
24271 KLØVERMARKEN

INVITATION 
TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
TORSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2021 KL. 14 I FÆLLESHUSET, SØNDERGÅRDS ALLÉ 238

I DENNE FOLDER FINDER DU 

• Afdelingens årsregnskab for 2020
• Afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2022
• 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
0,74 pct. for familieboliger
0,74 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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Formandens beretning fra Kløvermarken 2021 

Coronasituationen 
Der har været afholdt færre bestyrelsesmøder i det forløbne år. Vi nåede også at forsøge os med digitale 
møder. Det har samlet set betydet, at bestyrelsen har været rimelig aktiv og har løst diverse opgaver. Det 
har til gengæld betydet, at der næsten ikke har været fællesmøder. Det har ikke været godt for fællesskabet, 
men skulle gerne være løst fremover. 
Skiftende coronaregler har været sat op i Fælleshuset. 

Ejendomsskatterne 
Den tidligere bestyrelse arbejdede med, at ejendomsskatterne blev budgetteret korrekt ude de stigninger, 
som 3B budgetterede med. Det lykkedes næsten. I det seneste budget, ser det ud til, at man nu budgetterer 
korrekt. 

Diverse møder uden for Kløvermarken 
Der har kun været ganske få møder udenfor Kløvermarken, hvor vi normalt ville deltage. Vi har deltaget i 
både normale og ekstraordinære repræsentantskabsmøder i 3B. Møder om samdrift, møde med kommunen 
og fællesmøder med de andre bofællesskaber har ikke været afholdt. 

Indflytningsgruppen 
Sammensætningen er blevet ændret. Gruppen har desværre måttet træde i funktion. Det er mit indtryk, at 
gruppen i den netop afsluttede indflytning har arbejdet hurtigt og effektivt. 

Diverse konti 
For et lille år siden oplyste Nordea, at de fremover ville opkræve et gebyr på 1000 kr. om året. Dette gav an-
ledning til nærmere undersøgelser og forslag til løsninger. Efter Niels Peters død blev problemstillingen yder-
lige problematiseret. Der er nu lavet en helt ny konstruktion for Kløverkassen.  
Kontoen for driften er netop overgået til et nyt system, der hedder Acubiz. Dette system er ved at blive kørt 
ind. Begrundelsen for den sidste ændring er ønsket om en lettelse i arbejdet med denne konto. 
Telefonkontoen har skiftet administrator fra Helge til Kurt. Med nedlæggelsen af vores fastnettelefoner og 
oprettelse af ny internetforbindelse, er telefonopkrævningen ikke mere nødvendig. Det ville jo fremover 
blive det samme beløb alle skulle betale, derfor er opkrævningen af internetforbindelse nu flyttet til opkræv-
ningen for Kløverkassen. 

Opsætning af ladestander til elbiler 
Indtil videre er fortsat behandling af forslag udsat. Der har været kontakt til et andelsselskab, der har lavet 
aftale med KAB om mulig oprettelse af ladestander. Ulrik løser opladning af el-bil på anden vis. Kommunen 
har indført et tilskud på 25%, hvis en boligafdeling ønsker at oprette en ladestander. 

Driftschefer 
Der har været skiftende driftschefer i hele året. Der har også været vikarer for driftscheferne. Der har også 
været samarbejdsproblemer på områdekontoret i Måløvpark. Det har betyder mange problemer og usikker-
hed om driften. Der er nu ansat ny driftschef, Simon Bødker. 

Øvrige sager 
Bestyrelsen arbejder med en liste over udestående sager. Det er en god måde at sørge for, at sager ikke bare 
forsvinder. Bestyrelsen har selvfølgelig også arbejdet budgettet for det kommende år. 

Ulrik Falk-Sørensen 
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Dagsorden

1. Valg af dirigent (på valg er Birgitte) – herunder valg af referent (på valg er Birte S) og stemmetællere samt
godkendelse af forretningsorden.

