INDSTILLINGER TIL
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE
DEN 13. JUNI 2017

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 13. juni 2017, Kl. 17-19.30
Havneholmen, ML - Danmark
Deltagere: Organisationsbestyrelsen
Administrationen: Morten Boje, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal (ref.)
Gæster: Bjørn Meier (punkt 3-5)
Mødeleder:
Dirigent:
Afbud: Hans Jørgen Larsen
Formalia
1.
./.
2.

Referater
Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 18. maj 2017 til
orientering.
Revisionsprotokol

Konstituering
3.
./..
4.
./..

Indstilling - Organisationsbestyrelsen - Udvalgsstruktur,
konstituering, honorar og årshjul (B)
Indstilling - Forretningsordener for organisationsbestyrelsen
og direktionen (B)

A-sager
5.
./.
6.
./.
7.
./..
8.

Indstilling - Strategiske handleplaner under 3B – Sammen
mod 2020 (D)
Indstilling - Prokura (O)
Indstilling - BL’s boligpolitiske budskaber for København og
Frederiksberg (B)
Fortrolig
Indstilling - Tranehavegård - Renovering og nedtagning af
altaner (B)

B-sager
9.

Indstilling - Tegningsberettigede i 3B (B)

10.

Indstilling - Direktionens sideløbende hverv (O)

Orienteringspunkter
11.
12.
13.
14.
15.

Forretningsudvalget
Byggeudvalget
Afdelingsudvalget
Opgavegrupper
Orienteringer fra BL
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Afslutning
16.
17.
18.

Orientering fra formand / direktion / øvrige
Eventuelt
Næste møde
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PUNKT 3
Indstilling – Organisationsbestyrelsen - Udvalgsstruktur,
konstituering, honorar og årshjul (B)

Organisationsbestyrelsen - Udvalgsstruktur, konstituering, honorar og årshjul (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017
- 9. juni 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til det fremadrettede arbejde i organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen,

1.

drøfter arbejdet i organisationsbestyrelsen, herunder:
a) Organisationsbestyrelsens opgaver og roller,
b) Udvalgsstruktur,
c) Nedsættelse af opgave- og følgegrupper, samt
d) Konstitueringer (udvalg, opgave- og følgegrupper, 3B-kontaktpersoner og øvrige poster)

2.

beslutter honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg.

3.

godkender udkast til årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen.

4.

tager notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal drøfte arbejdet i organisationsbestyrelsen for det kommende år.

Løsning
1. Det fremadrettede arbejde i organisationsbestyrelsen
Administrationen har udarbejdet et oplæg til arbejdet i organisationsbestyrelsen (bilag 1). Oplægget vil være udgangspunkt for en drøftelse i organisationsbestyrelsen på mødet den 13. juni 2017.
Oplægget har været drøftet med Forretningsudvalget den 1. juni 2017.
Oplægget indeholder en indledning med velkomst ved formanden samt forventninger til året i organisationsbestyrelsen (slide 3-4).
Samtidig indeholder bilag 1 et oplæg til drøftelse om arbejdet i organisationsbestyrelsen, herunder:
a. Organisationsbestyrelsens opgaver og roller (slide 6-7)
b. Udvalgsstruktur (slide 8-9)
c. Opgavegrupper og følgegrupper (slide 10-11)

d. Konstitueringer (udvalg, opgave- og følgegrupper, 3B-kontaktpersoner og øvrige poster) (slide 12-15)

2. Honorarstruktur
Bilag 1 indeholder samtidig et oplæg til honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og
tilhørende udvalg (slide 16). Administrationen vil ud fra organisationsbestyrelsens beslutning om
honorarstruktur lave en indstilling med fordeling af finansiering af honorar for organisationsbestyrelsen.
3. Mødeplan og årshjul
Administrationen har i bilag 1 (slide 17-20) udarbejdet et udkast til årshjul og mødeplan, som organisationsbestyrelsen skal tage stilling til. Administrationen vil efterfølgende indkalde til møderne.
4. Notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen
Som udgangspunkt for arbejdet i organisationsbestyrelsen er der udarbejdet en række notater til
medlemmerne af organisationsbestyrelsen:
• Betjening af organisationsbestyrelsen (bilag 2)
• Ansvar for udvalgsmedlemmer i fagudvalg mv. (bilag 3)
• Opgavegrupper (bilag 4)
• 3B-kontaktpersonordningen (bilag 5)
Endelig er der vedlagt en oversigt over planlagte afdelingsmøder i efteråret 2017 (bilag 6).

Økonomi
De økonomiske konsekvenser af honorarstrukturen, som den besluttes, vil blive forelagt organisationsbestyrelsen på mødet den 29. juni 2017.

Videre proces
Administrationen vil ud fra organisationsbestyrelsens drøftelse lave en indstilling om beslutning
vedrørende udvalgsstruktur, nedsættelse af opgave- og følgegrupper samt konstitueringer af udvalg, opgave- og følgegrupper, 3B-kontaktpersoner og øvrige poster. Sagen forventes forelagt på
organisationsbestyrelsens møde den 29. juni 2017.
Administrationen vil til mødet i organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017 ud fra organisationsbestyrelsens beslutning om honorarstruktur lave en indstilling med de økonomiske konsekvenser af
honorarstrukturen.
Administrationen vil indkalde til organisationsbestyrelsesmøder ud fra årshjul og mødeplan, som
det besluttes.

Bilag
1. Oplæg - Udvalgsstruktur, konstituering, honorar og årshjul.
2.
3.
4.
5.
6.

Notat - Betjening af organisationsbestyrelsen - juni 2017.
Notat - Ansvar for udvalgsmedlemmer i fagudvalg mv. - december 2016.
Notat - Opgavegrupper - juni 2017.
Notat - 3B-kontaktpersonordningen - juni 2017.
Oversigt - Planlagte afdelingsmøder i efteråret 2017.
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Konstituerende møde i organisationsbestyrelsen
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Dagsorden – organisationsbestyrelsen 13. juni 2016
Indledning - Velkommen ved formanden
Konstituering mv.
A.
B.
C.
D.

Organisationsbestyrelsens opgaver og roller
Udvalgsstruktur
Opgavegrupper og følgegrupper
Konstitueringer (udvalg, opgave- og følgegrupper, 3B-kontaktpersoner og øvrige poster

Øvrige sager
Middag (Bord bestilt til kl. 20, Madklubben Vesterbro, Vesterbrogade 62)
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VELKOMMEN
… og forventninger til det kommende bestyrelsesår
(med bordet rundt)
• Status på bestyrelsesudvikling og arbejdet i organisationsbestyrelsen
• Arbejdet i udvalgene
• Arbejdet i følgegrupperne med KAB
• Arbejdet i opgavegrupperne
• Roller for medlemmer af organisationsbestyrelsen
• Administrationens betjening af organisationsbestyrelsen og udvalg
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Bestyrelsens arbejde i efteråret 2017 (væsentlige opgaver)
• 3B – Sammen mod 2020
o Fremtidens Drift i 3B
o Fremtidens Byggesager
o Beboerdemokrati

• Opgavegrupper
• 3B-Kontaktperson (fx deltagelse i afdelingsmøder)
• Studietur og 3B-konference
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KONSTITUERINGER MV. - Indhold
A.
B.
C.
D.

