
24271 KLØVERMARKEN

INVITATION 
TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 
TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2020 KL. 13 I FÆLLESHUSET, SØNDERGÅRDS ALLÉ 238

I DENNE FOLDER FINDER DU 

• Afdelingens årsregnskab for 2019
• Afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2021
• 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 huslejenedsættelse/
stigning  på
0 pct. for familieboliger og
0 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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SÆRLIGE REGLER FOR AFDELINGSMØDET, SEPTEMBER 2020 

Boligministeren har indført foreløbige regler i forbindelse med Covid-19. Det betyder at du 
kan stemme ved fuldmagt til afdelingsmødet. Desuden kan det besluttes, at deltagelse i 
afdelingsmødet skal ske ved tilmelding. Læs mere om bekendtgørelsen i BL informerer: 
Information til medlemmerne om coronavirus på BL´s hjemmeside. 

3B´s organisationsbestyrelse har besluttet, at hver lejer/husstand alene kan medbringe én 
fuldmagt, der giver ret til 2 stemmer. Ved indskrivningen udleveres 2 stemmesedler ekstra, hvis der 
medbringes én fuldmagt. 

• Fuldmagten skal være skriftlig, og hver husstand kan medbringe fuldmagt fra én anden
husstand. Det er den enkelte lejer/husstand, der afstemmer med den, de afleverer fuldmagten
til, hvad de ønsker at stemme i forhold til de beslutninger, der skal træffes på mødet. Dette
gælder også i forhold til valg til bestyrelsen.

Det er kun personer, der i forvejen har adgang til afdelingsmødet (dvs. selv er beboere), der
kan medbringe fuldmagter for andre beboere i afdelingen. Fuldmagtsblanketten kan hentes
på ejendomskontoret .

Underskreven fuldmagtsblanket medtages på afdelingsmødet, hvor stemmesedler så
udleveres.

• Mødet indkaldes med forbehold for, at deltagerantallet ikke overstiger retningslinjerne for
COVID-19. Der må være 1 person pr. 2 kvm. tilstede i lokalet hvor afdelingsmødet afholdes.

Har du ikke tilmeldt dig mødet kan du risikere at blive nægtet adgang til mødet, hvis antallet af 
deltagere overstiger det tilladte.  

Af samme grund appelleres der til, at kun 1 beboer pr. husstand deltager i afdelingsmødet. 

HUSK!! 
Underskrevne fuldmagter kan gå tabt, hvis fuldmagtshaver ikke får adgang til afdelingsmødet 
(fordi man ikke har tilmeldt sig). 
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Dagsorden til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken

1. Valg af dirigent (på valg er Kirsten Valgreen) – herunder valg af referent (på valg er 
Kurt Sørensen) 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). Beretningen for 
bestyrelsesperioden frem til 15. august 2020 vedlægges. Der gives supplerende 
beretning på 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 2 år. Ulla Runge modtager ikke genvalg. Vivi Meldgaard opstiller 
som formand.

7. Valg af 2 medlemmer for 2 år til afdelingsbestyrelsen.

På valg er Ole Mogensen og modtager ikke genvalg. Vivi Meldgaard er på valg, men 
opstiller som formand. Det vil sige, at der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Tove Steiner-Jessen og Birte Smidt opstiller.

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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Afd. 24 271. Seniorbofællesskabet Kløvermarken. Formandens beretning for perioden mellem 

afdelingsmøderne september 2019 og 15. august 2020. Formandens supplerende beretning for 

perioden 15. august til 24. september vil blive givet på afdelingsmødet samme dato.  

Indledning: Perioden som formand har været lidt speciel. I det første halve år var jeg passiv som 

formand på grund af sygdom i hjemmet. Da jeg meldte mig aktiv igen omkring 1. marts 2020 blev 

”Danmark lukket ned” på grund af COVID-19. Det betyder, at min indsats i perioden har været be-

skeden. Jeg skylder de øvrige bestyrelsesmedlemmer en stor tak. De har på bedste vis afviklet af-

delingsbestyrelsens forpligtigelser i min fraværsperiode.   

Krisen under COVID-19 har medført, at bofællesskabets aktivitetsniveau og samvær har været 

mindre end vi tidligere har oplevet i de 17 år bofællesskabet har eksisteret. Kløvermarkens høje 

gennemsnitsalder på ca. 80 år betyder, at mange bofæller er sårbare og derfor har været mere i 

egne boliger end sædvanligt. Vores dejlige fælleshus har været ubrugt fra 11. marts til 1. august 

2020. Det har f.eks. betydet manglende fælles morgenmad på onsdage men også, at andre former 

for samvær har været en mangelvare.    