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde (beretning udsendes med
budgetfolder 1 uge før mødet).

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til orientering.

4. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand for 1 år. Vivi Meldgaard opstiller som formand. Dette under forudsætning af, man under pkt
5. har vedtaget at fortsætte med 5 medlemmer i bestyrelsen. Hvis man under pkt. 5 har valgt der fremover
skal være 3 medlemmer i bestyrelsen, skal formanden vælges for 2 år.

7. Valg a eller b fortages afhængig af om forslag stillet af afdelingsbestyrelsen vedtages.
a) Hvis 5 medlemmer i bestyrelsen. Valg af 2 medlemmer for 2 år til afdelingsbestyrelsen og evt. valg af 1
bestyrelsesmedlem for 1 år, hvis Vivi Meldgaard vælges som formand. Niels Peters post skal besættes og
Helge Krøyer modtager ikke genvalg. Ulrik stiller op til bestyrelsen, som bestyrelsesmedlem.

b) Hvis man under pkt. 5 har valgt, der fremover skal være 3 medlemmer i bestyrelsen, skal der vælges 1
medlem for 1 år og 1 medlem for 2 år. Tove Steiner-Jessen stiller op for 1 år og Ulrik Falk-Sørensen stiller
op for 2 år.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Eventuelt.
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Forslag til forretningsorden for 
afdelingsmødet i Kløvermarken 
Som retningslinjer for afdelingsmøder gælder sammen med 
foreningens vedtægter følgende bestemmelser: 

Afdelingsmødets opgaver 
§ 1
På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender
afdelingsmødet afdelingens driftsbudget.
§ 2
Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og
istandsættelsesordning B for familieboliger og en særlig ordning for
medejerboliger.
Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B’s
repræsentantskab udpeges af bestyrelsen.
§ 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 beboere,
afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og
repræsentantskabet om øvrige aktiviteter og arbejder i afdelingen.
§ 5
Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsmødets og
afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til
beboergrupper, opgange, udvalg og lignende.

Afdelingsmødets afholdelse 
§ 6
Adgang til afdelingsmødet har alle lejere og disses myndige
husstandsmedlemmer. Adgang uden stemmeret har også
organisationsbestyrelsen og dens repræsentanter 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.
§ 10
Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, 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, om der fremover vælges
repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på
afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens
repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens lejere
og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare.

§ 14
Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende
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 afdelingsmødet alle spørgsmål ved
almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke
stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
§ 16
Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig
afstemning vedrørende andre spørgsmål afgøres ved almindeligt
flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen.
§ 17
Er der kun foreslået en kandidat til formand på afdelingsmødet,
betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Er der foreslået
2 kandidater til formandsvalget, 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 skriftlige 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, repræsentanter 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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Regnskab 2020
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Beboerregnskab
for 2020

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 40.048,82

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 årsregnskabet 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.

- med i KAB-fællesskabet

Afdeling 24271 Kløvermarken

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der i 2020 har været færre udgifter 

til grundejerforeningen og selskabslokalet samt, at der var budgetteret med en forrentning på 0,5 % af afdelingens 

mellemregning. Da afkastet i 2020 blev på 1,36 %, har afdelingen fået flere renteindtægter ind budgetteret. 
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Beboerregnskab

Afdeling 24271 Kløvermarken

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2020 - 31.12.2020 2020

Oprindelig lån i ejendom 1.073.450 1.063.613 9.837

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

Offentlige og andre faste udgifter 521.561 507.560 14.001

311.431 328.900 -17.469

Vand og målerpasning 9.021 8.876 145

Renovation 64.885 43.800 21.085

38.579 32.390 6.189

97.644 93.594 4.050

Variable udgifter 142.663 172.513 -29.850

51.155 47.600 3.555

3.706 3.500 206

0 4.100 -4.100

56.367 105.000 -48.633

-56.367 -105.000 48.633

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 77.843 107.720 -29.877

2.460 8.910 -6.450

7.499 683 6.816

Henlæggelser 187.232 187.232 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 180.000 180.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 6.732 6.732 0

