
1-3071 Kløvermarken

Ordinært afdelingsmøde 
onsdag den 2. september 2015 kl. 13.00 

i fælleshuset, Søndergårds Allé 238.



Velkommen til ordinært afdelingsmøde 

Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at afdelingsmødet 
behandler og godkender afdelingens budget for det kommende år og vælger medlemmer til 
afdelingsbestyrelsen. Det er også på afdelingsmødet, du kan høre om afdelingsbestyrelsens 
arbejde og driften af afdelingen. Du har mulighed for at stille spørgsmål og få svar, og du kan 
fremlægge dine egne synspunkter. 

Afdelingsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne – 
og det er afdelingsmødet, der godkender afdelingens husorden. 

Hvert lejemål har to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne stemme. Du kan 
derfor ikke afgive stemme ved fuldmagt. 

Derudover har du mulighed for at hilse på afdelingsbestyrelsen og dine naboer. 

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

I hæftet her finder du alt det materiale, du har brug for til mødet. Du kan se afdelingens 

årsregnskab for 2014, afdelingsbestyrelsens budgetforslag for 2016 og eventuelt indkomne 
forslag, som afdelingsmødet skal tage stilling til. 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

Hvis du vil have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter, skal du 
sende en mail til 3b@3b.dk (angiv navn og adresse samt dit ønske) eller ringe til 
Boligforeningen 3B på 70 20 76 00 – så bliver materialet sendt til dig.
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Boligforeningen 3B / Havneholmen 21 / 1561 København V / Telefon 70 20 76 00 / Fax 33 18 62 64 / Mail 3b@3b.dk / www.3b.dk  

 

 

 

Den 5. august 2015 

LAAS/CHST 

 
Velkommen til budgetafdelingsmøde i Kløvermarken 
 
Hermed indkalder 3B til det årlige budgetafdelingsmøde, der afholdes 

 
onsdag den 2. september 2015 kl. 13.00  

   
med følgende dagsorden: 

 
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 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Søren Bonde og Ole Mogensen fratræder pga. 

vores interne regler. 
          

7. Valg af suppleanter. Bente S. Frandsen og Annelise Sørensen fratræder, hvis forslaget under 
punkt 5. vedtages.  

 
8. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. for så vidt afdelingsmødet ikke 

har truffet beslutning om at valget skal foretages af afdelingsbestyrelsen, jf. vedtægtens § 15 
stk. 9.  

 
9. Eventuelt.  
 
Har du ét eller flere forslag, du ønsker behandlet på mødet, skal de være afleveret skriftligt til 
formanden for afdelingsbestyrelsen, Ulrik Falk-Sørensen, Søndergårds Allé 208 
 

senest onsdag den 19. august 2015 
    
For at alle kan forstå, hvad der skal tages stilling til på budgetafdelingsmødet, er det vigtigt, at du 
formulerer dine forslag så kort, og klart som muligt. Er du i tvivl, kan du få hjælp hos din 
afdelingsbestyrelse. 
 
Du vil modtage materiale til mødet senest 1 uge før mødet. 
 
Vi glæder os til at se dig på budgetafdelingsmødet, som afholdes i afdelingens fælleshus 
Søndergårds Allé 238. 
 
 
Med venlig hilsen 
på afdelingsbestyrelsens vegne 
 
 
Ulrik Falk-Sørensen
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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. 

Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B’s 

repræsentantskab vælges af afdelingsmødet.  

§ 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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Formandens beretning 
 

Vi har som sædvanlig afholdt det aftalte antal bestyrelsesmøder og fællesmøder i løbet af året. Et par 

gange har det været nødvendigt at afholde kortere ekstraordinære bestyrelsesmøder. Der har endvidere 

været afholdt de sædvanlige 2 møder for bestyrelserne i de 4 seniorbofællesskaber. Der har også som 

noget nyt været afholdt et områdemøde for alle bestyrelserne i Ballerup og Gladsaxe. I forbindelse med 

debatten om samdrift, har der været nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver af de 7 

afdelinger i Ballerup. Gruppen har afholdt en del møder. 

