


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 afdelingsmøde 13. september 2017 . .3017

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent 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 til afdelingsbestyrelsen.
På valg er Helge Krøyer og Børge Lobeck.

7. Valg af 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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På det første bestyrelsesmøde efter afdelingsmødet blev vi enige om at skære antallet af møder 
ned fra 10 til 8, fordi vi mente, at arbejdsmængden efterhånden var blevet mindre. Arbejdsmæng-
den er desværre ikke blevet mindre, men der er håb for fremtiden. Der har nemlig været 2 store 
sager, der har taget megen tid, og disse 2 sager skulle gerne snart være færdigbehandlede. 

Den første sag er de nye vedligeholdelsesreglementer og –standarder. Det har taget uforholds-
mæssig lang tid at behandle dem. Dette skyldtes først og fremmest de dårlige oplæg, vi fik 
tilsendt, specielt oplæggene omkring med boligerne var meget mangelfulde. Bestyrelsen fik 
over flere møder gået forslagene igennem punktum for punktum. Alligevel var der flere vakse 
bofæller, der stadig fandt fejl i teksterne. Bestyrelsen takker for denne hjælp. I øvrigt behandles 
forslagene på et senere punkt i dag. 

Den anden større sag har været vores tage. Desværre tager sådan en sag tid og betyder mange 
møder. Men vi tror eller i hvert fald håber, at der er lys forude. De tekniske problemer er der fundet 
løsninger på, og vi mangler derfor kun den endelig finansiering. Og det drejer sig nu også kun om 
den del af projektet, der skal løse problemet med vandet fra underdugen, der løber ned i udhæn-
get. Vi har været i dialog med Byggeskadefonden, Arkitektfirmaet, der skal løse opgaven og 3B.  
Vi har jo som bekendt ansøgt 3B om økonomi til arbejdet. 3B´s direktør har erkendt den mangel-
fulde behandling af  vores tagsag i forhold til Byggeskadefondens 1-års og 5-års gennemgang af 
byggeriet. Men en endelig beslutning skal tages af 3B´s organisationsbestyrelse. 

Vi har behandlet og besluttet at sætte 4 skilte op  omkring vores boliger, hvor det fremgår, at gen-
nemgang ikke er tilladt for uvedkommende. 

Regnskabet blev som sædvanlig gennemgået, og bestyrelsen fandt flere fejl. Disse fejl er blevet 
rettet. En lidt morsom fejl var, at udgiften til 2 flaske rødvin var bogført i vores regnskab, hvilket 
betød, at vi skulle betale for en gave til os selv. Flaskerne var en gave fra 3B til afdelingen for god 
hjælp  ved en mødeafvikling i vores fælleshus. Fejlen blev rettet, og vinen er blevet drukket af be-
styrelsen.  

Vi har hørt om kommunens nye affaldsordning, men endnu ikke fået at vide, hvordan affaldsord-
ningen bliver hos os. 

Vi har sammen med fællesmødet behandlet et forslag, der betyder, at en tilflytter efter aftale med 
fraflytter kan købe privat løsøre. Forslaget er senere på mødet til endelig behandling. 

Vi har arbejdet med budgettet, som jo denne gang ender med en mindre huslejeforhøjelse selv 
med et væsentligt højere beløb til henlæggelser. 

Vi har fået udarbejdet en energirapport, som heldigvis tyder på, at vi har et rimeligt og fornuftigt 
energiforbrug. 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde. 

Ulrik Falk-Sørensen 
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3071, Kløvermarken

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 10.893,00 

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.

Regnskab for 2016 i sammendrag 

Sammentrængt regnskab

Dette skyldes hovedsageligt, at afdelingen har fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette 
skyldes, at der i budgettet var forventet en renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men det samlede afkast 
blev på 2%. Derudover har afdelingen fået tilbage betalt ejendomsskat, efter der er klaget over denne. Endelig 
har afdelingen fået et mindre tilskud fra Boligforeningen 3B's aktivitetspulje til afholdelse af temadag.
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt regnskab for perioden Budget 
01.01.2016 - 31.12.2016  2016

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

Oprindelig lån i ejendom 1.050 1.052 -2
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 475 490 -15
284 282 2

43 44 -1
45 39 6
13 34 -21
91 91 -1

Variable udgifter 171 150 21
37 40 -3
10 3 7

155 80 75
-155 -80 -75
109 96 14

2 2 0
9 8 1
3 1 2
1 1 0

Henlæggelser 107 107 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 100 100 0
Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, individuel konto 7 7 0
Tab ved fraflytninger 1 1 0

Ekstraordinære udgifter 28 2 26
2 2 0
1 0 1

26 0 26

Udgifter i alt 1.832 1.802 30

Boligafgifter og leje 1.771 1.771 0

Andre ordinære indtægter 41 30 11
13 6 7
5 0 5

16 17 -1
7 7 0

Ekstraordinære indtægter 30 0 30
5 0 5

26 0 26

Indtægter i alt 1.843 1.802 41

Årets overskud 11

Indflydelse Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Renteindtægter
Tilskud fra boligorganisationen
Indtægter til fællesvaskeri, selskabslokale m.v.