Tab ved fraflytninger 500 500 0

Ekstraordinære udgifter 2.091 1.800 291

1.800 1.800 0

1 0 1

290 0 290

Udgifter i alt 1.926.996 1.932.718 -5.722

Boligafgifter og leje 1.899.540 1.899.454 86

Leje for boliger og indvendig vedligeholdelse 1.899.540 1.899.454 86

Andre ordinære indtægter 44.841 33.264 11.577
16.240 4.800 11.440

450 0 450

14.987 15.300 -313

13.164 13.164 0

Ekstraordinære indtægter 22.664 0 22.664

22.664 0 22.664

Indtægter i alt 1.967.045 1.932.718 34.327

Årets overskud 40.049

Indflydelse Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Tilskud fra boligorganisationen

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Ejendomsskatter

Forsikringer

Budget 

2020

Regnskab 

2020

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer
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Beboerregnskab
Afdeling 24271 Kløvermarken

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 28.486.901 Henlæggelser 1.049.143

Omsætningsaktiver 1.461.201 Opsamlet resultat 95.187

Langfristet gæld 28.499.777

Kortfristet gæld 303.996

I alt 29.948.102 I alt 29.948.102

Bemærkninger til beboerregnskab 2020

Oprindelig lån i ejendom

Reguleringsprocenten på beboernes andel af udgifter til lån blev i 2020 højere end forventet i budgettet.

Offentlige og andre faste udgifter 

Besparelsen på udgiften til ejendomsskat skyldes, at der har været en lavere stigning end forventet. Der var 

budgetteret med en stigning på 5,5 %. Derudover har Ballerup Kommune hævet renovationsgebyret på nedgravet 

renovationsløsning. Til sidst er bygningsforsikringen højere end budgetteret og er steget med knap 7% i 2020.

Variable udgifter

Stigning i løn til driftspersonale skyldes, at regulering af feriepenge for 2019 ikke er tilbageført og dermed ikke 

indtægtsført i regnskabet. Det vil blive reguleret i regnskabet for 2021. Der har i 2020 været færre udgifter til 

grundejerforeningen, selskabslokalet og beboerarrangementer, hvorimod der ikke var budgetteret udgifter til pc-

pakke til bestyrelsen.

Korrektioner fra tidligere år vedrører tilbagebetaling af ressourceadministration fra 2019, samt afregning af afsatte 

midler fra tagrenovering.

Andre ordinære indtægter

Der var budgetteret med en forrentning på 0,5 % af afdelingens mellemregning. Da afkastet i 2020 blev på 1,36%, 

har afdelingen fået flere renteindtægter ind budgetteret. 

Ekstraordinære indtægter
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Budget 2022
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Beboerbudget
Afdeling 24271 Kløvermarken

Lejeændring pr. 1. januar 2022

Ændring i %
Gennemsnitsleje pr. 

m² pr. år

Familieboliger 0,74 1.260,15

Medejerboliger 0,74 1.073,50

Eksempel på månedlig leje for år 2022 inklusiv indvendig vedligeholdelse.

Størrelse
Nuværende leje 

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

3-rums Medejerbolig 90 m² 8.002 kr. 59 kr. 8.061 kr.

4-rums Medejerbolig 98,7 m² 8.761 kr. 65 kr. 8.826 kr.

2-rums Familiebolig 77 m² 8.126 kr. 59 kr. 8.185 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 1.965.000 kr.

    Ændring i kr. pr. år total

3.885,00

10.115,00

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2022

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med KAB 

udarbejdet budgetforslaget for 2022.

Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr.   

1. januar 2022 stiger med kr. 14.000, hvilket

svarer til 0,74 %.

Stigningen skyldes, at der er flere udgifter til 

renovation og rengøring af fælleshuset.