Organisationsbestyrelsens opgaver og roller
Udvalgsstruktur
Opgavegrupper og følgegrupper
Konstitueringer (udvalg, opgave- og følgegrupper, 3B-kontaktpersoner og
øvrige poster
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A. Bestyrelsesmedlemmers opgaver
•

8 bestyrelsesmøder (á 4 timer) + 1 uformelt
møde uden adm. (3 færre end seneste år)

•
•

Studietur efterår 2017
Bestyrelsesseminar (lørdag 10. marts 2018)

•

Udvalgsmøder á 2-3 timer
• (8 FU, 5 BU, 4 AU)

•

Følgegrupper med KAB

•

Tovholder og deltager i 1-2 opgavegrupper
• Med hver 2-5 møder – á 2 timer
• Lytte til beboere og afdelingsbestyrelser
og skabe opbakning til løsninger

•

Ferieperioder:
• Medio december – medio januar
• Primo juli – medio august

•

Strategisk ambassadør

•

Deltage i områdemøder – 2 områdemøder
pr. år

•

3B-kontaktperson for 5-10 afdelinger:
•

Fremtidens Drift

•

Dialog med afdelingsbestyrelser

•

Deltage i afdelingsmøder

•

Valgmøde og repræsentantskabsmøder

•

Øvrige: KAB mv.

+ forberedelse
6
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Roller som OB-medlem
•

–
–
–

Formål:
•

•

•

•

Fokus på 3B – Sammen
mod 2020 og
implementering heraf

•

Større inddragelse af
afdelingsbestyrelser

–

•

Beslutningstagere
Overordnet politik og strategi
Bestiller og igangsætter opgavegrupper

Udvalg
–
–

Fokus på Fremtidens
Drift
Færre sager og mindre
tid i udvalg

Organisationsbestyrelsen

Skal behandle løbende sager til OB
Skal i højere grad arbejde på strategisk
niveau
Refererer til OB

Opgavegrupper
–
–

Skal inddrage afdelinger i udvikling af
løsninger på sager/opgaver
Løser afgrænsede opgaver bestilt af OB,
ud fra kommissorium
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B. Udvalgsstruktur
OB

Stående
Udvalg mv.

Opgavegrupper

FU
Med A- og
B-sager

Gr. 1

BU

2 følgegrupper med KAB:
• Digitaliseringsråd
• By- og boligudvikling

AU

Områdemøder

Gr. 2

Gr. 3

8

Udvalgenes ressort i dag
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Forretningsudvalget

Byggeudvalget

Afdelingsudvalget

• Forberede dagsorden til organisationsbestyrelsen

• Udvikling og fremtidssikring af 3B’s
ejendomsportefølje, herunder formulering af
byggepolitik, udviklings- og vækststrategi,
arkitektur- og bæredygtighedsstrategi, energi og
miljø, drift- og vedligeholdelsesstrategi i forhold
til både nybyggeri og renovering af eksisterende
ejendomme.
• Udviklingsprojekter inden for byggeområdet

• Afdelingernes beboerdemokrati

• Rapportering til organisationsbestyrelsen
• BL-arbejdet mv.

• Nybyggeri-projekter
• Fysiske helhedsplaner og større
renoveringssager

• Afdelingernes budget og regnskab
• Bygningseftersyn og henlæggelser

• Partnerskaber og samarbejdsaftaler
• Foreningens overordnede organisering, styring og
drift
• Foreningens kapitalforvaltning, budget og
regnskab

• Kollektiv råderet
• Overvågning af igangværende kritiske
byggesager, defineret som sager med
økonomisk, politisk eller social risiko med særlig
fokus på kvalitet, økonomi og tid.

• Revision
• Økonomistyring, forsikring og juridiske forhold

• Overvågning af økonomiske risici på samtlige
byggesager med henblik på at få løftet sager
med særlige risici til behandling i
organisationsbestyrelsen.

• Koordinering mellem de stående udvalg
• Strategi-udvikling og overordnet implementering
af 3B – Sammen mod 2020
• Forberedelse af og opfølgning på
repræsentantskabsmøde
• Overordnet forretningsudvikling
• Bestyrelsesudvikling

• Udlejningsaftaler og udlejning
• Masterplaner for store udsatte boligområder
• Ansøgning om trækningsret
• Ansøgning til aktivitetspuljen
• Styringsdialog
• Opgavegruppe om ’Analyse af ønsker og behov
samt fremtidens ydelser fra 3B’
• IT og digitalisering (pt. uddelegeret til en
opgavegruppe)
• Socialøkonomi (pt. uddelegeret til en
opgavegruppe)
• Henvendelser fra afdelinger og beboere
• Afdelinger med beboerdemokratiske problemer

• 3B – Sammen mod 2020 - opgavegruppe:
’Bedre styring af renoveringssager’

• Områdemøder
• 3B-Konferencen
• 3B-kontaktperson-ordningen
• Uddannelse af afdelingsbestyrelser og
organisationsbestyrelse
• Beboerkommunikation

• Afdelingernes drift: Renhold, affaldshåndtering,
beboerservice og ejendomsdrift
• Beboerlokaler og andre fællesfaciliteter
• Regler, reglementer og husordner
• Indflytning og fraflytning
• Individuel råderet
• Husleje
• Energi- og vandforbrug
• Indkøb
• Boligsociale indsatser
• Boligsocial økonomi
• Det sociale liv i afdelingerne
• 3B – Sammen mod 2020 - opgavegrupper:
o ’Roller, respekt og tillid’
o ’Lettere at være afdelingsbestyrelse’
o ’Øget brug af beboerlokaler’
o ’Nye rammer for aktivitetspuljen’
o ’Bygningseftersyn og henlæggelser’

• Indsatsplaner for fokusafdelinger
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C. Opgavegrupper
•

Behov for fokuserede opgavegrupper - mindre antal (3) kørende ad gangen.

•

Sikre det politiske lederskab gennem kommissorier som udarbejdes med
tovholder.

•

Præcis afgrænsning af opgave og tid.

•

Bedre fremdrift af opgavegrupperne.

•

Bedre rekruttering til opgavegrupperne.

