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Fra 3B mødte direktør Bent Frederiksen, regnskabschef Finn Palama samt tidl. byggechef 
Erik Præstegaard.  
 
Fra Kløvermarken deltog: Bestyrelsen (med undtagelse af Knud) Bent Danielsen, Børge 
Lobeck og Kirsten Valgreen. 
 
Finn Palama havde medbragt en dagsorden for mødet.  
 
Finn Palama tog også referat af mødet, som bestyrelsen efterfølgende vil modtage.  
 
Jeg vil derfor begrænse mig til et kort referat til brug for fællesmøde og afdelingsmøde i 
morgen. 
  
Byggesagen og byggeregnskab. 
 
Efter en kort præsentation gjorde Præstegaard rede for status på byggesagen:  
 
Udestående med garantistiller, er landet med, at garantistiller under protest har accepteret 
en nedskrivning af garantisum til 1,2 mill. og ikke som han ønskede ca. 600.000 kr.  
 
Vi har bedt om kopi af denne accept. Samtidig beder vi om en tidsplan for færdiggørelse af 
fejl og mangler. Vi foreholder, at det er vigtigt at der nu bliver lavet de nødvendige dræn, 
så vi ikke får vand i teknikskabe mere. Da der har været vand i alle blokke og også i 
fælleshuset mener vi, det er hele vejen rundt dette skal laves.  
 
I samme forbindelse vil vi gerne for afdelingens regning have lagt afløb på parkeringsplads 
hen til brønd. ( dette har garantistiller afvist at gå ind ).  
 
Vi ønsker en oversigt over ville punkter der er opnået enighed med Præstegaard om at 
garantistiller skal gå videre med. – og hvilke han har afvist. Dette vil vi få. 
 
Præstegaard oplyser, at der nu er indgået forlig med Valmuen og Solsikken, så 
byggeregnskab vil blive færdiggjort nu og fremsendt til kommunen.  
 
Vi har tidligere rejst nogle spørgsmål vedr. byggeregnskab og bedt om at se bilag vedr. 
særlige poster. 3B er bekendt med, at vi har ønsket vores egen revision i sagen og vil 
gerne stille et lokale til rådighed, hvor det vil være muligt at se evt. bilag. Dette vil ske, når 
3B` s egen statsautoriserede revisor har gennemgået regnskabet.  Palama vil kontakte 
afdelingen, når dette er sket.  
 
Præstegaard udleverer et bilag, hvoraf fremgår at B- skemaet viser en byggeudgift på 
27,549 mill, som er det beløb huslejen er fastsat ud fra til byggesagen er afsluttet ud fra 
3B`s hidtidige praksis.  
 
C-skemaet viser, et byggeregnskab på 28,595 mill. kr. pr. 30/9 2006. 
 
Præstegaard forlod efterfølgende mødet, da han skulle videre til et andet møde.  
Information om finansiering af nybyggeri og lånetype.  
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Der refereres til notat fra Bent og spørgsmål fra Niels Peter.  
 
Bent uddybede sit notat. Palama bekræftede, at vi er omfattet af regler efter 1999.  
 
Det betyder, at vi skal betale pt. 3,67 % af byggesummen i årlig husleje. Dette beløb 
reguleres hvert år efter samme regler som et indekslån. Vi fik oplyst at vores 
medejerindskud er fratrukket i det beløb, som % -indbetalingen udregnes efter. Da staten 
giver et rentetilskud, er det nettoudgiften vi skal interessere os for. Det er oplysninger 3B 
får direkte fra staten og kreditforeningen.  Bent D.  vil kunne redegøre nærmere for dette 
punkt. Bent efterlyste dokumentation for den faktiske udregning. 
 
Da både Bent og Niels Peter er medlemmer af byggeregnsskabsrevisionen vil de få 
mulighed for at få uddybende dokumentation evt. udregninger fra kreditforeningen, nå de 
skal møde i 3B herom.  
 
 
Budget 2008.  
 
Vi har et efterslæb fordi der ikke er sket indeksregulering af vores betaling af 
kapitaludgifterne i huslejen jfr. overfor.  
Det er første gang vi har fået den forklaring, hvilket Bent Frederiksen beklager. Det er som 
Præstegaard oplyste den praksis, der hidtil har været i 3B. Da vores byggeregnskab har 
trukket meget ud er beløbet ikke blevet reguleret i den mellemliggende tid.  
Der vil fremover ske en regulering hvert år. Den % var da vi flyttede ind på 3,4.  Dette vil 
fortsætte til lånet er udbetalt.  Derefter skal der betales det seneste beløb til 
landsbyggefonden, som en fast kapitaludgift.  
 
Forskelle hos os og Valmuen og Solsikken.  
 
På grund af allerede opståede problemer med udsat indflytningstidspunkt i Valmuen og 
Solsikken  
har de fra start fået tillagt en indeksregulering til byggesummen, dette er ikke er sket hos 
os.   
 
Jeg må tage forbehold for evt. misforståelser, da det er meget svært stof og vil derfor 
henvise til det endelige referat, som vi vil få fra Palama.  
 
Ref. 
 
Kirsten Valgreen. 
 