Der er mange som skal takkes for initiativer for at være sammen – men på afstand i Coronaperio-

den.  Bl.a. var morgensangen - med fortrykte sange med gamle billeder fra Kløvermarkens første 

år - et tilløbsstykke. Heldigvis bød forårsmånederne på meget godt vejr. Det betød, at vi kunne 

mødes uden for i mindre grupper.      

Beretning: Bestyrelsens medlemmer har været Ulla Runge (formand), Helge Krøyer (kasserer), Vivi 

Meldgaard (sekretær), Ole Mogensen, Niels Peter Rasmussen og Ulrik Falk-Sørensen suppleant. 

Medlemmer af 3 B’s repræsentantskab var Birte Smidt, Ulla Runge og Vivi Meldgaard.  

Seniorbofællesskabet Kløvermarken har 30 beboere fordelt på 19 huse. Et hus har skiftet lejer. To 

nye bofæller blev budt velkommen 15. november 2019. Afdelingens økonomi er stabil. Regnskabet 

for 2019 udviste et overskud på ca. 30.000 kr. Det er andet år i træk, at regnskabet udviser 

overskud.   

Afdelingsbestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder (inkl. et hastemøde pga. COVID-19) og 5 fæl-

lesmøder. Bofællesskabets årlige Tema-weekend, som fik bevilget tilskud fra aktivitetspuljen blev 

aflyst på grund af COVID-19. Dog holdt vi bofællesskabets fødselsdag i juni måned. Det blev en fin 

fest med musik, sang og petanquekonkurrence. Fødselsdagen blev holdt ude – ”fælles - men på 

afstand”.      

Når der ses bort fra en stor arbejdsindsats på grund af ud- og indflytning, har bestyrelsens arbejde 

været præget af rutinemæssige driftssager og forsøg på, at få nogle af de mange udestående sager 

afsluttet. Nogle opgaver er løst, men til på trods af bestræbelserne har det ikke været muligt at 

ende året med færre sager end sidste år. Årsagerne kan tillægges COVID-19 i kombination med 

ændrede forretningsgange efter fusionen med KAB. Man kan heller ikke se bort fra, at det store 
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arbejdsmæssige pres på ejendomskontoret har været medvirkende til, at nogle arbejdsopgaver er 

blevet udsat. Det er vores ønske, at de listede udeståendesager snarest muligt bringes til afslut-

ning i dialog med ejendomskontor og hovedkontor. Ikke mindst har afdelingen behov for revide-

ring af Service- og driftsaftaler, at skærpet tilsyn og § 62 (tidligere §60) gennemføres, at markvan-

dringer genoptages, at vores spørgsmål til forsikringer afklares samt at der findes en ordning for 

etablering af ladestander til elbil mv. Afdelingsbestyrelsen har stor forståelse for, at driftskontoret 

har været ude for omfattende personaleskiftninger og sygdom, men en forudsætning for færdig-

behandling af de mange sager kræver enten ejendoms- eller hovedkontorets medvirken.   

Som nævnt har et hus skiftet ejer. To nye bofæller flyttede ind i november 2019 i en medejerbolig. 

Under såvel ud- og indflytning og efter indflytningen viste der sig at være en del komplikationer, 

hvilket hovedsageligt kan henføres til, at hverken ejendomskontor eller KAB har den nødvendige 

ekspertise og erfaring, når nye lejemål handler om en medejerbolig. Denne problematik, bør have 

meget større opmærksomhed fra henholdsvis Ballerup Kommune, driftskontor og hovedkontor.    

Selv om aktivitetsniveauet har været lavere i år end tidligere, så må det understreges, at det gene-

relt er relativt højt, når man tager vores gennemsnitsalder i betragtning. Det betyder, at vi har en 

skærpet opmærksomhed på ”Hvad vi selv udfører?” og ”Hvad vi skal udlicitere?”. Indtil videre har 

dialogen ført til, at vi købt en robotplæneklipper, men også andre arbejdsopgaver, som vi indtil nu 

selv har udført kan komme på listen af opgaver, der kan udliciteres. Kun fremtiden vil vise, hvor 

længe vi kan gå ”på to ben” og på den måde se og opleve, at de fælles arbejdsopgaver er en del af 

vores sociale interaktion, men samtidig med, at der tages hensyn til, hvad den enkelte kan/ikke 

kan f.eks. på grund af sygdom og handicap.             

Som afslutning på beretningen vil jeg takke bofællesskabet for et godt samarbejde.   