10

Opgavegrupper og følgegrupper
2017

2018
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2019 2020

Følgegruppe med KAB: Digitaliseringsråd
Følgegruppe med KAB: By- og boligudvikling
Følgegruppe: Fremtidens Drift i 3B

Opgavegruppe: Roller, respekt
og tillid (til juni 2017)
Opgavegruppe: Øget brug af
beboerlokaler (til juni 2017)
Opgavegruppe: Styring af renoveringssager (til
oktober 2017)
Opgavegruppe: IT og digitalisering (til oktober
2017)
Opgavegruppe: Fremtidens Ydelser (til juni 2018)

Opgavegruppe: Lettere at være
afdelingsbestyrelse / beboerdemokrati (?)
Opgavegruppe: Vedtægter og digitalt
beboerdemokrati (?)
Opgavegruppe: Bygningseftersyn og
henlæggelser (?)
Opgavegruppe: Nye rammer for aktivitetspuljen
(?)
Andre opgavegrupper?

11

OB 13. juni 2017

D. Konstitueringer - proces
Afklares endeligt på OB-møde 29. juni.
•
•
•
•
•
•

Formand/medlemmer af de stående udvalg
Medlemmer af følgegrupper med KAB
Følgegruppe Fremtidens Drift
Tovholder/medlemmer af opgavegrupper
3B-Kontaktpersoner
Konstitueringer af øvrige poster (BL, boligsociale styregrupper,
kommunale poster, lokale bestyrelser, vandværker mv.)
• Repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmeværker
mv. udpeges fortsat lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
• Der skal udarbejdes forretningsordener for udvalg og kommissorier for
opgavegrupper.
12
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Konstituering øvrige poster (1/3)
Organisation Gruppe/hverv
3B

Skæve Boliger - styregruppe

3B

Afdelinger uden
afdelingsbestyrelser

3B

3B Erhvervsudlejning A/S bestyrelsen

Bestyrelsesakademiet

Repræsentantskabet

BL

BL's repræsentantskab, jf.§
14, stk. 2

Rolle

Start

Slut

Navn

Formand

--

--

Hanne Larsen

Medlem

--

--

Steffen Morild

-

--

--

3B-Kontaktpersoner for
de pågældende
afdelinger

Formand

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Iris Gausbo

Medlem

--

--

Svend Dupont Larsen

Repræsentant

--

--

Henrik Thorenfeldt

Repræsentant

--

--

Steen Egeberg

Repræsentant

Juni 2016

Juni 2018 Ulrik Falk-Sørensen

Bemærkning

Steffen Morild
er revisor

Ekstra plads
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Konstituering øvrige poster (2/3)
Rolle

Start

Slut

Nuværende

Evt.
bemærkninger

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

-

Lokal
beboerdemokrat

BSH Høje Gladsaxe

Bestyrelse

Medlem

2017

2020

-

BSH SURF Valby

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

Villy Sørensen

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Styregruppe

Formand

2014

2017

Steffen Morild

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Styregruppe

Medlemmer

2014

2017

Afdelingsformænd

Herlev Kommune

Aktivitetsteam
Herlev styregruppe

Repræsentant

--

--

Martin Baden

Repræsentant

--

--

Susanne Helmark

Herlev Kommune

Task Force

Repræsentant

--

--

Iris Gausbo

Fællesrepræsentationen af Almene
Boligorganisationer i
Herlev Kommune

Bestyrelsen

Næstformand

--

--

Susanne Helmark

Organisation

Gruppe/hverv

BSH Kokkedal På Vej

Lokal
beboerdemokrat
Lokal
beboerdemokrat
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Konstituering øvrige poster (3/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Rolle

Start

Slut

Nuværende

Køgevejens
Ungdomshus

Bestyrelsen - medlem
(med valg til formand
osv.)

Formand

2013

2017

Bente Sørensen

Herlev Fritids- og
Ungdomsklub

Bestyrelsen

Medlem

--

--

Jens Mikal T. Rode

Danalund
Ungdomsklub

Bestyrelsen

Medlem

--

--

Lise Kristensen

Lille Birkholm
Varmeselskab

Repræsentant i selskabet

Medlem

--

--

Søren
Christoffersen
Carsten WernerMadsen (suppl.)

Evt.
bemærkninger

Administreres af
DAB
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HONORARSTRUKTUR
Rolle

Takst

Formand

12.000 kr./md.

Næstformand

9.500 kr./md.

Bestyrelsesmedlem

4.000 kr./md.

FU (ikke formand og næstformand)

2.000 kr./md.

•

Hvis eksterne deltager i stående udvalg, modtager de et honorar på 500 kr. pr. møde.

•

Arbejdet i ad hoc-udvalg, opgavegrupper mv. udløser ikke et honorar.
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ÅRSHJUL
Mødedato

Juni 1
(medio)

Juni 2
(ultimo)

September (medio)

Oktober
(ultimo)

December
(primo/medio)

Februar
(primo)

April
(primo)

Maj
(medio)

Repræsentantskab
(primo juni)

Studietur

Yderligere mødetype
Primo juni (før rep-mødet)
(FU og BU)

Ultimo august
(FU og BU)

Primo oktober
(FU og AU)

Primo oktober
(FU, BU og AU)

Ultimo januar
(FU, BU og AU)

Medio marts
(FU og BU)

Primo maj
(FU og AU)

Fokusområder
for det nye år

Fokusområder
for det nye år

Strategiske handleplaner
3B-Sammen mod 2020

Afdelingsbudgetter

Endeligt budget for
selskabet

Foreløbigt budget og
priskatalog 2018

Repræsentantskab

Repræsentantskab

Udvalgsstruktur og
arbejdsform

Konstituering udvalg

Forretningsordener
udvalg/opgavegrupper

Budgetter for afd. uden
afd.møde

Endeligt adm.bidrag,
driftsbidrag og takster

Områdemøder

Forvaltningsrevision og
ledelsesinfo. årsrapport

Årsregnskab

Honorar

Konstituering
opgavegrupper

3B-Konferencen

Mulige budgettvister

Ledelsesinfo Q3

Foreløbigt regnskab

Revision

Forretningsordener
OB og direktionen

Konstituering øvrige

Ledelsesinfo Q2

Styringsdialog og
dokumentationspakke

Afdelingsregnskaber

Kurser
afdelingsbestyrelser

Ledelsesinfo Q1

Udvalgsuge

Faste punkter

Evaluering af
afdelingsmøder
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MØDEPLAN – 2. HALVÅR 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AUGUST 2017
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN BU
TIR FU
ONS BU
TOR

32

33

34

35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEPTEMBER 2017
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS OB-studietur
TOR OB-studietur
FRE OB-studietur
LØR OB-studietur
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR

36

37

38

39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OKTOBER 2017
SØN
MAN AU/BU
TIR AU
ONS AU
TOR AU
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR FU
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR

40

41

42

43

44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOVEMBER 2017
ONS
TOR
FRE
LØR 3B-Konferencen
SØN 3B-Konferencen
MAN
45
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN BUS
46
TIR BUS
ONS BUS
TOR BUS
FRE ALMEN-BD
LØR ALMEN-BD
SØN
MAN
47
TIR AU/BU
ONS AU/BU
TOR AU/BU
FRE
LØR
SØN
MAN
48
TIR
ONS FU
TOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DECEMBER 2017
FRE
LØR
SØN
MAN OB UDEN ADM.
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
50
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
51
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
52
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
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MØDEPLAN – 1. HALVÅR 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JANUAR 2018
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR AU/BU
ONS AU/BU
TOR AU/BU
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR FU
ONS

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FEBRUAR 2018
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MARTS 2018
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
10
TIR Områdemøde
ONS
TOR Områdemøde
FRE
LØR OB-SEMINAR
SØN
MAN
11
TIR BU/Områdemøde
ONS BU
TOR BU/Områdemøde
FRE
LØR
SØN
MAN
12
TIR FU
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN Palmesøndag
MAN
13
TIR
ONS
TOR Skærtorsdag
FRE Langfredag
LØR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

APRIL 2018
SØN
MAN 2. påskedag
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE St. bededag
LØR
SØN
MAN

14

15

16

17

18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MAJ 2018
TIR
ONS AU
TOR AU
FRE
LØR
SØN
MAN
FU
19
TIR
ONS uds. indk. rep
TOR Kr. Himmelfart
FRE
LØR
SØN
MAN
20
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN 2. pinsedag 21
TIR
ONS
TOR rep-forslag frist
FRE
LØR
SØN
MAN
22
TIR
ONS
TORS FU uds. alt rep.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JUNI 2018
FRE
LØR
SØN
MAN
23
TIR Grundlovsdag
ONS BU
TOR REP-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
24
TIR OB-MØDE (kons.)
ONS
TOR Folkemøde
FRE Folkemøde
LØR Folkemøde
SØN Folkemøde
MAN
BUS
25
TIR BUS FU
ONS BUS
TOR BUS
FRE BUS
LØR
SØN
MAN
26
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
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MØDEPLAN – 2. HALVÅR 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JULI 2018
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR

27

28

29

30

31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AUGUST 2018
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE

32

33

34

35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SEPTEMBER 2018
LØR
SØN
MAN
36
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
37
TIR
ONS
TOR
FRE OB-MØDE/seminar
LØR OB-MØDE/seminar
SØN
MAN
38
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
39
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OKTOBER 2018
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS

40

41

42

43

44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOVEMBER 2018
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR Områdemøde
ONS
TOR Områdemøde
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR Områdemøde
ONS
TOR Områdemøde
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE

45

46

47

48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DECEMBER 2018
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN

49

50

51

52
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NOTAT

Afdeling

-

Demokrati og Organisation

Projekt

-

Organisationsbestyrelsens roller og administrationens betjening

Dato

-

9. juni 2017

Som led i implementeringen af 3B – Sammen mod 2020 og udvikling af organisationsbestyrelsen
skal organisationsbestyrelsens rolle og arbejdsform beskrives mere præcist. Notatet indeholder
følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisationsbestyrelsens tre overordnede opgaver
De forskellige centrale politiske niveauers roller
Organisationsbestyrelsesmedlemmernes roller
Overordnet arbejdsform
Administrationens betjening af organisationsbestyrelsen
Administrationens betjening af formanden

1. Organisationsbestyrelsens tre overordnede opgaver
Organisationsbestyrelsen består af 13 medlemmer: 3B’s formand og næstformand, ni bestyrelsesmedlemmer, som er beboere og valgt af repræsentantskabet, samt to medarbejderrepræsentanter, som er valgt af medarbejderne i 3B.
Organisationsbestyrelsen har overordnede tre opgaver:
1. Organisationsbestyrelsen er 3B’s øverste politiske organ. Det er organisationsbestyrelsens og dens medlemmers væsentligste opgave at agere politikere og sætte den politiske retning for Boligforeningen 3B. Det medfører, at organisationsbestyrelsen skal:
a) Identificere og definere boligafdelingernes og beboernes største og mest påtrængende
problemer og udfordringer samt formulere nye visionære målsætninger for afdelingernes udvikling.
b) Bidrage til at løse definerede problemer og udfordringer gennem udviklingen af konkrete politiske strategier og tiltag.
c) Mobilisere støtte og opbakning til gennemførelsen af disse strategier og tiltag ved at
agere strategiske ambassadører.
1

2. Organisationsbestyrelsen har det overordnede ansvar for den enkelte boligafdelings
drift og beboerdemokrati. Det medfører, at organisationsbestyrelsen skal:
a.

Godkende en række af afdelingernes (typisk afdelingsmødets) beslutninger, fx afdelingernes budgetter, regnskaber og større renoverings- og forbedringsarbejder.

b.

Medvirke til at skabe et godt samarbejde mellem lokale beboerdemokrater og virksomhedens ansatte.

c.

Varetage de opgaver som en afdelingsbestyrelse normalt ville gøre, hvis der ikke er
valgt en afdelingsbestyrelse.

d.

Gribe ind, hvis en afdeling ikke fungerer tilfredsstillende driftsmæssigt, socialt eller beboerdemokratisk.

3. Organisationsbestyrelsen skal sikre, at Boligforeningen 3B’s administration og drift sker
effektivt, korrekt og forsvarligt. Organisationsbestyrelsen har i henhold til almenboligloven den overordnede virksomhedsledelse af boligorganisationen og dens afdelinger,
herunder driften, udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den
daglige administration. Det medfører, at organisationsbestyrelsen skal:
a) Fastsætte mål for og overvåge virksomhedens og boligafdelingernes overordnede administration og drift gennem relevant rapportering, herunder ledelsesinformation, revisionsprotokollat og årsregnskab.
b) Træffe beslutninger om 3B’s overordnede organisering og opgavetilrettelæggelse.
c) Ansætte direktionen og fastsætte rammer for dennes arbejde.
d) Træffe beslutninger i sager, der har stor betydning for selskabet.
Organisationsbestyrelsen løser disse opgaver i organisationsbestyrelsesmøder, hvor strategiske
og overordnede beslutninger træffes, og hvor konkrete sager godkendes.
Organisationsbestyrelsesmøderne forberedes ved at sagerne behandles i udvalg. Organisationsbestyrelsen har tre stående udvalg:
 Forretningsudvalget
 Afdelingsudvalget
 Byggeudvalget
Derudover er organisationsbestyrelsen ansvarlig for at udvikle nye og konkrete politiske løsninger
i opgavegrupper, som nedsættes af organisationsbestyrelsen. Opgavegrupperne skal med inddragelse af lokale beboerdemokrater og beboere tage fat i relevante udfordringer og opgaver samt
komme med løsninger på disse. Opgavegrupperne er midlertidige og kører, indtil den aftalte opgave er løst. Herefter nedlægges de, og nye opgavegrupper kan dannes. Gruppens opgave beskrives i et kommissorium.
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Endelig sikrer organisationsbestyrelsen kontakten til afdelingerne og bidrager til samarbejdet mellem afdelingsbestyrelse og administration gennem 3B-kontaktpersonordningen, hvor hvert beboervalgt organisationsbestyrelsesmedlem er ansvarlig for et antal afdelinger.
2. De forskellige centrale politiske niveauers roller
Der er grundlæggende tre politiske udvalgsniveauer centralt i 3B:
1. Organisationsbestyrelsen: Har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger og skal sørge for en forsvarlig organisering af foreningens virksomhed. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for de overordnede linjer, strategi og politik. Derudover træffer organisationsbestyrelsen en række formelle beslutninger.
2. De stående udvalg (FU, AU og BU): Har til formål at forberede alle sager inden for deres
ressort til organisationsbestyrelsen.
3. Opgavegrupper: Har til formål at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og
afdelingerne og skabe gode politiske løsninger og nyskabelse i 3B.