 

Herunder følger en kort oversigt over de vigtigste emner, som bestyrelsen har arbejdet med: 

 

Samdrift. Der har været en vis fremdrift i arbejdsgruppens arbejde. Det er især sket efter at driftschef og 

de enkelte afdelingsrepræsentanter har prøvet hinanden lidt an. Vi er som en meget lille afdeling jo 

nødt til at have en eller anden form for samdrift, hvilket vi jo har allerede i dag. I starten stod vi meget 

langt fra hinanden. De små afdelinger ønskede en ren timemodel og de store afdelinger ønskede en 

fordelingsnøgle, hvor vi betalte efter antal boliger. I dag er der kommet en form for forståelse for hin-

anden, der gør, at der gøres reelle forsøg på at finde en rimelig samdriftsform. 

 

Solceller. Vi har fået lavet en undersøgelse og et skitseprojekt om solceller på carportstagene. Arbejdet 

er stillet i bero pga en urimelig holdning fra DONGs side. Med den holdning bliver projektet alt for dyrt. 

 

Fjernvarme. I skrivende stund er fjernvarmen kommet til Kløvermarken, men der mangler stadigvæk en 

række efterarbejder.  

 

Interne flytninger. Der er lavet regler for eventuelle interne flytninger. 

 

Hjemmesiden. Den nye hjemmeside indeholder nu alt relevant materiale, både nye ting men også link 

til den gamle side, som efterhånden mere kommer til at virke som et arkiv. Der skal nok gøres et stykke 

arbejde for at alle bofæller tager udgangspunkt i den nye hjemmeside. Som bruger behøver man ikke 

mere at have adgang til den gamle hjemmeside. 

 

Haveplan. Vi har udarbejdet og vedtaget en revideret haveplan. Den vil efter afdelingsmødet være at 

betragte som vores råderet for det udendørs areal. Vi bruger 3B's råderetsregler, når det gælder det 

indendørs. 

 

Bygningseftersynrapport. Denne rapport med tilhørende oversigt over vedligeholdelse og økonomi har 

fra starten været mangelfuldt og fejlbehæftet. Fejlene skyldes først og fremmest, at vi består af lejere og 

medejere og at grundejerforeningen står for noget af vedligeholdelsen. Det er fejl, som bestyrelsen i 

flere år har påpeget overfor 3B's byggechef. Der er i flere omgange blevet lovet en løsning, men tingene 
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er stadigvæk ikke løst. Senest har den nye byggechef lovet et udkast til en ny rapport i slutningen af 

august. Dags dato (20.8) har vi ikke hørt noget. 

I forbindelse med en ny rapport er det også nødvendigt med en aftale med grundejerforeningen om 

grænsedragningen mellem dem og os. Indtil videre har grundejerforeningen ikke reageret på henven-

delser. 

 

Tagene. Vi har endnu ikke hørt fra Byggeskadefonden om vores tage. De har efter sigende en svartid på 

et halvt år, hvilket snart er gået. 

 

Vand i nogle skure. I forbindelse med vand i nogle af vores skure har der været en gennemgang af 

tagpappen på skurene, og der er foretaget nødvendige reparationer. Vi har selv opsat drypnæser over 

dørene til skurene og isoleret omkring postkasserne. 

 

Samarbejde i bestyrelsen. Der har i bestyrelsen været et godt samarbejde, hvor en samlet bestyrelse 

har nydt godt af de enkelte medlemmers indgang til arbejdet og engagement. 

