derfor vil denne post stige hvert år.

Forsikringerne i KAB-fællesskabet har været i udbud, hvilket har givet en besparelse. Derudover er taksten for Lokalt 

driftsbidrag flyttet fra posten "Løn til driftspersonale m.v." til posten "Administrationshonorar til boligorganisationen" efter 

henstilling fra Landsbyggefonden.

Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er hævet for at sikre, at afdelingen kan dække de fremtidige 

forventede vedligeholdelsesarbejder.

Udgiften til løn driftspersonale m.v. falder da taksten for Lokalt driftsbidrag, er flyttet til posten "Administrationshonorar til 

boligorganisationen" efter henstilling fra Landsbyggefonden. Derudover er der indregnet færre udgifter til 

grundejerforeningen.

På grund af det usikre rentemarkedet, er det vedtaget ikke at indregne renteindtægter på afdelingens mellemregning 

med 3B. Afvikling af opsamlet resultat falder, da afdelingen fik et underskud i 2021. Det betyder at afdelingen skal afvikle 

på et mindre opsamlet overskud.

Renholdelse 
(lønninger, 

kontorhold, m.v.); 
42.000

Almindelig 
vedligeholdelse; 

8.000

Henlæggelser 
(opsparing); 197.000

Udgifter til 
fællesfaciliteter og 

selskabslokale; 
108.000

Diverse udgifter; 
16.000
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Vedligeholdelsesplan for 2023

Her følger en oversigt over udvalgte større vedligeholdelsesopgaver: (1.000 kr.)

Udskift hvidevarer, fælleshus (afd.) 30

Udskift gummifuger, gulve, vådrum (almen) 24

Udskift varmtvandsbeholdere (afd.) 22

Udskift emhætter (almen) 16

Slib og lak, gulv, fælleshus (afd.) 15

Vedligeholdelse varmeinstall. (afd.) 9

Vedligeholdelse facader (afd.) 5

Flytteboliger (almen) 5

Rens af tagrender 5

Vedligeholdelse/udskift hvidevarer (almen) 5

Udvalgte opgaver i alt 136

Henlæggelsesplan for 2023-2032

Budget år

Saldo 

primo

Udgifter 

for  året

Saldo før

henlæggelser

Årets

henlæggelser

Anden 

finansiering

Saldo 

ultimo

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

2023 960 207 753 190 0 943
2024 943 142 801 200 0 1.001
2025 1.001 441 560 200 0 760
2026 760 159 601 200 0 801
2027 801 121 680 200 0 880
2028 880 131 749 200 0 949
2029 949 130 819 200 0 1.019
2030 1.019 129 890 200 0 1.090
2031 1.090 202 888 200 0 1.088
2032 1.088 133 955 200 0 1.155

Beboerbudget

Afdeling 24271 Kløvermarken

Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle bo-
ligafdelinger. Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdelse udvikler sig og hvor meget, der skal 
henlægges:
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Renovation
I visse kommuner er gebyr til dagrenovation 
steget væsentligt. Der er forskellige årsager, 
men den væsentligste er de landsdækkende 
krav om affaldssortering, som udrulles i 
forskellig takt i kommunerne.

El-priser
El-priserne er steget i løbet af efteråret 2021. 
Pga. krigen i Ukraine ser priserne ud til at 
stige yderligere i 2022. Derfor budgetteres der 
med en væsentlig højere el-pris i budget 2023.

Lokalt driftsbidrag
Alle beboere er med til at betale for løn mv. til 
driftschefer og elever i 3B. Det kalder vi ’lokalt 
driftsbidrag’. Tidligere hørte det lokale 
driftsbidrag ind under posten ’Løn til 
driftspersonale m.v.’. Nu hører det ind under 
posten ’Administrationshonorar til 
boligorganisationen’. Det er Lands-
byggefonden, der har gjort os opmærksom på, 
at det er den rigtige post i budgettet.

