
3071 KLØVERMARKEN 

INVITATION 
TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2018 KL. 9.30 I FÆLLESHUSET, SØNDERGÅRDS ALLÉ 238

I DENNE FOLDER FINDER DU 
• Afdelingens årsregnskab for 2017
• Afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2019
• Eventuelt indkomne forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling

til

KOM OG VÆR MED 

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

• - 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

boliqforeninqen 3B 

• - og hør om budgetforslag, der
giver en huslejestigning på
0,52 pct. for familieboliger
0,52 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 bogholderi@3b.dk. 
Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.
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Dagsorden til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken 

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af
forretningsorden (se bagsiden).

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde.

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 2 år. Ulrik Falk-Sørensen kan ikke genvælges

7. Valg af 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år til afdelingsbestyrelsen.
Kirsten Valgreen og Bjørn Runge kan ikke genvælges.

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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BERETNING 
 
Beretning for peroden fra seneste afdelingsmøde i 2017 og afdelingsmødet i 2018. 
 
I slutningen af september 2017 døde en af vores mest aktive bofæller Børge Lobeck efter kort 
tids sygdom. 
 
Børge var lige blevet genvalgt til bestyrelsen. Ved bestyrelsesmødet i oktober 2017 blev 
suppleant Ole Mogensen derfor medlem af bestyrelsen. 
 
Efter planen skulle arbejdet med vores tage være startet i oktober 2017, men på grund af 
misforståelser i byggeafdelingen i 3B blev arbejdet udsat, fordi man havde overset, at vi havde 
haft ekstraordinært afdelingsmøde i maj måned 2017, hvor vi havde besluttet at gennemføre 
tagsagen. Idet vi samtidig havde besluttet at ansøge Organisationsbestyrelsen om at få dækket 
den del af arbejdet, der omfattede den manglende opfølgning på tagrender påpeget i 1-års og 5-
års gennemgang fra Byggeskadefonden. 
 
Den 16/11 2017 gik arbejdet med vores tage i gang. 
 
Helge Krøyer og undertegnede var i byggegruppen og deltog i ugentlig møder med arkitekt og 
entreprenør. 
 
På grund af en del vejrligsdage i perioden kunne tidsplanen ikke holdes, men arbejdet 
blev afsluttet den 18/1 2018. 
 
Med en aftale om 1-års opfølgning til december 2018 kan vi konstatere, at samarbejdet med 
arkitekt og entreprenørerne og håndværkerne har været godt, og de ugentlige møder har 
betydet, at vi har kunnet tage ting op undervejs. 
 
Vi har efterfølgende konstateret enkelte fejl ved nogle huse og har en aftale med konsulent i 
byggeafdelingen og entreprenør om, at de kommer forbi en dag i regnvejr og besigtiger det. 
 
I byggeperioden blev vores gæsteværelse benyttet af arbejdsholdet. Det betød at møblerne 
fra gæsteværelset midlertidigt blev placeret i det store fællesrum. Efterfølgende var der i 
afdelingen stemning for fortsat at have hyggemøbler i fællesrummet, og en arbejdsgruppe 
kom efterfølgende med et oplæg til fællesmødet, hvor man besluttede indkøbet. 

 
Indførelse af Fremtidens Drift i 3B betød, at vores driftschef Annette Klingenberg skulle flytte til 
Måløv Park og samtidig udvide sit arbejdsområde med flere afdelinger. 
 
Kort herefter ophørte Flemming Christensen som varmemester, og der er først for nylig 
kommet en ny varmemester. Annette Klingenberg har været sygemeldt i en længere periode 
og først efter lang tid blev Gert Lauritsen midlertidig ”udlånt” til området. Annette Klingenberg 
har efterfølgende opsagt sin stilling, så nu håber vi, at der snart bliver ansat en ny. 
 
Rapport vedr. bygningseftersyn er udarbejdet i februar 2018. Den gennemgår, hvilke 
vedligeholdelsesopgaver der er de kommende 20 år og vil fremover være et styringsinstrument, 
når der skal lægges budget. Vi er meget tilfredse med den nye rapport, som vil være et godt 
arbejdsredskab for bestyrelsen. 
 