3. Organisationsbestyrelsesmedlemmernes roller
Udover de ovenstående roller, som gælder for alle organisationsbestyrelsens medlemmer, er nogle af rollerne uddybet nedenstående:
Formand

Næstformand

Udvalgsformænd

Formanden skal sikre overordnet strategisk retning, ledelse af organisationsbestyrelsen, kommunikation/repræsentation til omverdenen samt være bindeled mellem organisationsbestyrelse og administration gennem direktionen.
Næstformandens rolle er at komplementere formanden og være indpisker for
arbejdet i bestyrelsen. Næstformanden er stedfortræder, når formanden ikke
er til stede. Desuden skal næstformanden sikre tæt kontakt til afdelingsbestyrelserne.
Udvalgsformanden er formand for et af de stående udvalg. Udvalgsformanden
er ansvarlig for sammenhængen mellem det stående udvalg og organisationsbestyrelsen. Udvalgsformanden er desuden ansvarlig for arbejdet i udvalget i samarbejdet med administrationen.
Det er formandens ansvar at sikre kontakt til boligafdelingen, når udvalget
drøfter sager om en konkret boligafdeling.
Desuden deltager udvalgsformanden i Forretningsudvalget, hvor der blandt
andet sker en koordination af arbejdet i udvalgene.
3

Medarbejderrepræsentanter

Medlemmer på lige fod med den øvrige organisationsbestyrelse. Valgt af
medarbejderne fra 3B. Der vælges henholdsvis én fra administrationen og én
fra driften (repræsenterer medarbejdere der er ansat i en afdeling).

4. Overordnet arbejdsform
Den overordnede arbejdsform er, at organisationsbestyrelsen i forbindelse med udvalgsmøder og
organisationsbestyrelsesmøder behandler indstillinger udarbejdet af administrationen.
Indstillinger kan være bestilt af organistionsbestyrelsen, eller fordi administrationen har identificeret en problemstilling. På møderne behandler organisationsbestyrelsen indstillingerne, og administrationen er herefter ansvarlig for at implementere organisationsbestyrelsens beslutninger.
Udover indstillinger udarbejder administrationen løbende relevant ledelsesinformation til organisationsbestyrelsen inden for emner og mål, som er aftalt mellem organisationsbestyrelsen og administrationen.
Arbejdet med indstillinger til udvalg og organisationsbestyrelse og behandling af ledelsesinformation er en del af 3B’s strategi for compliance.
Alle medlemmer af organisationsbestyrelsen har en række kontaktafdelinger i form af rollen som
3B-kontaktperson. 3B-kontaktpersonen er ansvarlig for kontakten mellem afdelingerne og organisationsbestyrelsen samt medvirker til at styrke kontakten mellem afdelingen og administrationen.
5. Administrationens betjening af organisationsbestyrelsen
Niveau
Organisationsbestyrelsen

Betjening
Politikerspørgsmål fra OBmedlemmer

Ansvar og procedure
Generelle spørgsmål fra OB-medlemmer rettes til Sekretariatet, som sørger for besvarelse. Besvarelsen sendes med formand og
direktion cc.
Sekretariatet kan vælge at sende spørgsmålet til Forretningsudvalget, der efterfølgende
har to muligheder:
1. Tage stilling til henvendelsen/træffe
afgørelse/fastlægge praksis.
2. Sende sagen til organisationsbestyrelsen.

4

Organisationsbestyrelsen

Henvendelser og klager

Organisationsbestyrelsesmedlemmerne får i
deres egenskab af OB-medlem eller 3Bkontaktperson af og til henvendelser fra afdelingsbestyrelser eller beboere om konkrete
problemstillinger.
Når dette er tilfældet, kan OB-medlemmet
videresende henvendelsen til Sekretariatet.
Sekretariatet vil sørge for, at den relevante
afdeling i 3B besvarer henvendelsen – typisk
den ansvarlige funktionschef.
Det pågældende OB-medlem vil blive orienteret om besvarelsen.

Organisationsbestyrelsen

Udvalg

3B-kontaktpersonordningen

Udvalgsformandens varetagelse af sit hverv

Hvis administrationen eller OB-medlemmet
vurderer, at det er nødvendigt, kan sagen
blive forelagt for FU, inden der gives et svar
på henvendelsen.
Udgangspunktet er, at sager skal løses lokalt
hvor afdelingsbestyrelserne kan henvende
sig til sin lokale 3B-kontaktperson. Det vil
sige, at 3B-kontaktpersonen skal have dialog
med den lokale driftschef om konkrete henvendelser.
Kan en sag ikke løses lokalt, eller har den
ikke lokal karakter kan 3B-kontaktpersonen
kontakte Sekretariatet, som kan bringe henvendelsen videre. I så fald får henvendelsen
karakter af politikerspørgsmål, jf. ovenfor.
Udvalgsformanden er ansvarlig for sammenhængen mellem det stående udvalg og organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden har kontakt til den ansvarlige funktionschef for det stående udvalg og
eventuelt den administrativt ansvarlige.

5

Opgavegrupper Tovholders varetagelse af opgavegruppen

Øvrige

Enkeltstående henvendelser og
klager

Tovholderen er den beboerdemokratiske ansvarlige og formand for opgavegruppen. Tovholderen er ansvarlig for sammenhæng mellem organisationsbestyrelsen og opgavegruppen
Tovholder har kontakt til den ansvarlige funktionschef og den administrativt ansvarlige på samme måde som der er kontakt mellem
formænd for de stående udvalg og den ansvarlige funktionschef.
3B’s driftsenheder, Kundeservice og Byggeafdeling er som udgangspunkt ansvarlige for
besvarelse af enkeltstående henvendelser og
klager fra afdelingsbestyrelser og beboere.