364.000; 19%

226.000; 11%

1.375.000; 70%

Indflydelse

Nogen indflydelse

Ingen indflydelse
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Beboerbudget

Afdeling 24271 Kløvermarken

Beboerbudget for perioden Afvigelse

01.01.2022 - 31.12.2022

Oprindelig lån i ejendom 1.064.000 1.064.000 0

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

Offentlige og andre faste udgifter 527.000 503.000 24.000

311.000 320.000 -9.000

Vand og målerpasning 9.000 4.000 5.000

Renovation 66.000 44.000 22.000

40.000 36.000 4.000

101.000 99.000 2.000

Variable udgifter 184.000 174.000 10.000

50.000 50.400 -400

3.000 4.600 -1.600

6.000 6.000 0

150.000 182.000 -32.000

-150.000 -182.000 32.000

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 103.000 94.000 9.000

15.000 18.000 -3.000

7.000 1.000 6.000

Henlæggelser 188.000 206.000 -18.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 180.000 198.000 -18.000

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

Tab ved fraflytninger 1.000 1.000 0

Ekstraordinære udgifter 2.000 1.800 200

2.000 1.800 200

Udgifter i alt 1.965.000 1.948.800 16.200

Boligafgifter og leje 1.900.000 1.899.800 200

Leje for boliger og indvendig vedligeholdelse 1.900.000 1.899.800 200

Andre ordinære indtægter 51.000 49.000 2.000

7.000 8.000 -1.000

4.000 6.000 -2.000

15.000 17.000 -2.000

25.000 18.000 7.000

Indtægter i alt 1.951.000 1.948.800 2.200

Nødvendig merindtægt 14.000

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 kontigent 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 

2022

Budget 

2021
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Beboerbudget
Afdeling 24271 Kløvermarken

Bemærkninger til Budget  2022

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Henlæggelser

Andre ordinære indtægter

Diagrammet viser udgifterne du har indflydelse på I alt 364.000 kr.

Afdelingen har fradrag i grundværdi for forbedringer. Derfor er der en besparelse på ejendomsskatten i forhold til 

tidligere budget. Ballerup kommune har overtaget renovationsordning og samtidig indført nyt skraldsortering i  2020. 

Derfor stiger udgifterne til renovation.

Der er indregnet udgifter til rengøring af fælleshuset. Under diverse udgifter er der budgetteret med PC-pakker til 

afdelingsbestyrelsen.

Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse blev sat ekstraordinært op i budget 2021, hvorfor de falder i 

budget 2022.

Afvikling af opsamlet resultat stiger, da afdelingen fik et overskud i 2020. Overskuddet afvikles over 3 år fra 2022 til 

2024.

Renholdelse 
(lønninger, 

kontorhold, m.v.); 
53.000

Almindelig 
vedligeholdelse; 

6.000

Henlæggelser 
(opsparing); 187.000

Udgifter til 
fællesfaciliteter og 

selskabslokale; 
103.000

Diverse udgifter; 
15.000
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Vedligeholdelsesplan for 2022

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

Udskift energimålere (afd.) 30

Udskiftning af opvaskemaskine i fælleshus 30

Udskift hvidevarer, fælleshus (afd.) 8

Vedligeholdelse skure (afd. materialer) 5

Vedligeholdelse varmeinstall. (afd.) 5

Vedligeholdelse facader (afd.) 5

Vedligeholdelse/udskift hvidevarer (almen) 5

Flytteboliger (almen) 5

Vedligeholdelse beplantning (afd.) 4

Vedligeholdelse afløb (afd.) 4

Udvalgte opgaver i alt 101

Henlæggelsesplan for 2022-2031

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.)