Der har i perioden været afholdt 11 bestyrelsesmøder og 7 fællesmøder. Endelig 
har 2018 været et festår for os. 
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Det er 15 år siden vi flyttede ind den 1. februar 2003. 
 
Den 3. februar 2018 holdt vi en fest for alle bofæller, hvor vi fik en Gourmetmiddag på Jonstrup 
Gamle Købmandsgård med vin financieret af vores fælles opsparing. Hvor vi bl.a. sang de sange, 
der er lavet til fester i årenes løb. 
 
Den 16. juni holdt vi vores 20-års fødselsdag. Vi startede for 20 år siden med at mødes som 
gruppe og var bl. a. ude at se på Søndergårdsområdet , hvor der dengang var en Kløvermark. 
 
Fødselsdagsfesten var både en fest for os selv og en fest, hvor vi havde inviteret de tre andre 
bofællesskaber i Måløv til kaffe, lagkage m.v., samt underholdning. Denne fest blev financieret 
over bestyrelsens budget i stedet for de temadage, vi plejer at holde. Der blev samtidig søgt 
om tilskud fra aktivitetspuljen hertil. 
 
Endelig den 28. juni 2018 har organisationsbestyrelsen behandlet vores ansøgning om at få 
dækket afdelingens udgifter til tagsagen. Og vi er meget glade for at vores ansøgning er blevet 
fuldt imødekommet. 
 
På grund af Ulriks sygdom har jeg i en længere periode været fungerende formand og har 
derfor påtaget mig at skrive denne beretning. I samme periode har Vivi Meldgaard været 
medlem af bestyrelsen og været sekretær. 
 
Ulrik, Bjørn og jeg ophører nu i bestyrelsen, efter at have været med i bestyrelsen i godt fire år. 
 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i bestyrelsen. 
 
Jeg er meget glad for at vide, at Ulla Runge stiller op som formand og for at Ole Mogensen og 
Vivi Meldgaard stiller op til bestyrelsen og at Helge fortsætter endnu et år. Det betyder, der vil 
være en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Tak for det. 

 
 
Kirsten Valgreen 
Måløv den 15. august 2018. 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 40.321,42 

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i sammentrængt 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 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 med flere)

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

Sammentrængt regnskab

Regnskab for 2017 i sammendrag

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til ejendomsskatter
blev mindre end forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden. Derudover er der besparelser på
forsikringerne, da vi har haft genforhandling med vores forsikringsselskab, og derved opnået en reduktion i
præmien. Der har også været færre udgifter til løn til driftspersonalet, da der har været et mindreforbrug på
timer til ejendomsfunktionærer på det grønne område.
Til sidst kan nævnes, at afdelingen har fået flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men det samlede afkast blev på 1,42
%.
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt regnskab for perioden Regnskab Budget Afvigelse

01.01.2017 - 31.12.2017 2017 2017 2017

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

Oprindelig lån i ejendom 1.054 1.061 -7

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

Offentlige og andre faste udgifter 471 515 -43

284 299 -16

Renovation 44 45 -1

40 47 -7

Fælles el og målerpasning 12 33 -22

92 91 2

Variable udgifter 195 166 29

44 51 -7

7 4 3

58 130 -72

-58 -130 72

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 126 94 33

Kontingent BL 1 1 0

2 1 0

12 12 0

2 3 -1

Henlæggelser 101 101 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 100 100 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 1 1 0

Tab ved fraflytninger 1 1 0

Ekstraordinære udgifter 51 20 31

2 2 0

18 18 0

31 0 31

Udgifter i alt 1.872 1.863 10

Boligafgifter og leje 1.844 1.844 0

Andre ordinære indtægter 33 19 14
11 2 9

6 0 6

17 17 0

Ekstraordinære indtægter 36 0 36

36 0 36

Indtægter i alt 1.912 1.863 50

Årets overskud 40

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Løn til driftspersonale og anden renholdelse

Sammentrængt regnskab

Ejendomsskatter

Forsikringer

Administrationsbidrag

Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde
Beboerarrangementer mv.

