
Kløvermarken, Måløv den 23. september 2007. 
 
Til Fællesadministrationen 3B.  
 
På møde den 19. september 2007 med direktør Bent Frederiksen, regnskabschef Finn 
Palama samt Erik Præstegaard fik vi at vide, at afdelingens revision af byggeregnskab 
kan finde sted, når byggeregnskab er afsluttet og den statsautoriserede revisor har 
gennemgået det.  
 
Vi har imidlertid som afdelingens byggegruppe fortsat nogle spørgsmål til 
byggeregnskabet inden dette afsluttes og revideres.  
 
Den 8. september 2005 sendte vi første gang nogle spørgsmål til Erik Præstegaard, jfr. 
vedlagte brev. Dette brev har vi rykket for svar på flere gange, men fået oplyst, at det 
var nedprioriteret på grund af mere presserende arbejdsopgaver.  Ved møde den 30. 
maj 2007 fik vi udleveret den seneste budgetkontrol af byggeregnskabet. Vi gennemgik 
vores spørgsmål, men fik ikke fyldestgørende svar, hvorefter vi fremsendte et brev af 
17/6 2007, kopi vedlagt. 
 
Vi kan af det bilag vi fik udleveret på mødet den 19. september 2007, se at der på 
skema C vil fremgå behov for en restfinansiering på 1.046.000 kr. Dette vil vi hermed 
gerne gøre indsigelse imod med følgende begrundelse: 
 
Konto: 315.810. Kunst.  Afdelingen har aldrig godkendt en udgift til kunst. Ballerup 
kommune og 3B havde fra start indgået en aftale om, at der skulle være kunst i de 3 
bofællesskaber. I samarbejde fik kommunen lavet et oplæg til kunst. De 2 andre 
bofællesskaber ville ikke deltage, men vi var positive og indgik i et samarbejde. Vi fik at 
vide, at udgiften skulle dækkes af fondsmidler. Vi har aldrig kunnet få oplyst, hvad det er 
for udgifter 3B har haft på denne konto. Vi ved, at Ballerup kommune har afholdt 
honoraret til kunstneren. Kontoen fremstår nu med et underskud på 151.404 kr.  Vi er af 
den opfattelse at det drejer sig om udgifter der bør dækkes af Administrationsselskabet 
og ikke påføres afdelingen.. 
 
Et andet væsentligt problem er det krav, som er rejst overfor garantistiller vedr. en 
regning sendt fra 3B den 16. december 2003, vedrørende for meget udbetalt til 
entreprenør, samt arbejder udført for entreprenørs regning. Regningen udgør 223.065 
kr. Dette beløb har, garantistiller afvist at betale med den begrundelse at bygherren har 
foretaget en udbetaling til entreprenøren i marts 2004 på et større beløb. På det 
tidspunkt har bygherren lavet opgørelser over sit tilgodehavende og burde have 
modregnet på dette tidspunkt.  
Efter vores opfattelse medfører dette et tab for afdelingen, idet vi på den måde kommer 
til at betale det samme beløb 2 gange. Vi kan ikke se af byggeregnskabet, hvor dette 
beløb er, men det er formentlig opført på flere konti og ikke som et samlet tab.  
 
Som det fremgår af ovenstående er vi ikke enige i at afdelingen skal pålignes disse to 
udgifter og derfor ikke bør indgå i det nye lån, der skal optages til restfinansiering.  
 
Vi ser frem til svar på denne henvendelse, der samtidig er sendt til afdelingens 
bestyrelse. 
 
Med venlig hilsen  
 
Børge Lobeck og Kirsten Valgreen 