2022 877 150 727 180 0 907

2023 907 137 770 180 0 950

2024 950 126 824 180 0 1.004

2025 1.004 413 591 180 0 771

2026 771 153 618 180 0 798

2027 798 94 704 180 0 884

2028 884 98 786 180 0 966

2029 966 104 862 180 0 1.042

2030 1.042 106 936 180 0 1.116

2031 1.116 193 923 180 0 1.103

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 over de næste 10 år, og hvor 
meget, der skal henlægges:
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Beløbet, der er opsparet i ”banken” (konto 401), 
må aldrig blive mindre end samme års  
henlæggelser (konto 120)

Langtidsplanen for de kommende 10 års  
vedligeholdelsesaktiviteter (konto 116)  
bestemmer niveauet for henlæggelserne (konto 120)

Det faktiske forbrug på 
de planlagte aktiviteter

Årets henlæggelser

Henlagte midler

PRINCIP FOR HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

BEBOERBETALING
Er den andel, beboerne skal betale til de lån, 
der er hjemtaget for at betale for ejendommen. 
Beboerbetalingen bliver indeksreguleret hvert 
år. Hvis udgifterne til lån til kreditforeningen 
overstiger beboerbetalingen, vil afdelingen 
modtage støtte fra staten. Hvis udgifterne er 
lavere end beboerbetalingen, skal afdelingen 
betale negativ ydelsesstøtte til staten eller 
nybyggerifornden - alt efter hvornår afdelingens 
lån er hjemtaget.

BOLIGSOCIALT PROJEKT
Hvis en afdeling har boligsociale udfordringer, 
kan man søge Landsbyggefonden og 3B’s dis-
positionsfond om at få et boligsocialt projekt. 
Projektet bliver hovedsageligt betalt af Lands-
byggefonden, mens 25 % af projektet skal 
finansieres via medfinansering fra 3B og af-
delingen.

MELLEMREGNING MED 3B
Kan betragtes som afdelingens bankkonti. 
Alle afdelingens udbetalinger og indbetalinger 
berører mellemregningen. 
Afdelingens opsparede henlæggelser skal til 
enhver tid stå på mellemregningen. 
3B investerer alle afdelingernes og boligforenin-

gens formue i en fælles forvaltning sammen 
med indestående på en bankkonti.
Det, som tjenes på denne investering, betales 
tilbage til afdelingerne i forhold til størrelsen på 
mellemregningen.

FRIKØB AF HJEMFALD
Da Københavns Kommune i sin tid solgte deres 
grunde i både København og omegnskom-
munerne, satte kommunen en betingelse ind 
i skødet om, at Københavns Kommune skulle 
kunne købe grunden tilbage efter en årrække - 
typisk 45 år - til den pris, der i sin tid blev betalt 
for grunden. Det kaldes hjemfald.
I 2002 blev der indgået aftale om at frikøbe 
denne hjemfald. Frikøbet blev finansieret med 
lån fra kreditforeningen, og de lån bliver betalt 
med støtte fra Landsbyggefonden, 3B’s disposi-
tionsfond og leje fra beboerne. 
I 2015 blev hjemfaldet frikøbt i omegnskommu-
nerne.

HENLÆGGELSER
Er de penge, der spares op til at vedligeholde, 
forny og istandsætte i afdelingen. 
Der henlægges også til tab ved fraflytninger, så 
afdelingen har opsparede midler, hvis der skulle 
ske et tab ved fraflytning.

ORDFORKLARING TIL REGNSKAB OG BUDGET
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Forslag

Forslag 1, indsendt af afdelingsbestyrelsen

På de efterfølgende sider kan du læse afdelingsbestyrelsens forslag til ændringer i de 
interne vedtægter.
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UDKAST Kløvermarken – Vedtægter – 2021 2015 Side 1 af 4

Vedtægter for 3Bs afdeling Seniorbofællesskabet Kløvermarken, Ballerup 

§ 1 – Navn, hjemsted, formål

Stk. 1. Seniorbofællesskabet Kløvermarken omfatter 19 boliger med baghaver, et fælles-
hus og fællesarealer og er beliggende på Søndergårdsarealet, Søndergårds Alle 200 – 
238, 2760 Måløv i Ballerup Kommune. 