        Ingen indflydelse

Tilskud fra boligorganisationen

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Renteindtægter

Afskrivning på forbedringsarbejder
Afvikling af opsamlet resultat (udgift)
Korrektioner vedr. tidligere år
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Ekstraordinære indtægter

Korrektionen vedrører hovedsageligt en kompensation fra 3B for syn af lejemål i 2016. Denne post modsvares 
af tilsvarende beløb under ekstraordinære udgifter, da beløbet i 2016 er taget fra henlæggelserne.
Derudover er der en korrektion vedrørende en refusion af el fra grundejerforeningen i 2016.

Ekstraordinære udgifter

Korrektionen vedrører hovedsageligt en kompensation fra 3B for syn af lejemål i 2016. Denne post modsvares 
af tilsvarende beløb under ekstraordinære indtægter, da beløbet i 2016 er taget fra henlæggelserne.

Andre ordinære indtægter

Afdelingen har fået flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en 
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men det samlede afkast blev på 1,42 %.
Derudover har afdelingen fået et tilskud til temadag fra aktivitetspuljen.

Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt regnskab

Bemærkninger til sammentrængt regnskab 2017

Oprindelig lån i ejendom

Afvigelsen til oprindelige lån i ejendommen skyldes, at reguleringsprocenten på beboernes andel af udgifter til 
lån i 2017 blev lavere end forventet i budgettet.

Offentlige og andre faste udgifter 

Udgiften til ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden. 
Derudover er der besparelser på forsikringerne, da vi har haft genforhandling med vores forsikringsselskab, og 
derved opnået en reduktion i præmien.
Afvigelsen til fælles el og målerpasning skyldes, at eludgiften er budgetteret på en fælles el konto, men der er 
kun eludgifter til selskabslokalet, så udgiften er flyttet til selskabslokalet i stedet.

Variable udgifter

Afvigelsen til løn til driftspersonale og anden renholdelse skyldes, at der har været et mindreforbrug på timer til 
ejendomsfunktionærer på det grønne område.
Afvigelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skyldes, at der har været færre udgifter til 
indkøb og reparation af køkkeninventar end forventet. Desuden er der udskudt arbejder vedrørende 
vedligeholdelsesdelen af byggesagen for tagkonstruktion, da byggeregnskabet først forventes afsluttet i 2018. 
Det kan dog nævnes, at der er blevet udskiftet vandmålere i alle boliger.
Stigningen i udgifterne til fællesfaciliteter og selskabslokale skyldes, at eludgifterne var budgetteret under fælles 
el og målerpasning. Derudover har der været flere udgifter til vedligeholdelse af selskabslokalet, da 
varmtvandsbeholderen er blevet repareret. 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Balance pr. 31. december 2017

1.000 kr. 1.000 kr.
Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 28.714 Henlæggelser 775
Omsætningsaktiver 796 Opsamlet resultat -9

Langfristet gæld 28.500
Kortfristet gæld 244

I alt 29.509 I alt 29.509

Revisionspåtegninger

Sammentrængt regnskab

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 3071 Kløvermarken, giver et retvisende 
billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og 
driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet budgetforslaget for 2019.

Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2019 stiger med kr. 9.686, hvilket svarer til 0,52%.

Lejeændring pr. 1. januar 2019

Ændring i % Gennemsnitsleje pr. 
m² pr. år

Familieboliger 0,52 1.237,85
Medejerboliger 0,52 1.055,26

Eksempel på månedlig leje for år 2019.

Størrelse
Nuværende leje 

pr. mdr. Ændring pr. mdr. Ny leje pr. mdr.
2-rums medejerbolig 77,0 m² 6.738 kr. 35 kr. 6.773 kr.
3-rums medejerbolig 90,0 m² 7.882 kr. 41 kr. 7.923 kr.
4-rums medejerbolig 98,7 m² 8.629 kr. 45 kr. 8.674 kr.

Udvikling i gennemsnitslejen de sidste 4 år for medejerboliger pr. m²:

6.998,00

Budget for 2019 i sammendrag 

Sammentrængt budget

Stigningen skyldes, at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er hævet for at sikre, at 
afdelingen kan dække fremtidige forventede vedligeholdelsesarbejder, samt at der forventes en stigning i 
ejendomsskatterne.