 

5



Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Opførselsår januar 2003 

Oplysninger om afdelingen:

Enheder M² Lejemålsenheder

Boliger 

Familieboliger 5                          419,70 5,0

Medejerboliger 14                       1.281,90 14,0

Boliger i alt 19                       1.701,60 19,0

Øvrige lejemål

Diverse afdelingslokaler 1                          187,40 0,0

I alt 20 1.889,00 19,0

Regnskab for 2014 i sammendrag 

Sammentrængt regnskab
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt regnskab for perioden Budget 

01.01.2014 - 31.12.2014  2014

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

Nettokapitaludgifter 1.039 1.033 6
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 469 463 6

Herunder:

32 28 4

90 88 2

Variable udgifter 156 140 16

Herunder:

3 11 -8

46 39 7

16 4 12

14 0 14

Henlæggelser 108 108 0

Ekstraordinære udgifter 32 2 30

30 0 30

Udgifter i alt 1.804 1.746 58

Boligafgifter og leje 1.545 1.545 0

Andre ordinære indtægter 223 201 22

Herunder:

20 8 12

7 0 7

15 13 2

Ekstraordinære indtægter 23 0 23

Indtægter i alt 1.791 1.746 45

Årets underskud 13

Driftssikring og anden løbende driftsstøtte, ydelse vedr. beboerindskudslån.

Herunder:

Korrektion vedr. tidligere år

Renter

Tilskud fra boligorganisationen

Andel af fællesfaciliteters drift

Sammentrængt regnskab

Afvigelse 

2014

Regnskab 

2014

Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og 

fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter

Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, 

administration samt bidrag til Landsbyggefonden.

Afdelingens energiforbrug

Administrationsbidrag

Almindelig vedligeholdelse

Drift af møde og selskabslokaler

Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen

- heraf beboerarrangementer

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, 

istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning.

Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, 

tab ved lejeledighed / fraflytning m.v.

Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud.
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Nettokapitaludgifterne er steget i forhold til reguleringen af beboerbetalingen. Beboerbetalingen er den andel

beboerne skal betale af ydelsen på realkreditlån og det resterende modtages i ydelsesstøtte fra staten.

Nedsættelse af hovedstol på råderetssag samt ejendomsskat retur fra tidligere år. 

Sammentrængt regnskab

Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Bemærkninger til sammentrængt regnskab 2014

Andre ordinære indtægter

Nettokapitaludgifter

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Ekstraordinære udgifter

Da der ikke var budgetteret med udgifter til fremmed måleraflæsning, har der været en overskridelse på 

energiforbruget. I budgettet til administrationsgebyr, var der ikke taget højde for gebyr til Isyn. Dette er tilpasset i 

fremtidige budgetter.

Behovet for almindelig vedligeholdelse var mindre end forventet på budgetlægningstidspunktet. Etablering af 

støttemure, der var budgetteret på planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, er udskudt til 2015. 

Merforbruget på afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, skyldes "Sociale aktiviteter". 3B har ydet tilskud og dette 

tilskud, kan ses under indtægter "Tilskud fra boligorganisationen.

Renteafkastet af afdelingens mellemregning blev på 2,35 %, mod budgetteret 1 %. Tilskud fra 3Bs 

aktivitetspulje, til "Sociale aktiviteter". Refusion af strøm fra grundejerforeningen for 2014.

Ekstraordinære indtægter
Beløbet vedrører ejendomsskat fra tidligere år, og regulering af refusion af strøm fra Grundejerforeningen for 

2013.
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Balance pr. 31. december 2014

1.000 kr. 1.000 kr.

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 28.498 Henlæggelser 732

Omsætningsaktiver 1.061 Opsamlet resultat 50

Langfristet gæld 28.500

Kortfristet gæld 277

I alt 29.559 I alt 29.559

Regnskabspåtegninger

Administration

Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et underskud på kr. 12.924, der er overført til afdelingens resultatkonto.

Underskuddet skyldes nedsættelse af hovedstol på råderetssag. Der har dog været mindre forbrug på almindelig 

vedligeholdelse og højere renteafkast. 