6. Administrationens betjening af formanden
Følgende retningslinjer for betjening af formanden for organisationsbestyrelsen gælder.


Koordinering, herunder drøftelse af enkeltsager og mails med formanden, sker primært i
Forretningsudvalget, alternativt mellem direktionen og formanden. Derudover afklarer direktionen og Sekretariatet indhold af møder i organisationsbestyrelsen med formanden, i
samarbejde med Forretningsudvalget.



Formanden skal udelukkende kontaktes i de formelle fora, formanden indgår i, fx som
medlem af udvalg eller i rollen som 3B-kontaktperson for en boligafdeling.



Formanden og direktionen har faste møder hver mandag for at drøfte strategi og politiske
sager samt konkrete henvendelser.



Der laves opfølgningslister over sager og henvendelser, som afklares mellem formanden
og direktionen.



Sager, der skal vendes med formanden, meldes ind til Sekretariatet.



Alle aftaler/møder hvor formanden skal deltage, skal gå igennem Sekretariatet, der administrerer formandens kalender.



For at servicere formanden bedst muligt fx ved mødedeltagelse og pressehåndtering kan
medarbejdere fra Kommunikation og Sekretariatet være i direkte kontakt med formandsskabet.
6



Formanden skal som udgangspunkt ikke cc på mails. Arbejdsgangen er, at en sag afklares
i administrationen og først efterfølgende skal til formanden. Dette gælder også selve besvarelsen af konkrete henvendelser i sager, hvor administrationen svarer.



Formanden holder som udgangspunkt ikke møder med medarbejdere fra 3B uden deltagelse af direktionen eller en funktionschef.

Møder med deltagelse af det politiske niveau afholdes som udgangspunkt i stueetagen på Havneholmen. Undtaget er organisationsbestyrelsesmøder, der afholdes i ML-Danmark.
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Advokatpartnerselskab
Veronica Wolthers-Petersen
Advokat
J.nr. 305086-SHR

NOTAT
Ansvar for udvalgsmedlemmer i fagudvalg mv.
Boligforeningen 3B har anmodet om et notat der beskriver, i hvilket omfang medlemmer af boligforeningens fagudvalg kan ifalde ansvar i forbindelse med varetagelse af opgaver i fagudvalg, herunder byggeudvalg.
Boligforeningen 3B har samtidig anmodet om at få beskrevet, hvad der generelt
gælder i forhold til ansvar, når organisationsbestyrelsen delegerer kompetencer til
fagudvalg eller andre udvalg.
1.

Sammenfatning og konklusion

Det er Boligforeningen 3B’s administration, som har det overordnede ansvar for at
klæde udvalgsmedlemmer på til at træffe beslutninger inden for udvalgenes respektive ansvarsområder.
Det vil derfor som udgangspunkt ikke være sådan, at udvalgsmedlemmerne selv
skal stå for at finde den nødvendige information om et givent emne.
Hvis udvalgsmedlemmet har handlet inden for rammerne af en delegation fra organisationsbestyrelsen, vil det tab, som måtte opstå som konsekvens af udvalgsmedlemmets fejl eller forsømmelse, være omfattet af bestyrelsesansvarsforsikringen.
Undtaget herfra er dog tilfælde, hvor udvalgsmedlemmets handling eller forsømmelse er strafbar efter straffeloven, eller hvor udvalgsmedlemmet har overskredet
sin kompetence.
I sådanne tilfælde hæfter udvalgsmedlemmet for opståede tab.
Der skal være tale om fejl af en vis grovhed, hvis et fagudvalgsmedlem skal ifalde
et personligt ansvar for handlinger eller undladelser i forbindelse med udvalgsarbejdet.

2.

Fagudvalgenes opgaver og sammensætning

Fagudvalgenes opgaver og sammensætning er beskrevet i de enkelte udvalgs forretningsordener.
Jeg lægger i det følgende til grund, at fagudvalgene alene beskæftiger sig med
opgaver, som i medfør af Boligforeningen 3B’s vedtægt § 13 er henlagt til organisationsbestyrelsen, alternativt opgaver, som i medfør af vedtægtens § 6, stk. 6, er
delegeret fra Repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen.
Jeg lægger endvidere til grund, at fagudvalgenes primære opgave er at forberede
og sagsbehandle opgaver for organisationsbestyrelsen, herunder komme med anbefalinger/indstillinger om emner inden for udvalgenes områder.
Jeg lægger i den forbindelse også til grund, at fagudvalgene som hovedregel ikke
kan træffe bindende beslutninger om spørgsmål, der ifølge almenboliglovgivningen er henlagt til organisationsbestyrelsen, om end organisationsbestyrelsen enten
gennem det pågældende udvalgs forretningsorden eller på anden vis kan overlade
det til udvalgene at træffe beslutninger inden for rammerne af en konkret delegation.
3.

Ansvar ved delegation af opgaver til fagudvalg mv.

Som hovedregel gælder, at organisationsbestyrelsen bevarer det overordnede ansvar for de opgaver, som delegeres til et fagudvalg eller et forretningsudvalg. Det
betyder også, at organisationsbestyrelsen har et selvstændigt ansvar for at gennemgå og efterprøve indholdet af indstillinger mv. fra de nedsatte udvalg.
Samtidig gælder, at det først og fremmest vil være Boligforeningen 3B som organisation, alternativt den pågældende boligafdeling, der udadtil hæfter for tab opstået i forbindelse med organisationsbestyrelsens eller et fagudvalgs virke.
Boligforeningen 3B/boligafdelingen vil dog efterfølgende kunne gøre et ansvar
gældende mod et udvalg eller et udvalgsmedlem, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.
Et ansvar for medlemmer af fagudvalg bliver af den grund først aktualiseret, hvis
det pågældende udvalgsmedlem har begået fejl, enten forsætligt eller på uagtsom
vis.

