
3071 KLØVERMARKEN 

INVITATION 
TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2019 KL. 13 I FÆLLESHUSET, SØNDERGÅRDS ALLÉ 238

I DENNE FOLDER FINDER DU 

• Afdelingens årsregnskab for 2018
• Afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2020
• 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
1,00 pct. for familieboliger
1,00 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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Dagsorden til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken

1. Valg af dirigent (på valg er Ulrik Falk Sørensen) – herunder valg af referent (på valg er 
Kirsten Valgreen) og stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden.

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 2 medlemmer for 2 år til afdelingsbestyrelsen.
På valg er Helge Krøyer (genopstiller) og Knud Eriksen. Niels Peter Rasmussen er 
villig til valg.

7. Valg af 2 suppleanter.

8. 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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Afd. 24 271. Seniorbofællesskabet Kløvermarken – Formandens beretning for pe-

rioden mellem afdelingsmøderne september 2018 og september 2019.  

Bestyrelsens medlemmer: Ulla Runge (formand), Helge Krøyer (kasserer), Vivi Meld-

gaard (sekretær), Ole Mogensen, Knud Eriksen (valgt for 1 år på grund af dødsfald i 

tidligere bestyrelsesperiode) og aktive suppleanter Carolina Falk-Sørensen og Kirsten 

Priskorn (halvdelen af perioden). Medlemmer af 3 B’s repræsentantskab: Birte 

Smidt, Ulla Runge og Vivi Meldgaard.  

Seniorbofællesskabet Kløvermarken har 30 beboere fordelt på 19 huse. Ingen fra- og 

tilflytninger. Økonomien er stabil. Regnskabet for 2018 udviste et mindre overskud 

på ca. 40.000 kr.   

Der er blevet afholdt 9 afdelingsbestyrelsesmøder og 6 fællesmøder. Derudover har 

en særlig arbejdsgruppe arrangeret en vellykket Tema-weekend med bevilget tilskud 

fra aktivitetspuljen.      

Bestyrelsens arbejde har i perioden været præget af rutinemæssige driftssager ef-

ter, at den ”Store tagsag” blev afsluttet tilfredsstillende - håndværksmæssigt og øko-

nomisk - i begyndelsen af perioden. Den tidligere bestyrelse skal have tak for det 

store arbejde, der blev ydet i perioden fra 2017 – 2018. 

Selv om det har været rutinemæssige driftssager, har der været meget arbejde for 

bestyrelsen, hvad vores liste over udestående sager bærer præg af. I gennemsnit har 

der været ca. 16 sager på listen, og det på trods af, at der fortsat bliver lukket em-

ner.  

Året har meget naturligt været præget af, at Boligselskabet 3B 1. januar 2019 fusio-

nerede med KAB. Kundecenter 3B er nu en egen afdeling i KAB. I den anledning har 

der på flere niveauer været en del møder og fusionen har præget områdemøder, 

repræsentantskabsmøde med videre. Set i afdelingsbestyrelsesperspektiv er fusio-

nen gået uden de store problemer, hvilket tolkes positivt. At vurderingen er positiv 

kan begrundes i, at 3B har været meget omhyggelige og konkrete i forhold til infor-

mation. Det gælder også i forhold til samarbejde om IT og regnskab, men også vores 

nye afdelingshjemmeside gennem KAB, som vi nu er en del af – et arbejde som Vivi 

Meldgaard på bestyrelsens vegne har varetaget. Chefkonsulent Anders Rosendahl, 

som er medlem af Kundecenter 3B’s ledelse har – for at lære afdelingen at kende - 
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deltaget i et bestyrelsesmøde i maj 2019 sammen med vores nye driftschef Frank 

Nielsen, som tiltrådte i oktober 2017. Frank Nielsen har desuden deltaget i et tidli-

gere bestyrelsesmøde, ligesom vi har mødt Frank Nielsen i samarbejdet med de øv-

rige boligafdelinger i Ballerup Kommune om samdrift.  

I perioden har der været afholdt en ”Markvandring” med deltagelse af ejendomsle-

der Jan Forsberg. Derudover er samarbejdet med driftskontoret præget af travlhed, 

som antages at hænge sammen med en forudgående periode med omfattende per-

sonaleskiftninger, men også af sygdom. Det er en travlhed, som kan mærkes på af-

delingsniveau, hvor nogle opgaver udsættes. Som eksempler kan nævnes, at dialog 

om servicekontrakt og samdrift mangler at falde på plads og at det ikke har været 

muligt at få aftalt datoer for Skærpet eftersyn og § 60 bygningseftersyn. Travlheden 

til trods, har der været tid til et større konkret samarbejde mellem bestyrelsesmed-

lemmerne Helge Krøyer/Ole Mogensen og Frank Nielsen om en tilpasning af lang-

tidsbudgettet fra 2020.  Et arbejde, som er tilfredsstillende og forventes at betyde et 

godt styringsinstrument i forhold til afdelingens økonomi. 