Korrektioner vedr. tidligere år
Kontante indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af 
lejerforbedrede lejemål

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Sammentrængt regnskab

Afvigelse 
2016

Regnskab 
2016

Ejendomsskatter
Renovation, kloakbidrag, vejafgift mv.
Forsikringer
Vand, el m.v.
Administrationsbidrag

Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen
Beboerarrangementer

Løn til driftspersonale m.v.
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri, selskabslokale m.v.
Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Ejendomskontor
Diverse udgifter inklusiv juridisk assistance

Afskrivning på forbedringsarbejder
Korrektion vedr. tidligere år
Godtgørelse til fraflyttede lejere
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Sammentrængt regnskab
Boligforeningen 3B
Afdeling 3071, Kløvermarken

Bemærkninger til sammentrængt regnskab 2016

Korrektioner vedr. tidligere år skyldes, at ejendomsskatten er blevet reguleret i forbindelse med klagesag over 
skat.

Andre ordinære indtægter

Ekstraordinære indtægter

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Ekstraordinære udgifter

Afvigelsen på forsikring skyldes, at udstillingsforsikring blev taget ud af budget 2016, men forsikringen blev ikke 
opsagt alligevel. Derudover er eludgiften på selskabslokalet budgetteret under fælles el. Det vil blive rettet fra og 
med budget 2018.

Den højere udgift til almindelig vedligeholdelse skyldes, at man har haft udgifter til beskæring af æbletræer. 
Afvigelsen på planlagt og periodisk vedligeholdelse skyldes, at der har været højere udgifter til opgravning af 
drænledning samt ekstra omkostninger i forbindelse med regnvandsbrønd. Derudover er eludgiften på 
selskabslokalet budgetteret under fælles el og ikke på drift af møde- og selskabslokaler. Det vil blive rettet fra 
og med budget 2018.

Fraflyttede lejere har lavet forbedringer i lejemålene, som er blevet godtgjort i forbindelse med fraflytninger, og 
nye lejere er blevet opkrævet samme beløb, som kan ses under indtægter. I forbindelse med klagen over 
ejendomsskat er der betalt et honorar til Rafn, og dette er bogført på korrektioner vedr. tidligere år.

Afdelingen har fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i budgettet var forventet 
en renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men det samlede afkast blev på 2%. Derudover har afdelingen 
fået et tilskud til temadag fra aktivitetspuljen.
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3071, Kløvermarken

Balance pr. 31. december 2016

1.000 kr. 1.000 kr.
Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 28.533 Henlæggelser 702
Omsætningsaktiver 878 Opsamlet resultat -67

Langfristet gæld 28.500
Kortfristet gæld 277

I alt 29.411 I alt 29.411

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 2016 samt af resultatet af afdelingens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og 
driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3071, Kløvermarken

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet budgetforslaget for 2018.

Budgetforslaget vil medføre, at huslejen pr. 1. januar 2018 stiger med kr. 21.176, hvilket svarer til 1,15%.

Lejeændring pr. 1. januar 2018

Ændring i % Gennemsnitsleje pr. 
m² pr. år

Familieboliger 1,15 1.231,44
Medejerboliger 1,15 1.049,79

Eksempel på månedlig leje for år 2018.

Størrelse
Nuværende leje 

pr. mdr. Ændring pr. mdr. Ny leje pr. mdr.
2-rums medejerbolig 77,0 m² 6.661 kr. 77 kr. 6.738 kr.
3-rums medejerbolig 90,0 m² 7.792 kr. 90 kr. 7.882 kr.
4-rums medejerbolig 98,7 m² 8.531 kr. 98 kr. 8.629 kr.

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

15.300,00

Budget for 2018 i sammendrag 

Sammentrængt budget

Stigningen skyldes, at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er hævet, for at afdelingen har 
henlæggelser nok til at kunne dække fremtidige forventede arbejder.