Administrationsgebyr på vaskeri 
Administrationsgebyr på vaskeri har tidligere 
været opkrævet under ’Drift af fællesvaskeri’ i 
boligafdelingernes regnskab.
Fra den 1. januar 2023 bliver vaskerigebyret 
opkrævet direkte hos de beboere, der rent 
faktisk bruger vaskeriet. Det betyder, at 
gebyret ikke længere optræder i 
boligafdelingens budget. Det vil derimod stå 
på den enkelte beboers huslejeopkrævning – 
hvis han/hun altså bruger vaskeriet.

Henlæggelser
Henlæggelser er de penge, hver boligafdeling 
sparer op til at vedligeholde, forny og 
istandsætte i boligafdelingen. 
Boligafdelingerne skal sørge for spare korrekt 
op, så bygninger og boliger bliver ved med at 
være attraktive og rare at bo i.

Boligafdelingerne skal også spare op til tab 
ved fraflytninger, så boligafdelingen har 
opsparede penge på kontoen, hvis der skulle 
ske et økonomisk tab ved fraflytning.

Negativ renteudgift
3B investerer boligafdelingernes opsparede 
penge – dem vi kalder henlæggelser – via 
investeringsforeninger. Loven siger, at almene 
boligorganisationer ikke må investere i aktier. 
Vi må kun investere i danske stats- og 
realkreditobligationer. Det gav igennem 
mange år pæne renteindtægter til de enkelte 
boligafdelinger. De renteindtægter har hjulpet 
med til at holde huslejen nede.

På grund af corona, forsyningsusikkerhed og 
stigende inflation oplever mange 
boligafdelinger desværre, at de får negative 
renter på deres opsparede penge. Det bliver 
til en ekstraordinær udgift, der ikke var 
budgetteret med.
Vi ved ikke, hvornår den udvikling i samfundet 
stopper, og der er af samme årsag ikke 
budgetteret med renteindtægter for 2023.

 FORKLARINGER TIL REGNSKAB 2021 OG BUDGET 2023

25
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Udkast Kløvermarken – Kommissorium for indflytning og 
boligtilbudsudvalg udkast_afdelingsmøde version 2.docx 

 Side 1 af 2 
Udvalget  
Venteliste og boligtilbudsregler for Seniorbofællesskabet Kløvermarken er aftalt mellem 
Boligforeningen 3B og Ballerup kommune. 

Den seneste aftale er underskrevet den 23/8 2018 og gælder til 31/12 2022. 

Ifølge denne aftale skal der nedsættes et boligtilbudsudvalg i afdelingen, der består af 2 
repræsentanter udpeget af afdelingsbestyrelsen og 1 repræsentant udpeget af Boligforeningen 
3B. Dette sidste mandat er videregivet fra 3B til formanden for afdelingens bestyrelse. 

Hos os består boligtilbudsudvalget p.t. af 2 medlemmer af bestyrelsen og 2 beboere, der ikke er 
medlem af bestyrelsen. 

Repræsentanter fra boligtilbudsudvalget mødes hvert år med repræsentanter fra 3B og 
kommunen samt de 3 andre seniorbofællesskaber (fra 3B) i kommunen.  

3B laver dagsorden til mødet. Boligtilbudsudvalget, bestyrelsen kan fremsende forslag til 
dagsordenen. Hvis aftalen ændres skal den godkendes i 3B`s organisationsbestyrelse og 
kommunen. Boligudvalget, bestyrelsen får den også til godkendelse.  

Opgaver 
Indflytning og boligtilbudsudvalget har følgende arbejdsopgaver: 

a) Boligtilbudsliste.
b) Informationsmøde.
c) Kontakt ved ledig bolig og indflytning.
d) Åbent hus arrangementer.

a) Boligtilbudsliste
Sørge for optagelse af personer fra kommunens venteliste på Kløvermarkens
boligtilbudsliste (som søges genetableret).
Sende Kløvermarkens spørgeskema, som skal udfyldes og returneres inden
informationsmøde samt medsende informationsmateriale (se tjekliste).