Afdelingen kom i 2014 ud med et underskud på kr. 12.924 Underskuddet afvikles med start i 2016.

Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 50.379 pr. 31. december 2014. 

Afdelingen har haft en sag om anke af grundværdien. Afdelingen har fået medhold hos Landsskatteretten.

Det har betydet at afdelingen har fået en kompensation fra tidligere år, samt en årlig besparelse fremover.

Kompensationen fra tidligere år er indtægtsført under korrektioner vedr. tidligere år (206). Samtidig er der

afsat et tilsvarende beløb indtil sagen er endelig behandlet og et honorar til de advokater som har behandlet

sagen er beregnet. 

Revision

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Sammentrængt regnskab

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske 

stilling pr. 31. december 2014 samt at resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2014 er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene 

boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2016 stiger med kr. 128.197, hvilket svarer til 7,84%.

Lejeændring pr. 1. januar 2016 for familieboliger

Ændring i % 7,84

Ændring i kr. pr. år total 35.559,00

Lejeændring pr. 1. januar 2016 for medejerboliger

Ændring i % 7,84

Ændring i kr. pr. år total 92.592,00

Gennemsnitsleje pr. m² pr. år pr. 1. januar 2016

Familieboliger 1.165,42

Medejerboliger 993,53

Individuel vedligeholdelse 3,96                      

Eksempel på månedlig leje for år 2016.

Størrelse

Nuværende leje 

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

2-rums medejerbolig 77,00 m² 5.913 kr. 464 kr. 6.377 kr.

3-rums medejerbolig 90,00 m² 6.917 kr. 542 kr. 7.459 kr.

4-rums medejerbolig 98,70 m² 7.573 kr. 594 kr. 8.167 kr.

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

Budget for 2016 i sammendrag 

Sammentrængt budget
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Leje Kløvermarken

Gennemsnitsleje 3B opført efter 1975
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt budget for perioden Budget Budget 

01.01.2016 - 31.12.2016 2016 2015
(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

Nettokapitaludgifter 1.052 1.030 22

Offentlige og andre faste udgifter 490 468 22

282 255 27

39 44 -5

34 32 2

Variable udgifter 151 143 8

40 29 11

3 9 -6

60 58 2

36 35 1

10 10 0

8 7 1

Henlæggelser 107 107 0

Ekstraordinære udgifter 2 2 0

1.802 1.750 52

Boligafgifter og leje 1.643 1.643 0

Andre ordinære indtægter 31 107 -76

6 7 -1

3 4 -1

8 84 -76

1.674 1.750 -76

Nødvendig merindtægt / lejeforhøjelse 128

Sammentrængt budget

Herunder:

Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, 

administration samt bidrag til Landsbyggefonden.

Afvigelse 

2015/2016

Udgifter i alt

Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på 

forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed / fraflytning m.v.

Overført fra opsamlet resultat

Herunder:

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

Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og 

fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter

Ejendomsskatter

Indtægter i alt

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, 

istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning.

Herunder:

Renter

Drift af fællesvaskeri

Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud.

Forsikringer

Afdelingens energiforbrug

Renholdelse

Almindelig vedligeholdelse

Andel af fællesaktiviteters drift

Drift af møde og selskabslokaler

Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen

- heraf beboerarrangementer
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Nettokapitaludgifterne er steget i forhold til reguleringen af beboerbetalingen. Beboerbetalingen er den andel

beboerne skal betale af ydelsen på realkreditlån og det resterende modtages i ydelsesstøtte fra staten.

Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget

Bemærkninger til sammentrængt budget 2016

Nettokapitaludgifter

Der er budgetteret med 1 % i rente af afdelingens mellemregning med Boligforeningen 3B. Andelen af 

fællesfaciliteres drift, refusion af strøm fra grundejerforeningen, er forventet ud fra tidligere års regnskabstal. Da 

der i regnskab for 2013 og 2014 har været underskud, sker der en mindre afvikling af tidligere års overskud. 