Til trods af vores efterhånden høje gennemsnitsalder er aktivitetsniveauet i besty-

relse og bofællesskabet højt. I flæng skal nævnes, at der fortsat er mange aktive ar-

bejds- og interessegrupper, der er produceret en ny pjece om Kløvermarken, fælles-

husets indretning er forbedret, der har været afholdt 5 arbejdsdage samt fødsels-

dagsfest, julefrokost og nytårsfest og flere andre arrangementer. På trods af det re-

lative høje aktivitetsniveau fylder dialogen om: ”Hvad vi selv kan gøre?” og ”Hvad vi 

skal vi udlicitere?” mere og mere. Bl.a. har det ført til diskussioner om indkøb af ro-

botplæneklipper, men også andre arbejdsopgaver, som vi indtil nu selv har udført 

kan komme på dagsordenen. Kun fremtiden vil vise, om det kan lade sig gøre at gå 

”på to ben” forstået sådan, at se de mange arbejdsopgaver som en del af den sociale 

interaktion mellem bofællerne samtidig med at der tages hensyn til, hvad den en-

kelte kan/ikke kan.       

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen og bofællesskabet som helhed for et godt 

samarbejde.   

Ulla Runge, formand 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 39.492,79 

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 2018 i sammendrag

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der efter genforhandlig med 

forsikringsselskabet, er opnået en reduktion i præmien. Endvidere har der været et fald i løn til driftspersonale, 

hvilket skyldes, at taksten til lokalt driftsbidrag er sat ned efter indførelse af fremtidens drift, hvor antallet af 

driftschefer er reduceret. I budgettet var der indregnet indeksering af grundejerforeningskontingentet, men det 

forblev uændret i forhold til 2017.
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt regnskab for perioden Regnskab Budget Afvigelse

01.01.2018 - 31.12.2018 2018 2018 2018

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

Oprindelig lån i ejendom 1.060 1.061 -1

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

Offentlige og andre faste udgifter 493 495 -2

302 300 3

Renovation 44 46 -2

31 46 -15

Målerpasning 15 12 3

100 92 9

Variable udgifter 168 187 -19

41 52 -11

16 4 12

56 323 -267

-56 -323 267

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 95 112 -17

Kontingent BL 1 1 0

1 2 -1

12 12 0

2 3 -1

Henlæggelser 127 127 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 120 120 0

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

Tab ved fraflytninger 1 1 0

Ekstraordinære udgifter 11 20 -9

2 2 0

1 0 1

9 18 -9

Udgifter i alt 1.859 1.890 -31

Boligafgifter og leje 1.871 1.871 0

Andre ordinære indtægter 24 19 5
2 2 0

6 0 6

17 17 -1

Ekstraordinære indtægter 3 0 3

3 0 3

Indtægter i alt 1.898 1.890 9

Årets overskud 39

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Renteindtægter

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afvikling af opsamlet resultat (udgift)

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

        Ingen indflydelse

Tilskud fra boligorganisationen

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Beboerdemokratisk arbejde

Beboerarrangementer mv.

Sammentrængt regnskab

Ejendomsskatter

Forsikringer

Ejendomskontor

Løn til driftspersonale og anden renholdelse

Administrationsbidrag

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt regnskab

Bemærkninger til sammentrængt regnskab 2018

Offentlige og andre faste udgifter 

Efter genforhandling med forsikringsselskabet er der opnået reduktion i præmien. 

Variable udgifter

Faldet i løn til driftspersonale skyldes, at taksten til lokalt driftsbidrag er sat ned efter indførelse af fremtidens 

drift, hvor antallet af driftschefer er reduceret. Merforbruget til "Almindelig vedligeholdelse" skyldes, at disse 

udgifter ikke var med i langtidsplanen, og at der er købt batterifugtalarmer. Mindreforbruget på planlagt og 

periodisk vedligeholdelse og fornyelser skyldes, at der er udskudt arbejder vedrørende eftersyn af tag på 

småbygninger, og ventilationsanlæg, rensning bad/køkken.

Stigningen i administrationsbidraget skyldes, at det godkendte bidrag er på 4.200 kr., hvor der i budgettet var 

forventet et bidrag på 3.995 kr. Derudover har organisationsbestyrelsen besluttet at styrke arbejdskapitalen, 

som har været faldende gennem de seneste år. Der bliver derfor opkrævet et bidrag på 160 kr. pr. 

lejemålsenhed fra 2018, som ikke har været budgetteret.