    Ændring i kr. pr. år total

5.876,00
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt budget for perioden Budget Budget 
01.01.2018 - 31.12.2018 2018 2017

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

Oprindelig lån i ejendom 1.061 1.061 0
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 496 515 -19
300 299 0

Renovation, kloakbidrag, vejafgift mv. 47 45 2
46 47 -1
12 33 -21
92 91 1

Variable udgifter 186 166 20
51 51 0

4 4 0
323 130 193

-323 -130 -193
112 94 19

3 2 1
12 12 0

3 3 1
1 1 0

Henlæggelser 127 101 26
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 120 100 20
Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning, individuel konto 7 1 6
Tab ved fraflytninger 1 1 0

Ekstraordinære udgifter 20 20 0
2 2 0

18 18 0

1.890 1.863 27

Boligafgifter og leje 1.850 1.844 6

Andre ordinære indtægter 19 19 0
2 2 0

17 17 0

1.869 1.863 6

Nødvendig lejestigning 21

Indflydelse Nogen indflydelse

Sammentrængt budget

Afvigelse 
2017/2018

Udgifter i alt

Ejendomsskatter

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

Indtægter i alt

        Ingen indflydelse

Renteindtægter
Indtægter til fællesvaskeri, selskabslokale m.v.

Afvikling af opsamlet resultat (udgift)

Forsikringer
Vand, el m.v.
Administrationsbidrag

Beboerarrangementer
Ejendomskontor
Diverse udgifter inklusiv juridisk assistance

Afskrivning på forbedringsarbejder

Udgifter til fællesvaskeri, selskabslokale m.v.
Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen

Løn til driftspersonale m.v.
Almindelig vedligeholdelse
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3071, Kløvermarken Sammentrængt budget

Bemærkninger til sammentrængt budget 2018

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Henlæggelser

Udgifterne til fælles el er beregnet på baggrund af forbruget i 2016, og budgetteres fremover under 
selskabslokaler.

Stigningen i udgifter til selskabslokalet skyldes, at udgifterne til afdelingens fælles el fremover budgetteres her.

Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er hævet, for at afdelingen har henlæggelser nok til at 
kunne dække fremtidige forventede arbejder.
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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

11% 

64% 

22% 
3% 

Løn til driftspersonale m.v. og ejendomskontor
Vedligeholdelse i alt
Udgifter til fællesvaskeri, selskabslokale m.v.
Rådighedsbeløb og beboerarrangementer

29% 6% 

65% 

Indflydelse

Nogen indflydelse

Ingen indflydelse
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Boligforeningen 3B
Afdeling 3071, Kløvermarken

Sammentrængt budget for perioden Budget 
01.01.2018 - 31.12.2018        2018

(1.000 kr.)
Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Oversigt over forbrug 
116.1 Terræn 2
116.2 Bygning, Klimaskærm 215
116.3 Bygning, Bolig-Erhvervsenhed 15
116.4 Bygning, Fælles, indvendig 3
116.5 Bygning, Tekniske installationer 87
116.6 Materiel 1

Oversigt over forbrug i alt 323

Oversigt over de største aktiviteter i året
Tagplader aluminium 200
Ventilationsanlæg, baderum/køkken 60
Afløb/sanitet og afløb/dræn 10
Køkkeninventar løbende reparationer 8
Flyttelejligheder, afd. arbejde 6
Byggeeftersyn 5
Servicering af varmeveksler 4
Varmeinstallation SERVICE 3
Dugruder 3
Tagkomp. - tagrender m.v. 2

De største aktiviteter i året i alt 301

Opsamlede henlæggelser 2018 2019 2020
Primo 537 334 395
Årets henlæggelse 120 135 145
Forbrug -323 -74 -82

Ultimo saldo 334 395 458

Nøgletal 3071, 
Kløvermarken 

i kr. pr. m²
Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse (2017) 53
Opsparet til planlagt vedligeholdelse (2016) 279

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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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

16



Indkomne forslag 

Forslag 1. Indsendt af afdelingsbestyrelsen 
Fremlæggelse og godkendelse af vedligeholdelsesreglement og tillæg til vedligeholdelses-
reglement for afdelingen.  