    Ændring i kr. pr. år total

2.688,00
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt budget for perioden Budget Budget 

01.01.2019 - 31.12.2019 2019 2018
(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

Oprindelig lån i ejendom 1.064 1.061 3

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

Offentlige og andre faste udgifter 515 495 20

319 300 20

Renovation 45 46 -1

43 46 -3

Fælles el og målerpasning 12 12 0

96 92 4

Variable udgifter 176 187 -11

44 52 -8

4 4 0

134 323 -189

-134 -323 189

111 112 -1

Kontingent BL 1 1 0

2 2 0

12 12 -1

2 3 -1

Henlæggelser 147 127 20

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 140 120 20

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 7 7 0

Tab ved fraflytninger 1 1 0

Ekstraordinære udgifter 2 20 -18

2 2 0

0 18 -18

1.903 1.890 13

Boligafgifter og leje 1.871 1.871 0

Andre ordinære indtægter 22 19 3
2 2 0

17 17 0

3 0 3

1.893 1.890 4

Nødvendig lejestigning 10

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Løn til driftspersonale og anden renholdelse

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale

Indtægter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Sammentrængt budget

Afvigelse 

2018/2019

Udgifter i alt

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Ejendomsskatter

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Indtægter i alt

        Ingen indflydelse

Renteindtægter

Afvikling af opsamlet resultat (udgift)

Forsikringer

Administrationsbidrag

Beboerarrangementer mv.
Ejendomskontor

Afskrivning på forbedringsarbejder

Beboerdemokratisk arbejde

Almindelig vedligeholdelse
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget

Bemærkninger til sammentrængt budget 2019

Oprindelig lån i ejendom

Afdelingen kom i 2017 ud med et overskud. Dette betyder, at der ikke længere afvikles på et samlet underskud, 
men i stedet afvikles der på et samlet overskud.

Beboerbetalingen følger den almindelige prisudvikling (inflation) beregnet af Staten.

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Henlæggelser

Ekstraordinære udgifter

Andre ordinære indtægter

Der er budgetteret med stigning i ejendomsskatterne, da der forventes en stigning i grundskatteloftværdien på 
ca 6 % i forhold til opkrævningen for 2018. Derudover har Organisationsbestyrelsen besluttet at styrke 
arbejdskapitalen, som har været faldende gennem de seneste år. Der bliver derfor opkrævet et bidrag til 
arbejdskapitalen på 160 kr. pr. lejemålsenhed fra 2018. 

Faldet i løn til driftspersonale skyldes, at taksten til lokalt driftsbidrag er sat ned efter indførelsen af fremtidens 
drift, hvor antallet af driftschefer er reduceret, og områdesekretærerne ikke længere indgår i taksten. Derudover 
skyldes faldet i planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, at der i 2018 var budgetteret med et stort 
arbejde vedrørende tagkonstruktion.

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

Afdelingen kom i 2017 ud med et overskud. Dette betyder, at der ikke længere afvikles på et samlet underskud, 
men i stedet afvikles der på et samlet overskud, svarende til det beløb under andre ordinære indtægter. 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

I dette diagram kan du se, hvor stor en del af din husleje du har indflydelse på

I dette diagram kan du se fordelingen af de udgifter du har indflydelse på (uden henlæggelserne)

Sammentrængt budget

1% 

52% 

42% 

5% 

Løn til driftspersonale m.v. og ejendomskontor

Vedligeholdelse i alt

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale

Rådighedsbeløb og beboerarrangementer

17% 

10% 

73% 

Indflydelse

Nogen indflydelse

Ingen indflydelse
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt budget for perioden Budget 

01.01.2019 - 31.12.2019        2019

(1.000 kr.)