Der var indregnet indeksering af gundejerforeningskontingentet, men det forblev uændret i forhold til 2017. Der 

har ikke været udgifter til vedligeholdelse, fornyelse af service og inventar tilselskabslokaler, hvorfor der samlet 

set er en besparelse på "Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale". 

Ekstraordinære indtægter

Korrektionen vedrører for lidt afsat elrefusion for 2017.

Ekstraordinære udgifter

Afdelingens overskud for 2017 har vendt det opsamlede resultat til et overskud, og derfor afvikles der kun 

resten af underskuddet, og ikke hele det budgetterede beløb. 

Andre ordinære indtægter

Der er ydet tilskud fra Boligforeningen 3B´s aktivitetspulje til afholdelse af fødselsdagsfest. 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Balance pr. 31. december 2018

1.000 kr. 1.000 kr.

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 28.491 Henlæggelser 846

Omsætningsaktiver 1.250 Opsamlet resultat 39

Langfristet gæld 28.516

Kortfristet gæld 339

I alt 29.740 I alt 29.740

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 2018 samt af resultatet af afdelingens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 2020.

Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2020 stiger med kr. 18.646, hvilket svarer til 1,00 %.

Lejeændring pr. 1. januar 2020

Ændring i % Gennemsnitsleje pr. 

m² pr. år

Familieboliger 1,00 1.250,24

Medejerboliger 1,00 1.065,82

Eksempel på månedlig leje for år 2020.

Størrelse

Nuværende leje 

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

2-rums medejerbolig 77,0 m² 6.773 kr. 68 kr. 6.841 kr.

3-rums medejerbolig 90,0 m² 7.923 kr. 79 kr. 8.002 kr.

4-rums medejerbolig 98,7 m² 8.674 kr. 87 kr. 8.761 kr.

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

13.527,00

Budget for 2020 i sammendrag 

Sammentrængt budget

Stigningen skyldes, at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er hævet for at sikre, at 

afdelingen kan dække de fremtidige forventede vedligeholdelsesarbejder.

    Ændring i kr. pr. år total

5.195,00
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11



Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt budget for perioden Budget Budget 

01.01.2020 - 31.12.2020 2020 2019
(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

Oprindelig lån i ejendom 1.064 1.064 0

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

Offentlige og andre faste udgifter 508 515 -7

329 319 10

Renovation 44 45 -1

32 43 -10

Målerpasning 9 12 -3

94 96 -2

Variable udgifter 173 176 -3

Løn til driftspersonale og anden renholdelse 48 44 4

Almindelig vedligeholdelse 4 4 0

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 105 134 -29

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -105 -134 29

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 108 111 -3

Kontingent BL 1 1 0

2 2 0

7 12 -5

3 2 1

Henlæggelser 187 147 40

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 180 140 40

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

Tab ved fraflytninger 1 1 0

Ekstraordinære udgifter 2 2 0

2 2 0

1.933 1.903 30

Boligafgifter og leje 1.881 1.881 0

Andre ordinære indtægter 33 22 11
5 2 3

15 17 -2

13 3 10

1.914 1.903 11

Nødvendig lejestigning 19

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Administrationsbidrag

Beboerarrangementer mv.

Ejendomskontor

Afskrivning på forbedringsarbejder

Beboerdemokratisk arbejde

Indtægter i alt

        Ingen indflydelse

Renteindtægter

Sammentrængt budget

Afvigelse 

2019/2020

Udgifter i alt

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Ejendomsskatter

Forsikringer

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter
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Regnskabet for 2018 udviste et overskud, og dette overskud afvikles over tre år fra 2020.

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Henlæggelser

Andre ordinære indtægter

Der er budgetteret med stigning i ejendomsskatterne, da der forventes en stigning i grundskatteloftværdien på 

5,6 % i forhold til opkrævningen for 2019. Der budgetteres ikke særskilt glasforsikring og forsikring til kunst, da 

disse efter overgang til nyt forsikringsselskab, er inkluderet i ejendomsforsikringen. 

3B's lokalaftale er opsagt, og er derfor blevet kapitaliseret. Herudover er der indregnet andel af løn til fælles 

sekretær i hele område A, og samtidig er der indregnet en generel stigning på 2,6 %. Udgifter til fællesfaciliteter 

og selskabslokale er nedjusteret på baggrund af regnskabstal for 2018. 

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

fremtidige forventede vedligeholdelsesarbejder.

Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget

Bemærkninger til sammentrængt budget 2020
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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%

48%

47%

4%

Løn til driftspersonale m.v. og ejendomskontor

Vedligeholdelse i alt

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale

Rådighedsbeløb og beboerarrangementer

19%
9%

72%

Indflydelse

Nogen indflydelse

Ingen indflydelse
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt budget for perioden Budget 

01.01.2020 - 31.12.2020        2020

(1.000 kr.)

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Oversigt over forbrug 

116.1 Terræn 19

116.2 Bygning, Klimaskærm 15

116.3 Bygning, Bolig-Erhvervsenhed 17

116.4 Bygning, Fælles, indvendig 13

116.5 Bygning, Tekniske installationer 36

116.6 Materiel 5

Oversigt over forbrug i alt 105

Oversigt over de største aktiviteter i året

Udskift varmtvandsbeholdere (afd.) 18

Slib og lak, gulv, fælleshus (afd.) 10

Vedligeholdelse/udskift hvidevarer (almen) 5

Vedligeholdelse skure (afd. materialer) 5

Vedligeholdelse varmeinstall. (afd.) 5

Flytteboliger (almen) 5

Vedligeholdelse facader (afd.) 5

Vedligeholdelse afløb (afd.) 4

Vedligeholdelse vinduer/døre (afd.) 3

Vedligeholdelse sanitet og armaturer (almen) 3

De største aktiviteter i året i alt 63

Opsamlede henlæggelser 2020 2021 2022

Primo 410 485 498

Årets henlæggelse 180 180 180

Forbrug -105 -167 -110

Ultimo saldo 485 498 568

Nøgletal 3071, 

Kløvermarken 

i kr. pr. m²

Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse (2019) 74

Opsparet til planlagt vedligeholdelse (2018) 351

Sammentrængt budget

Gennemsnit 3B for afdelinger 

opført efter år 1975 i kr. pr. m²

188

445

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 

1. Indsendt af afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen stiller som forslag, at der på side 2 ”Indvendig vedligeholdelse” i Tillæg til 

vedligeholdelsesreglement for medejerboliger ændres således, at punktet ”afløbsinstallation over 

gulvniveau” tages ud.  

Begrundelse: Praksis har vist, at det ved reparationer er vanskeligt at skelne mellem over og under 

gulvniveau.   

Gældende vedligeholdelsesreglement medejerbolig pr. 13. sept. 2017 ændres til 

2. Indsendt af afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen stiller forslag om, at der i ”Tillæg til vedligeholdelsesreglement B” fra september 2013, 

side 1 sker en ændring af 5. afsnit, så afsnittet i stedet formuleres: ”Udgifterne til vedligeholdelse 

af boligen i botiden i forhold til maling/indvendig oliering af maghogni- og teaktræværk, tapetsering 

og lakering af gulve kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, når der er tilstrækkeligt med 

midler på vedligeholdelseskontoen”. Dette gælder for lejere i familieboliger. Begrundelse: I forhold 

til Kløvermarkens boliger vurderes det som rimeligt, at oliering sidestilles med maling, når det 

handler om det træværk, der indrammer vinduerne.  

For både medejerboliger og almindelige lejeboliger vil ændringen se således ud i Tillæg til 

Vedligeholdelsesreglement pkt. 5, 6 og 7: 
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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=BZ0jYJ

FSx3U 

3B’S HJEMMESIDE 

På 3B’s hjemmeside www.3b.dk kan du følge 

med i nyheder om, hvad der sker både 

overordnet i den almene sektor, i 3B og rundt 

omkring i afdelingerne. 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 ’ og fx følge med i dit 

vand/varmeforbrug og finde 

kontaktoplysninger på din afdelingsbestyrelse. 

LOG IND PÅ MIT KAB MED NEMID  

Mit 3B er blevet til Mit KAB. Her får du blandt 

andet adgang til information om din bolig, dit 

forbrug og breve og dokumenter, der handler 

om din boligafdeling. Hvis du også står på 

venteliste i 3B eller fx er bestyrelsesmedlem i 

din boligafdeling, finder du også information 

om dette her i selvbetjeningen. 

Som noget nyt skal du fremover tilknytte dit 

NemID, når du logger ind med det login, du 

også brugte på Mit 3B. 

FØLG MED PÅ FACEBOOK 

Mange afdelinger i 3B har efterhånden en 

facebook-side, der fx bliver brugt til at 

informere om arrangementer. Du kan også 

følge med i, hvad der sker i hele 3B på 

facebook-siden ‘Boligforeningen 3B’. 

Boligforeningen 3B v/KAB 

Vester Voldgade 17 

1552 København V 

Tlf. 33 63 10 00  

Mail 3b@kab-bolig.dk 

www.3b.dk 

Man-ons  9-15.30 

Tors 10-18

Fre 9 -13
20

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