Stk. 2. 75 % af Seniorbofællesskabet Kløvermarken er almene medejerboliger og 25 % 
almindelige almene lejeboliger. 

Stk. 3. Seniorbofællesskabet er en afdeling af 3B – afd. nr. 3071 - og er omfattet af de 
beboerdemokratiske regler og beslutningsprocesser, der gælder for 3B (jfr. vedtægter 
for 3B). 

Stk. 4. Kløvermarkens formål er, med udgangspunkt i vore visioner, at udvikle et godt og 
udviklende bofællesskab, som er kendetegnet af et forpligtende naboskab med fælles 
lokaler, fælles arealer, fælles aktiviteter og leveregler og hvor der samtidig er respekt 
for fællesskabet og den enkelte beboer. Fællesskabet har en forpligtelse til at skabe 
gode rammer for det, at blive gammel i gode, trygge, indholdsrige og humørfyldte om-
givelser. 

§ 2 – Medlemmer

Stk. 1. Beboere i Seniorbofællesskabet Kløvermarken er medlemmer af 3Bs afdeling:
Seniorbofællesskabet Kløvermarken, Ballerup – afd. nr. 3071. 

§ 3 – Møde og beslutningsformer

Stk. 1. Beboerne er seniorbofællesskabets øverste myndighed og udøver denne myndig-
hed gennem fællesmøder og afdelingsmøder. 

§ 4 – Fællesmøder

Stk. 1. Seniorbofællesskabets almindelige kommunikations- og beslutningsform er bl.a.
fællesmøder, hvor det forventes, at alle beboere så vidt muligt deltager. 
Til fællesmøder kan desuden – uden stemmeret – og med særlig invitation inviteres 
kommende beboere, repræsentanter for 3B’s administration og bestyrelse samt særlige 
sagkyndige. 
For at sikre, at flest muligt kan deltage, fastlægges mødeplan efter drøftelse på et fæl-
lesmøde for et år ad gangen. 
Der foreligger forretningsorden for fællesmøder med præcisering af ordstyrers og refe-
rents opgaver. 
Ordinære fællesmøder afholdes normalt ikke i perioden 15. juni – 15. august. 

Stk. 2. Fællesmødet drøfter alle emner, der er bofællesskabet vedkommende og drøfter 
alle dagsordenspunkter inden forelæggelse for afdelingsmøde. 
Fællesmødets opgaver er:  

• at afklare fællesskabets ønsker og behov med henblik på at omsætte disse til
handlinger.

• at skabe rammer for forskellige arbejdsgruppers aktiviteter og kompetenceområ-
der.

• at fastlægge rammebeløb til drift af opgaver indenfor en gruppes arbejdsområde.
Arbejdsgruppen har kompetence til at handle indenfor det vedtagne budget.
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UDKAST Kløvermarken – Vedtægter – 2021 2015 Side 2 af 4

• Ansøgninger fra en gruppe om yderligere beløb til et specifikt formål bilægges en
konkret ansøgning, som fællesmødet tager stilling til. Herefter er det gruppen, der
beslutter købets detaljer.

• Hvis forslag starter som et idéoplæg, skal der på et senere fællesmøde træffes
beslutning efter et endeligt oplæg.

• at debattere fællesskabets samlede aktiviteter. Det skal ske mindst en gang om
året, før indstilling af budget, som vedtages på et afdelingsmøde

• at drøfte alle afdelingsmødets dagsordenspunkter. Såfremt der mellem fælles-
møde og afdelingsmøde er kommet nye væsentlige ændringer til afdelingsmødets
dagsorden skal der afholdes et ekstra fællesmøde umiddelbart før afdelingsmø-
det.