b) Informationsmøde
Afholde informationsmøde, hvor der gives orientering om Kløvermarken, visioner,
leveregler m.v.
Herefter beslutte, hvem man vil tale nærmere med, inden man beslutter, hvem der skal
stå på boligtilbudslisten: 2 enlige (1 mand og 1 kvinde) samt 2 par.
De, der bliver valgt til boligtilbudslisten, inviteres med til førstkommende fællesmøde og
vil fremover blive inviteret til 2 arrangementer årligt - fødselsdagsfest og julefrokost og ét
af dem inkl. fællesmøde - for at de/vi kan lære hinanden at kende.
Personer på boligtilbudslisten skal være villige til indflytning, når en bolig er klar til
indflytning.
De pågældende kan stå på boligtilbudslisten så længe de opfylder kriterierne for at få en
bolig, som er:
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Udkast Kløvermarken – Kommissorium for indflytning og 
boligtilbudsudvalg udkast_afdelingsmøde version 2.docx 

 Side 2 af 2 
1. Indstillet på at indgå i et forpligtigende fællesskab.
2. Det skal tilstræbes, at mindst 1/3 af beboerne er under 65 år.
3. Er rimeligt selvhjulpne.
4. Deltager i de arrangementer de inviteres til.

Ønskes en person på boligtilbudslisten slettet, kan dette kun ske med Ballerup 
Kommunes godkendelse. 
Indflytning og Boligtilbudsudvalget meddeler ansøgeren begrundelsen. 

Det er en forudsætning for lejemålets indgåelse at lejeren bliver indmeldt i 
Boligforeningen 3B før indflytning. 

c) Kontakt ved ledig bolig og indflytning
Når der bliver en bolig ledig kontaktes personer fra boligtilbudslisten.
Hvis vi ikke har personer på boligtilbudslisten, når der er en ledig bolig, rekvirerer
indflytning og boligtilbudsudvalget navne fra Ballerup kommune på personer, der er
skrevet op til seniorbofællesskab.
Udvalget beslutter indstiller, hvem der skal have boligen, men inden der gives endelig
besked til de pågældende gives information på et hurtigt indkaldt fællesmøde (max. 3
dages varsel).
Boligen opsiges af bofællen eller boet hos 3B, 3B giver besked til kommunen.
Kløvermarken får besked fra 3B om opsigelsesdato og hvornår lejligheden skal være
udlejet.
Vi ved normalt allerede inden den officielle besked fra 3B, at der bliver en bolig ledig.
Udvalget kan derfor starte sit arbejde allerede, når denne viden er bekendt (se tjekliste).

d) Åbent hus arrangement
Udvalget står for Åbent Hus arrangement sammen med de øvrige bofællesskaber.
Kommunen og 3B orienteres.
Invitationer til personer, der står på venteliste hos kommunen til seniorbofællesskab,
samt annoncering i lokalavisen.
Hele bofællesskabet involveres i dette arrangement, så flest huse er åbne og mange får
talt med folk på venteliste.
Arrangement i fælleshuset med information og kaffe m.v.

27. februar 2020/kv

Godkendt fællesmøde 25. februar 2020. 

Godkendt på fællesmøde 5. maj 2022 og revideret på fællesmøde 19. august 2022. Indstilles til 
godkendelse på afdelingsmødet 6. september 2022.  
Tove Steiner-Jessen på vegne af indflytning og boligtilbudsudvalgets vegne 
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Find selv mere information

Se din afdelings hjemmeside
Har din afdeling en hjemmeside, finder du den 
herunder.

3B's hjemmeside

På 3B’s hjemmeside www.3b.dk finder du 
information om 3B, vores boligafdelinger og 
hjælp til både bestyrelser, beboere og 

boligsøgende. Du finder også nyheder fra 

3B og om den almene sektor, ligesom du 
kan læse mere om beboer-app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.3b.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB.
Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID/MitID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver 

du bedt om at tilknytte dit NemID/MitID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt 

på alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Boligforeningen 3B v/KAB 
Enghavevej 81  |  2450 København SV       

Tlf. 33 63 10 00   |   www.3b.dk20

https://www.youtube.com/watch?v=BZ0jYJFSx3U
https://www.youtube.com/watch?v=BZ0jYJFSx3U
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