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Oversigt over forbrug 

116.1 Terræn 31

116.2 Bygning, Klimaskærm 16

116.3 Bygning, Bolig-Erhvervsenhed 21

116.4 Bygning, Fælles, indvendig 5

116.5 Bygning, Tekniske installationer 34

116.6 Materiel 27

Oversigt over forbrug i alt 134

Oversigt over de største aktiviteter i året

Køb af robotplæneklipper 25

Vedligeholdelse  afløb (afd.) 10

Vedligeholdelse  køkkener (almene) 8

Udskift lamelhegn (afd. materialer) 7

Vedligeholdelse  vinduer/døre (afd.) 6

Rustbeskyttelse og nye skruer, carporte (afd.) 5

Vedligeholdelse  skure (afd. materialer) 5

Beskæring af træer (afd.) 5

Vedligeholdelse /udskift hvidevarer (almen) 5

Vedligeholdelse  facader (afd.) 5

De største aktiviteter i året i alt 81

Opsamlede henlæggelser 2019 2020 2021

Primo 356 362 191
Årets henlæggelse 140 160 180
Forbrug -134 -331 -85

Ultimo saldo 362 191 286

Nøgletal 3071, 
Kløvermarken 

i kr. pr. m²

Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse (2018) 64
Opsparet til planlagt vedligeholdelse (2017) 317

Sammentrængt budget

Gennemsnit 3B for afdelinger 
opført efter år 1975 i kr. pr. m²

165
340

Afdelingsmødet giver ved godkendelse af budgettet, afdelingsbestyrelsen lov til at foretage prioriteringen 
af aktiviteterne i langtidsplanen i samarbejde med administrationen.
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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 

 

Der stilles forslag om, at nedenstående ændring (markeret med rødt) godkendes. 

 
 Leveregler i fælleshuset.  
1. Fælleshuset kan bruges af beboere i Kløvermarken eller af beboere i selskab med gæster. 
Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes en årlig rullende aktivitetsplan over 
bofællesskabets fælles arrangementer.  
 
2. Fælleshuset kan anvendes til egne private fester/arrangementer, som be-boeren er 
ansvarlig for og selv afholder – såfremt fælleshuset ikke er op-taget af 
bofællesskabsarrangementer.  
 
Hidtidige regler:  
Hver bofælle og hvert hus har ret til en privat fest/arrangement hvert kalenderår, således har 
enlige bofæller mulighed for to private fester/arrangementer om året og par-bofæller tre private 
fester/arrangementer om året.  
Nye regler:  
Hver bofælle har ret til en privat fest/arrangement hvert kalenderår, og hvert hus har ret til 2, 

således har enlige bofæller mulighed for tre private fester/arrangementer om året og par-

bofæller fire private fester/arrangementer om året. 
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Egne noter 
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Egne noter 
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Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 70 20 76 00 
Mail 3b@3b.dk
www.3b.dk

Ekspeditionstid
Hverdage  9 -16 
Fredage   9 -14

LOG IND PÅ MIT 3B 
- NU OGSÅ MED NEM-ID
Det er blevet nemmere at logge på ‘Mit 3B’ på 3b.dk.
Nu skal du kun bruge ét samlet login, hvis du sidder i
afdelingsbestyrelsen i en af 3B’s boligafdelinger. Det
giver adgang til både BeboerWeb og BestyrelsesWeb
samt AnsøgerWeb, hvis du har skrevet dig på ven-
teliste.

Som noget nyt kan du også bruge NemID til at logge 
på ‘Mit 3B’. Du skal blot aktivere NemID under dine 
kontooplysninger, når du har logget ind med dit almin-
delige login.

FØLG MED PÅ FACEBOOK
Mange afdelinger i 3B har efterhånden en facebook-
side, der fx bliver brugt til at informere om arrange-
menter. Du kan også følge med i, hvad der sker i 
hele 3B på facebooksiden ‘Boligforeningen 3B’.

3B’S HJEMMESIDE
På 3B’s hjemmeside www.3b.dk kan du følge med i 
nyheder om, hvad der sker både over-ordnet i den 
almene sektor, i 3B og rundt omkring  i afdlingerne. 
Du kan også finde faktuel viden om din afdeling, 
referater fra organisationsbestyrelsesmøder og meget 
mere.
Ikke mindst kan du på hjemmesiden logge dig ind på 
‘Mit 3B’ og fx følge med i dit vand/varmeforbrug og 
finde kontaktoplysninger på din afdelingsbestyrelse.

FIND SELV MERE INFORMATION

SE BUDGETFILM 
Hvis du på en let og oplysende måde vil have mere 
information om, hvordan afdelingens budget er  
skruet sammen, så se film om afdelingsbudgetter ved 
at scanne QR-koden – eller gå ind på dette link:  
https://www.youtube.com/watch?v=BZ0jYJFSx3U
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