• at drøfte afdelingens reviderede regnskab og budget

• at indstille medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Beslutninger skal træffes i størst mulig enighed. Efter dialog skal beslutninger træffes 
som beskrevet i stk. 3 på et fællesmøde. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med 
mindre der begæres skriftlig afstemning. 

Stk. 3. Beslutninger tages 
1. fortrinsvis ved almindelig diskussion
2. ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte.
Ved afstemninger benyttes følgende fremgangsmåde:

a) Alle fremmødte husstande har 2 stemmer i spørgsmål, der vedrører afdelingen
dvs. i spørgsmål der vedrører afdelingens økonomi, forslag der indbringes for
afdelingsmødet, valg af formand, afdelingsbestyrelsesmedlemmer og supple-
anter.

b) Alle fremmødte beboere har en stemme i alle øvrige tilfælde.
Hvis der ikke er 2/3 af bofællesskabets medlemmer til stede, skal punktet behandles på 
næste fællesmøde, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 flertal af de fremmødte. 

En beboer kan forlange beslutningsprocessen flyttet til et højere niveau. 

En beboer, der er forhindret i at deltage i et fællesmøde, kan til bestyrelsen eller ordsty-
reren aflevere et skriftligt indlæg til et punkt på dagsordenen, og indlægget læses op på 
fællesmødet. 

Hvis en beslutning har personlig eller økonomisk betydning for en beboer eller en nær 
tilknyttet person, er den pågældende inhabil og kan ikke deltage i behandlingen på fæl-
lesmøder. 

Stk. 4. Fællesmødet kan inden for rammerne af fastlagte beslutninger anvende bofælles-
skabets midler, til indkøb, indretning af lokaler, udearealer, fællesarrangementer, initia-
tiver i forhold til samarbejdspartnere m.v. 

Stk. 5. Fællesmødet fordeler løbende interne ansvars- og arbejdsopgaver i forhold til bo-
fællesskabet. 

Stk. 6. Der kan kun træffes beslutning om punkter, der er optaget på fællesmødets dags-
orden. 
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Dagsordenen til et fællesmøde udarbejdes af afdelingsbestyrelsen. Alle beboere og ar-
bejdsgrupper opfordres til at komme med oplæg og forslag til møderne. Oplæg og for-
slag afleveres til et afdelingsbestyrelsesmedlem senest 10 dage inden et fællesmøde. 

Stk. 7. Indkaldelse med dagsorden og eventuelle bilag skal senest en uge inden et fæl-
lesmøde udsendes elektronisk via mail og omdeles til de, der ikke har mail. Den web-
ansvarlige sætter snarest efter udsendelse, dagsorden med bilag på den interne del af 
hjemmesiden. 

Stk. 8. Fællesmøderne skal gennemføres, så det sikres, at alle bliver hørt. Punkter kan 
behandles i mindre grupper, ved runder eller lignende, hvor alle har mulighed for at være 
med til at finde løsninger, som kan accepteres af alle eller flest mulige. 

Stk. 9. Der kan stilles ændringsforslag på mødet. Såfremt en beboer anmoder herom, 
kan en beslutning på baggrund af et ændringsforslag udskydes til førstkommende fæl-
lesmøde, hvor ændringsforslaget fremsættes som en del af dagsordenen. Fremgangs-
måden giver mulighed for at undersøge eventuelt uafklarede spørgsmål. 

Stk. 10. Der skrives et referat, der udsendes senest en uge efter fællesmødet. 

Stk. 11. Ekstraordinære fællesmøder kan indkaldes med 1 uges varsel, når en sag kræ-
ver hurtig beslutning, eller hvis 25 % af beboerne anmoder et afdelingsbestyrelses-
medlem om det.  
I særlige situationer, fx behandling af ny bofælle(r) på foranledning af Indflytning og 
boligtilbudsudvalg, kan varslet nedsættes til 3 dage. 
Ekstraordinære fællesmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen på samme måde, som 
ved de ordinære fællesmøder. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen.  