Ulla Runge, formand 
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Beboerregnskab
for 2019

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 28.808,89

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og beboerbudget

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 afdelingens udgift til ejendomsskat 
er steget mindre end forventet, samtidig med at afdelingen ikke har haft udgifter til udstillings- og glasforsikring som 
budgetteret.
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Beboerregnskab
Afdeling 24271 Kløvermarken

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2019 - 31.12.2019 2019

Oprindelig lån i ejendom 1.067.989 1.063.613 4.376
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 498.185 514.601 -16.416
311.431 319.200 -7.769

Vand og målerpasning 10.390 11.933 -1.543

Renovation 42.940 44.900 -1.960

36.107 42.870 -6.763

97.317 95.698 1.619

Variable udgifter 161.335 175.824 -14.489
45.256 43.066 2.190
3.129 3.117 12

6.035 4.000 2.035

57.594 134.000 -76.406

-57.594 -134.000 76.406

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 88.438 110.920 -22.482

16.808 14.055 2.753

1.669 666 1.003

Henlæggelser 147.232 147.232 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 140.000 140.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 6.732 6.732 0
Tab ved fraflytninger 500 500 0

Ekstraordinære udgifter 50.533 1.800 48.733
1.800 1.800 0

1.065 0 1.065

159 0 159

47.509 0 47.509

Udgifter i alt 1.925.274 1.903.070 22.204

Boligafgifter og leje 1.880.808 1.880.822 -14
Leje for boliger og indvendig vedligeholdelse 1.880.808 1.880.822 -14

Andre ordinære indtægter 22.214 22.248 -35
0 1.500 -1.500

6.450 0 6.450

15.764 17.300 -1.537
0 3.448 -3.448

Ekstraordinære indtægter 51.061 0 51.061
3.552 0 3.552

47.509 0 47.509

Indtægter i alt 1.954.083 1.903.070 51.013

Årets overskud 28.809

Indflydelse  Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfond og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Budget 
2019

Regnskab 
2019

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Godtgørelse til fraflyttede lejere

Renteindtægter

Tilskud fra boligorganisationen

Kontante indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af 
lejerforbedrede lejemål

 Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år
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Beboerregnskab
Afdeling 24271 Kløvermarken

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 28.488.701 Henlæggelser 918.278
Omsætningsaktiver 1.675.194 Opsamlet resultat 68.302

Langfristet gæld 28.515.852
Kortfristet gæld 661.463

I alt 30.163.895 I alt 30.163.895

Bemærkninger til beboerregnskab 2019

Andre ordinære indtægter
Der var budgetteret med en forrentning på 0,5 % af afdelingens mellemregning. Men da afkastet i 2019 blev på -
0,1 %, har afdelingen fået renteudgifter i stedet for renteindtægter. Tilskud fra boligorganisationen vedrører tilskud 
fra aktivitetspuljen til temaweekend. Afdelingens resultat for 2018 har vendt det opsamlede resultat til et overskud, 
og der skal derfor ikke afvikles på underskud, som forventet i budgettet.

Ekstraordinære indtægter

Oprindelig lån i ejendom
Reguleringsprocenten på beboernes andel af udgifter til lån blev i 2019 højere end forventet i budgettet.

Der er en lejer som har benyttet sig af råderetten og har fået udbetalt en godtgørelse ved fraflytning. Denne 
godtgørelse bliver indbetalt af de indflyttede lejere og kan ses under ekstraordinære indtægter.

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 5,6 %. Forsikringerne er lavere det skyldes, at der ikke er udgifter til udstillings- og 
glasforsikring som budgetteret. Organisationsbestyrelsen har besluttet at styrke arbejdskapitalen, som har været 
faldende gennem de seneste år. Der bliver derfor opkrævet et ikke budgetteret bidrag på 160 kr. pr. 
lejemålsenhed fra 2018.

Variable udgifter
Besparelsen i udgifterne til fællesfaciliteter og selskabslokale skyldes primært, at der har været lavere udgifter til el 
og varme i selskabslokalet. Der har været flere udgifter til beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer 
end forventet. Det skyldes afholdelse af temaweekend, hvor der under andre ordinære indtægter er modtaget et 
tilskud fra aktivitetspuljen.

Ekstraordinære udgifter

Korrektionen vedrører for lidt afsat elrefusion for 2018. En lejer som har benyttet sig af råderetten og har fået 
udbetalt en godtgørelse ved fraflytning. Denne godtgørelse bliver indbetalt af de indflyttede lejere. Udgiften kan 
ses under ekstraordinære udgifter.
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Beboerbudget
Afdeling 24271 Kløvermarken

Lejeændring pr. 1. januar 2021

Ændring i %
Gennemsnitsleje pr. 

m² pr. år

Familieboliger 0,00 1.250,89

Medejerboliger 0,00 1.065,61

Eksempel på månedlig leje for år 2021.

Størrelse
Nuværende leje 

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

2-rums Familiebolig 77,0  m² kr.8.126 0 kr. 8.126 kr.

3-rums Medejerbolig 90 m² 8.002 kr. 0 kr. 8.002 kr.