Side 2

Ansvarsnormen er ens for alle medlemmer af et fagudvalg, uanset om der er tale
om beboervalgte medlemmer, medarbejdervalgte medlemmer, eller eksterne medlemmer.
Alle medlemmer af et fagudvalg kan derfor gøres ansvarlige for fejl begået i forbindelse med udvalgsarbejdet, uanset om de pågældende besidder særlige fagkundskaber inden for udvalgets område.
Et udvalgsmedlem kan ifalde ansvar både for handlinger og undladelser. Det afgørende er, om medlemmet enten vidste eller burde have vidst, at handlingen eller
undladelsen var i strid med anerkendt handlemåde.
De mest almindelige eksempler på fejl i udvalgssammenhænge er, hvis et udvalgsmedlem handler i strid med aftalte retningslinjer, fx forpligtelser som fremgår
af forretningsordenen, eller hvis udvalgsmedlemmet groft forsømmer sine tilsynsforpligtelser, fx i forhold til økonomiopfølgning.
Et udvalgsmedlem kan også ifalde ansvar for de beslutninger, som udvalgsmedlemmet medvirker til at træffe inden for et bestemt område.
I den forbindelse er det dog ikke tilstrækkeligt for, at et udvalgsmedlem ifalder
ansvar, at den pågældende beslutning senere viser sig at føre til et tab. Der skal
derimod være tale om, at udvalgsmedlemmet enten vidste eller burde have vidst, at
beslutningen ville kunne forårsage det pågældende tab.
Hvis fx et byggeudvalg træffer beslutning om materialevalg, og det valgte materiale senere viser sit at være af ringe kvalitet, ifalder udvalget ikke ansvar alene fordi
materialet er mangelfuldt. Hvis der derimod er tale om, at byggeudvalget har truffet beslutningen om materialevalg uden forinden at have udøvet sædvanlige bestræbelser på at finde ud af, om materialet havde de fornødne og korrekte egenskaber, kan de udvalgsmedlemmer, som har medvirket ved beslutningen om materialevalg, ifalde ansvar.
Særligt i forhold til udvalgsbeslutninger gælder, at medlemmerne hver især er ansvarlige for at holde sig informerede om alle forhold af betydning for beslutningen.
Hvert enkelt medlem skal således sikre sig, at medlemmet er klædt godt nok på til
at kunne træffe den pågældende beslutning.
Det skal dog fremhæves, at det i Boligforeningen 3B er internt vedtaget, at administrationen klæder udvalgsmedlemmerne på til at træffe beslutninger inden for udvalgenes respektive ansvarsområder, herunder ved at foretage de nødvendige forSide 3

undersøgelser, samt ved at præsentere fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller for udvalgene.
Administrationen kan i den forbindelse også vælge at inddrage en ekstern rådgiver,
fx en byggeteknisk eller juridisk rådgiver, med henblik på afklaring af en konkret
problemstilling.
Det vil derfor som udgangspunkt ikke være sådan, at udvalgsmedlemmerne selv
skal påtage sig at søge information de relevante steder.
Samtidig vil et udvalgsmedlem, som ifalder erstatningsansvar over for tredjemand
efter at have modtaget forkert eller groft mangelfuld rådgivning af administrationen, i nogle tilfælde kunne rette et regreskrav mod administrationen, som således
bærer det endelige ansvar.
Udvalgsmedlemmet vil også efter omstændighederne kunne rette et regreskrav
mod en ekstern rådgiver, hvis udvalgsmedlemmets egen fejl/forsømmelse beror på
forkert eller mangelfuld rådgivning fra den eksterne rådgiver.
Måtte et udvalgsmedlem imidlertid - trods information/indstilling fra administrationen om en konkret beslutning –vurdere, at medlemmet savner nødvendig indsigt i
et givent emne, bør medlemmet afstå fra at deltage i en beslutning herom.
Hvis et udvalgsmedlem måtte have indsigelser imod en beslutning, bør medlemmet
sikre sig, at indsigelsen føres til protokol.
I tilfælde af, at et udvalgsmedlem bliver opmærksom på fejl eller forsømmelser i
forhold til udvalgets opgavevaretagelse, er udvalgsmedlemmet forpligtet til at gøre
det nødvendige for at rette op på fejlen. I særligt grove tilfælde, hvor medlemmet
ikke kan formå de øvrige udvalgsmedlemmer til at samarbejde om en løsning, må
medlemmet evt. forlade udvalget, hvis medlemmet vil fritages for ansvar.
3.

Betydning af forsikringsdækning

For Boligforeningen 3B’s organisationsbestyrelse gælder, at bestyrelsen er omfattet af en bestyrelsesansvarsforsikring.
Forsikringen omfatter alle handlinger og undladelser foretaget som led i bestyrelsesarbejdet. Undtaget fra forsikringsdækning er dog strafbare handlinger, fx underslæb.
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Bestyrelsesforsikringen dækker også bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i fagudvalg, hvis deltagelsen i fagudvalget sker som et led i bestyrelsesarbejdet.
For så vidt angår medlemmer af fagudvalg, som ikke samtidig er medlemmer af
organisationsbestyrelsen, er det et særligt spørgsmål, om bestyrelsesansvarsforsikringen gælder for disse personers arbejde i fagudvalgene.
Det beror på forsikringsbetingelserne, om fejl begået af medlemmer af fagudvalg
mv. er dækket af bestyrelsesansvarsforsikringen.
Boligforeningen 3B’s forsikringsmægler Willis har indhentet en udtalelse fra boligforeningens forsikringsselskab (HDI Gerling).
HDI Gerling har over for Willis generelt vedrørende delegationer fra organisationsbestyrelsen til fagudvalg oplyst følgende:
Selvom fagmedlemmet ikke er bestyrelsesmedlem vil de uden merpræmie være
omfattet af bestyrelsesansvarsforsikringen, forudsat at de handler inden for den
bemyndigelse, og har de fornødne kompetencer, som hovedbestyrelsen har udstukket.
På forespørgsel fra Willis, har HDI Gerling suppleret ovennævnte retningslinje på
følgende måde:
”Formuleringen tilsigter at de udvalgte fagmedlemmer er med til at træffe beslutninger omkring forhold hvor de har en grad af kendskab – eksempelvis et nedsat
fagudvalg til vedligeholdelse af ejendommen – bør bestå af folk med et vidst kendskab til dette.
Ordet ”fornødent” vil i mit hoved altid skulle sættes op imod det pågældende fagudvalg – og desto mindre ”teknisk” dette fagudvalg, desto mindre krav til ”fornødne kompetencer”.
Det anførte må forstås sådan, at bestyrelsesansvarsforsikringen også dækker arbejdet i fagudvalg, hvortil organisationsbestyrelsen har delegeret opgaver eller kompetencer.
Det er dog afgørende for forsikringsdækningen, at det pågældende fagudvalgsmedlem holder sig inden for rammerne af den delegation, som er modtaget fra organisationsbestyrelsen.
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Hvis derimod udvalgsmedlemmet handler uden bemyndigelse eller fuldmagt er der
risiko for, at ansvarsforsikringen vil afvise at yde dækning.
Det er en yderligere betingelse for forsikringsdækningen, at de pågældende fagudvalgsmedlemmer er i besiddelse af de relevante, faglige kompetencer.
Der er ikke i de gældende forretningsordener for fagudvalg mv. opstillet krav om,
at fagudvalgsmedlemmerne skal være i besiddelse af bestemte, faglige kvalifikationer.
Det kan samtidig være meget vanskeligt at opstille en objektiv retningslinje for,
hvornår et fagudvalgsmedlem er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer til at
behandle et bestemt emne, eftersom vurderingen af, hvornår ”nok er nok” i nogen
grad er subjektiv.
Af den grund er det også i relation til forsikringsdækningen min anbefaling, at hvis
et udvalgsmedlem vurderer, at medlemmet savner nødvendig indsigt om et givent
emne, bør medlemmet afstå fra at deltage i en beslutning herom.
København, den 15. december 2016