Stk. 12. Et ekstraordinært fællesmøde er beslutningsdygtigt, såfremt 2/3 af husstandene 
er repræsenterede. Beslutninger skal så træffes med 2/3 flertal af de fremmødte bebo-
eres stemmer. 

§ 5 - Afdelingsbestyrelse

Stk. 1. Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer 3 medlemmer inkl. formand og kas-
serer. Hvis mere end 3 medlemmer, kan suppleanter indtræde for 1 år ad gangen.  An-
tallet af bestyrelsesmedlemmer skal dog være et ulige antal. 

Stk. 2. Der skal ved valg af afdelingsbestyrelsen tilstræbes en bred repræsentation fra 
bofællesskabet. 

Stk. 3. Afdelingens formand og øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen vælges for to 
år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen af medlemmerne. Genvalg kan finde sted en 
gang. Afdelingsmødet vælger 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for en periode på 1 
år.  Genvalg kan finde sted 1 gang. 

Stk. 4. Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet i henhold til 3B’s vedtægter. Fæl-
lesmødet indstiller medlemmer og suppleanter, til det efterfølgende valg til afdelingsbe-
styrelse. 

Stk. 5: Afdelingsbestyrelsen varetager opgaver i henhold til 3B’s vedtægter, herunder 
udarbejdelse af budgetforslag, forberedelse, gennemførelse og opfølgning af afdelings-
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møder og har det overordnede ansvar for opgaver i tilknytning til fællesmødet som be-
skrevet i stk. 6.  

Stk. 6. Afdelingsbestyrelsens opgaver og ansvar: 

• at indkalde til fællesmøder/afdelingsmøder, herunder udpege ordstyrer og referent

• at være ansvarlig for at fællesmødernes/afdelingsmødernes beslutninger følges
op

• at henstille til arbejdsgrupper om at tage bestemte sager op til drøftelse med hen-
blik på at komme med oplæg til fællesmøde/afdelingsmøde

• at sikre, at der udarbejdes oplæg til årlig drøftelse af præsentation og vision for
Seniorbofællesskabet Kløvermarken på fællesmøde/afdelingsmøde

• at koordinere de forskellige aktiviteter i bofællesskabet

• at være kontaktgruppe udadtil, hvor der ikke i forvejen er grupper eller enkeltper-
soner, der har kompetence hertil

• at offentliggøre referater fra afdelingsbestyrelsesmøder

• at være kontaktled til 3B

• at udarbejde driftsbudget til godkendelse på fællesmøde/afdelingsmøde

• at vælge repræsentanter til 3B´s repræsentantskab

§ 6. Afdelingsmøde

Stk. 1. Afdelingsmøde afholdes i henhold til 3B’s vedtægter.

§ 7. Ændring af vedtægter for Seniorbofællesskabet Kløvermarken

Stk. 1. Ændring af vedtægter kan ske ved debat på et fællesmøde inden forelæggelse på
et afdelingsmøde. 
Vedtægter for 3Bs afdeling seniorbofællesskabet Kløvermarken – afd. 24 - 271 Nr. 3071 
– er vedtaget på afdelingsmødet den 3. september 2015, udsendt på mail til samtlige
husstande i afdelingen og offentliggjort på Kløvermarkens hjemmeside.

blev tidligere vedtaget på afdelingsmødet den 3. september 2015. 

Ændringen drøftes på fællesmødet den 20. august og indstilles til godkendelse på af-
delingsmødet den 9. september 2021 

23. juli 2021/Vivi M
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Beboerregnskab
Afdeling 24271 Kløvermarken

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den 

almene sektor, ligesom du kan læse mere om 

beboer-app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.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

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

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.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.
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http://kløvermark.dk

https://www.3b.dk/
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https://www.youtube.com/watch?v=BZ0jYJFSx3U
https://www.youtube.com/watch?v=BZ0jYJFSx3U
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