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Andre ordinære indtægter

Opkrævning af ejendomsskat for 2015 er tillagt 6 %. Udstillingsforsikring, der dækker krukker, er opsagt med 

virkning fra d. 31. december 2014. Der forventes en lille stigning i forbruget af el. 

Der er indregnet andel af lønudgifter til ejendomskontor under renholdelse. Budgettet til almindelig 

vedligeholdelse er tilpasset forventning og det faktiske forbrug i 2014. Kontingent til grundejerforening er øget 

ud fra opkrævning for første kvartal 2015. Udgifter til varme og øvrige omkostninger i selskabslokale er sat op 

ud fra regnskabstal i 2014. 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

I dette diagram kan du se, hvad din husleje bliver brugt til 

I dette diagram kan du se fordelingen af variable udgifter 

Sammentrængt budget

27% 

2% 
64% 

6% 1% 

Renholdelse inkl. løn til ansatte

Almindelig vedligeholdelse

Vaskeri og beboerlokaler m.v.

Rådighedsbeløb og beboeraktiviteter

Ejendomskontor, kursus m.v.

59% 

27% 

8% 6% 

Nettokapitaludgifter

Offentlige og andre faste udgifter

Variable udgifter

Henlæggelser
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Boligforeningen 3B

Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt budget for perioden Budget 

01.01.2016 - 31.12.2016 2016

(1.000 kr.)

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Oversigt over forbrug 

116.1 Terræn 2

116.2 Bygning, Klimaskærm 12

116.3 Bygning, Bolig-Erhvervsenhed 15

116.4 Bygning, Fælles, indvendig 3

116.5 Bygning, Tekniske installationer 42

116.6 Materiel 6

Oversigt over forbrug i alt 80

Oversigt over væsentlige aktiviteter i året

316 Køkkeninventar løbende reparation 8

317 Flyttelejligheder, afdelingens arbejde 6

511 Afløb/sanitet efterses 10

561 Fællesvaskeri service / udskiftninger 10

571 Ventilationsanlæg, baderum/køkken 6

Væsentlige aktiviteter i året i alt 40

Opsamlede henlæggelser

Primo 472

Årets henlæggelse 100

Forbrug -80

Ultimo saldo 492

Nøgletal

3071, 

Kløvermarken i 

kr. pr. m²

Gennemsnit 3B 

afdelinger 3B 

opført efter 1975     

i kr. pr. m²

Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse konto 120 53 157

Opsparet til planlagt vedligeholdelse konto 401 (2014) 290 291

Sammentrængt budget
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Indkomne forslag 
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Indkomne forslag 

 

Forslag 1. Indsendt af: Afdelingsbestyrelsen: 

 

1. Forslag til ændring af vedtægter:  
§ 5, stk. 3, sidste punktum.  
”Afdelingsmødet vælger 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for en periode for 1 år. Genvalg kan 
finde sted 1 gang.” 
 
Forslag 2. indsendt af: Afdelingsbestyrelsen: 
 

2. Forslag til ændring af husorden:  
Forslag til ændring af husorden. 

Pkt. 5 Baghaver – udgår. 

Nyt pkt. 5. 

Råderet: 

”Inde i boligen: følges det regelsæt som 3B har udfærdiget.  

Udenfor boligen: Den haveplan der er godkendt på fællesmøde, får status som råderetsregel 

udenfor boligen.” 

Begge regelsæt findes på Kløvermarkens hjemmeside. 

 

Forslag 3. indsendt af: Afdelingsbestyrelsen: 
 

3. Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmøde.  
”Det foreslås at bestyrelsen udpeger repræsentanter.” 
Det må fortsat meget gerne være beboere, der ikke er bestyrelsesmedlemmer. Det har vist sig 
praktisk besværligt at vælge repræsentanter 3⁄4 år før repræsentantskabsmødet.  
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Egne noter
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Egne noter
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