Forslag 2. Indsendt af afdelingsbestyrelsen 
Procedure for overtagelse af konkrete løsøre til ny beboer 

xUdgangspunktet er, at lejligheden skal være tømt for fraflytters løsøre, med mindre fraflytter og
indflytter har udfyldt en overdragelsesaftale, som gør det klart for indflytter, at løsøret ikke tilhører
afdelingen.

xFraflytteren aftaler med den synsansvarlige/ejendomskontoret et førsyn, der skal være afholdt
minimum en uge før selve fraflytningssynet. På dette førsyn aftaler fraflytter og synsansvarlige
det løsøre, som kan overdrages, og det noteres af den synsansvarlige.

xSynsmedarbejderen skal uhindret kunne foretage fraflytningssyn.

x Løsøre må ikke hindre istandsættelsen, og boligafdelingen påtager sig ikke ansvar for løsøre-
opbevaring i lejemålet under istandsættelsen.

xHvis overdragelsesaftalen omfatter løsøre, hvor af- og tilslutning kræves udført af faginstallatør fx
gaskomfur, er indflytteren ansvarlig for, at det udføres med dokumentation af et autoriseret firma.

x Indflytteren besigtiger lejemål samt det løsøre der er til salg. Fraflytter og indflytter udfylder og
underskriver en fælles overdragelsesaftale, der præcist beskriver det løsøre, som overdrages.

xBegge parter underskriver overdragelsesaftalen og skriver dermed under på, at al
vedligeholdelse af det beskrevne løsøre er afdelingen uvedkommende. Den underskrevne
overdragelsesaftale skal overdrages til den synsansvarlige/ejendomskontoret før
fraflytningssynet, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt.

xDet er til enhver tid den synsansvarlige, der vurderer, om synet kan gennemføres forsvarligt med
løsøret opbevaret i boligen.

xOverdragelsesaftalen opbevares under sagen vedrørende det konkrete lejemål, så afdelingen
undgår at overtage vedligeholdelsespligten af det løsøre, som er lejerens ansvar.

Bilag 2 

Forslag til overdragelsesaftale 

Overtagelse af løsøre i forbindelse med overtagelse af lejemål nr.:______________________ 

Lejemålets adresse:___________________________________________________________ 

Indflytningsdato/år:_________________ 
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Fraflytter og indflytter erklærer hermed, at det er aftalt, at fraflytter pr. dags dato har 
solgt/overdraget følgende løsøre til indflytter, som dermed kan blive stående i lejemålet ved 
overtagelsen af lejemålet: 

Løsøre, der overdrages til indflytter Nærmere beskrivelse  
(fabrikat og eventuelt systemnummer) 

Vaskemaskine 
Opvaskemaskine 
Gaskomfur 
Emhætte 
Køleskab 
Fryser 
Kølefrys 
Persienner/markiser 
Badeværelsesinventar 
Dørgreb 
Gardiner 
Andet 

Fraflytter og indflytter accepterer med denne aftale, at: 

1. Indflytteren skal have underskrevet lejekontrakten, før denne aftale kan underskrives.

2. Det beskrevne løsøre IKKE er en del af lejemålet, og at al vedligeholdelse af de beskrevne
hvidevarer er afdelingen uvedkommende. Det beskrevne løsøre i denne aftale er alene
indflytters ansvar - herunder vedligeholdelse og eventuel udskiftning.

3. En forudsætning for overtagelsen af det overtagne løsøre er, at fraflytningssyn kan foretages
efter lovens forskrifter. Det vil sige, at synsmedarbejderen skal uhindret kunne foretage
fraflytningssyn, herunder af flisebelægninger bagved og under løsøre, vægge og gulve m.v.

4. Løsøre må ikke hindre istandsættelsen (rengøring, maling, hvidtning, slibning og lakering af
gulvene mv.) af lejemålet. Boligafdeling påtager sig ikke noget ansvar for løsøre opbevaring i
lejemålet under istandsættelsen.

5. Hvis overdragelsesaftalen omfatter løsøre, hvor af- og tilslutning kræves udført af faginstallatør
fx gaskomfur, er indflytteren ansvarlig for, at det udføres med dokumentation af et autoriseret
firma.

6. Fraflytter og indflytter aftaler selv de nærmere forhold vedrørende økonomi ved overdragelsen.

7. Eventuel bortskaffelse af løsøre, som IKKE er omfattet af denne aftale, er alene fraflytters
ansvar.

En kopi af denne aftale samt fotos af det overdragede løsøre arkiveres af synsmedarbejderen 
under lejemålet. 

Dato/år/underskrift (fraflytter): _____________________________________________ 

Dato/år/underskrift (indflytter): _____________________________________________ 
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Forslag 3. Indsendt af afdelingsbestyrelsen 
Fremlæggelse og godkendelse af samdrift. 
Bilag til dette punkt er fremsendt til beboerne af formand Ulrik Falk-Sørensen. 
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o g oren ngen 3
Havneholmen 21

1561 København V

Tlf. 70 20 76 00 

Mail 3b@3b.dk

www.3b.dk

sped t onst d
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:  

ttps . o t be. om at 0 3
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