4-rums Medejerbolig 98,7 m² 8.761 kr. 0 kr. 8.761 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 1.949.000 kr.

    Ændring i kr. pr. år total

0,00

0,00

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget 2021

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med KAB 

udarbejdet budgetforslaget for 2021.

Budgettet balancerer, huslejen reguleres 

derfor ikke

378.000; 19%

187.000; 10%

1.384.000; 71%

Indflydelse

Nogen indflydelse

Ingen indflydelse



Beboerbudget

Afdeling 24271 Kløvermarken

Beboerbudget for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021

Oprindelig lån i ejendom 1.064.000 1.063.613 387

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

Offentlige og andre faste udgifter 503.000 507.560 -4.560

320.000 328.900 -8.900

Vand og målerpasning 4.000 8.876 -4.876

Renovation 44.000 43.800 200

36.000 32.390 3.610

99.000 93.594 5.406

Variable udgifter 174.000 172.513 1.487

50.400 47.600 2.800

4.600 3.500 1.100

6.000 4.100 1.900

182.000 105.000 77.000

-182.000 -105.000 -77.000

Udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale 94.000 107.720 -13.720

18.000 8.910 9.090

1.000 683 317

Henlæggelser 206.000 187.232 18.768
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 198.000 180.000 18.000

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

Tab ved fraflytninger 1.000 500 500

Ekstraordinære udgifter 1.800 1.800 0

1.800 1.800 0

Udgifter i alt 1.948.800 1.932.718 16.082

Boligafgifter og leje 1.899.800 1.899.454 346

Leje for boliger og indvendig vedligeholdelse 1.899.800 1.899.454 346

Andre ordinære indtægter 49.000 33.264 15.736
8.000 4.800 3.200

6.000 0 6.000

17.000 15.300 1.700

18.000 13.164 4.836

Indtægter i alt 1.948.800 1.932.718 16.082

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

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Ejendomsskatter

Forsikringer

Budget 

2021

Budget 

2020



Beboerbudget
Afdeling 24271 Kløvermarken

Bemærkninger til budget 2021

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Henlæggelser

Andre ordinære indtægter

Diagrammet viser udgifterne du har indflydelse på I alt 378.000,00 kr.

Der er budgetteret med fald i ejendomsskatterne, da man har beregnet ud fra skattebilletten i 2020 og tillagt en stigning 

på 2,8%. Derudover er budgetteret med en stigning i administrationsbidraget til KAB på 2%.

Der er ændringer i medarbejderstaben og samtidig er der indregnet en overenskomstmæssig stigning. Dette modsvares 

af, at der er budgetteret med lavere udgifter til fællesfaciliteter og selskabslokale.

Der er budgetteret med et tilskud fra Boligforeningen 3B i forbindelse med aktivitetspuljen. Afvikling af opsamlet resultat 

stiger, da afdelingen fik et overskud i 2019. Overskuddet afvikles over 3 år fra 2021 til 2023.

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

forventede vedligeholdelsesarbejder.

Renholdelse 
(lønninger, 

kontorhold, m.v.); 
55.000

Almindelig 
vedligeholdelse; 

6.000

Henlæggelser 
(opsparing); 205.000

Udgifter til 
fællesfaciliteter og 

selskabslokale; 
94.000

Diverse udgifter; 
18.000



Vedligeholdelsesplan for 2021

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

Udskift varmtvandsbeholdere (afd.) 38

Vedligeholdelse tagrender/nedløb (afd.) 21

Udskiftning traktor Egholm (årgang 2009) 16

Vedligeholdelse/udskift hvidevarer (almen) 15

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

Vedligeholdelse tage (afd.) 7

Vedligeholdelse beplantning (afd.) 6

Vedligeholdelse facader (afd.) 5

Vedligeholdelse varmeinstall. (afd.) 5

Flytteboliger (almen) 5

Udvalgte opgaver i alt 128

Henlæggelsesplan for 2021-2030

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.)

2021 820 182 638 198 0 836
2022 836 118 718 198 0 916
2023 916 176 740 198 0 938
2024 938 89 849 198 0 1.047
2025 1.047 409 638 198 0 836
2026 836 140 696 198 0 894
2027 894 90 804 198 0 1.002
2028 1.002 92 910 198 0 1.108
2029 1.108 107 1.001 198 0 1.199
2030 1.199 106 1.093 198 0 1.291

Beboerbudget

Afdeling 24271 Kløvermarken

Henlæggelser er opsparing til fremtidige fornyelser og renoveringer. Henlæggelser er lovpligtige for alle bo-
ligafdelinger. Herunder ses, hvordan forbruget til vedligeholdlse udvikler sig over de næste 10 år, og hvor 
meget, der skal henlægges:



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