Veronica Wolthers-Petersen
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Opgavegrupper i 3B

Afdeling

-

Sekretariatet

Projekt

-

Opgavegrupper

Dato

-

9. juni 2017

Baggrund for opgavegrupper i 3B
3B har implementeret opgavegrupper som en ny måde at arbejde med politisk udvikling og opgaveløsning.
Formålet med opgavegrupperne er at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og
afdelingerne og sikre optimale vilkår for gode politiske løsninger og resultater samt nyskabelse i
3B.
En opgavegruppe er en mindre gruppe, der består af medlemmer fra organisationsbestyrelsen,
afdelingsbestyrelser, beboere, foreninger eller andre eksterne deltagere.
Opgavegrupperne er hurtigtarbejdende midlertidige grupper, der eksisterer, indtil den aftalte opgave er løst. Herefter kan der etableres nye opgavegrupper. Opgavegrupperne er ikke stående
politiske udvalg, men arbejdsformen skal understøtte kreative og nytænkende løsninger.
Det er organisationsbestyrelsen, der løbende forholder sig til og beslutter, hvilke opgavegrupper
der nedsættes. Det er udgangspunktet, at der nedsættes op til tre grupper ad gangen.
Det er organisationsbestyrelsens ansvar at sammensætte opgavegrupperne med de rette kompetencer, herunder at rekruttere medlemmer.
Kommissorier
Der udarbejdes et kommissorium for hver opgavegruppe. For at sikre det politiske lederskab udarbejdes kommissoriet i samarbejde mellem tovholder og administration. Kommissoriet beskriver
for hver gruppe: Baggrund og formål, en præcis beskrivelse af den opgave gruppen skal løse,
sammensætning af gruppen, arbejdsform og tidsplan inklusiv hvornår opgavegruppen forventes
afsluttet. Det er organisationsbestyrelsen, der godkender kommissorierne.
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Roller i opgavegrupperne
Der kan identificeres en række roller i opgavegruppen.
Rolle

Hvem

Opgave

Tovholder

Et medlem af organisationsbesty-

Er den beboerdemokratiske ansvarlige og for-

relsen. Udpeges af OB.

mand for opgavegruppen. Er ansvarlig for sammenhæng mellem organisationsbestyrelsen og
opgavegruppen.

Medlemmer af

Medlemmer af organisationsbesty-

opgave-

relsen, afdelingsbestyrelse, beboe-

gruppen

re, foreninger eller andre eksterne

Deltager i arbejdet i opgavegruppen.

deltagere. Udpeges af OB.
Administrativ

Chef fra administrationen. Udpeges

Faglig leder af opgavegruppen. Bidrager med

leder

af administrationen.

faglig viden om opgavegruppens felt.

Administrativ

Medarbejder fra administrationen.

Er ansvarlig for facilitering af opgavegruppen,

medarbejder

Udpeges af ledergruppen.

herunder at sikre fremdrift i opgavegruppen.

Medarbejdere

Medarbejdere fra 3B.

Medarbejdere deltager som udgangspunkt ikke i
opgavegruppens arbejde på samme vilkår som de
politiske medlemmer. Medarbejderne kan dog
deltage som ressourcepersoner.

Nye måder at arbejde på
Arbejdet med opgavegrupperne stiller nye og anderledes krav til administrationen, der fremover i
endnu højere grad skal kunne facilitere det politiske arbejde i opgavegrupperne.
Administrationen har ikke sæde i opgavegrupperne, men er med som ressourcepersoner, der faciliterer processen og bidrager med faglige input og analyser til opgavegruppens arbejde. I enkelte
tilfælde kan organisationsbestyrelsen dog vælge at invitere medarbejdere til at deltage.
Grundlæggende er der to led i arbejdet med opgavegrupperne:
 Politisk facilitering.
 Faglig support af beslutninger.
Den politiske facilitering handler om at drive processen og sikre fremdrift og at grupperne leverer
på opgaven, jf. den enkelte opgavegruppes kommissorium.
Der vil desuden være opgaver med at planlægge møderækken i opgavegruppen samt forberede
og facilitere de konkrete møder. Administrationens opgave er ikke blot at hjælpe med at lave færdige indstillinger med opgavegruppens løsninger og kommunikation af resultaterne, men i forbin-
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delse med arbejdet at bidrage med spørgsmål, der skaber god og målrettet diskussion i opgavegruppen.
Den faglige support handler om, at administrationen skal udarbejde analyser og oplæg, som efterspørges af opgavegrupperne. Den faglige support skal sikre, at opgavegrupperne træffer beslutninger på et oplyst grundlag. Den faglige support handler også om, at administrationen kan omsætte de politiske ønsker og beslutninger til implementerbare konkrete løsninger.
Der bliver for alle opgavegrupper oprettet et såkaldt workspace på den digitale platform Podio,
hvor materiale fra grupperne løbende er tilgængeligt.
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NOTAT

Afdeling

-

Sekretariatet

Projekt

-

3B-kontaktperson

Dato

-

9. juni 2017

Notatet beskriver ordningen for kontaktpersoner i 3B.
Navn
3B’s kontaktpersonordning hedder 3B-kontaktperson.
Formål med 3B’s kontaktpersonsordning
Organisationsbestyrelsen har besluttet, at alle afdelinger skal have en kontaktperson fra organisationsbestyrelsen. Formålet er at sikre et bindeled mellem organisationsbestyrelsen og de enkelte afdelingsbestyrelser.
Udpegning af 3B-kontaktperson
Organisationsbestyrelsen udpeger hvert år kontaktpersoner for alle afdelinger. Udpegningen sker
som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen i organisationsbestyrelsen.
Der udpeges minimum én kontaktperson fra organisationsbestyrelsen for hver afdeling. I nogle
afdelinger kan der med fordel udpeges to eller flere. I disse tilfælde udpeges en primær kontaktperson.
Man kan ikke være kontaktperson for egen afdeling, men er der flere kontaktpersoner, kan den
ene godt være fra afdelingen.
Kontaktpersonens ansvar
Kontaktpersonen er bindeled mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen.
Kontaktpersonerne har ansvar for, at afdelingsbestyrelsen ved, hvor de skal henvende sig, hvis
de har spørgsmål. Desuden er det kontaktpersonens opgave at have kendskab til fokuspunkter
og eventuelle udfordringer i de enkelte afdelinger.
Kontaktpersonen bør mødes med afdelingsbestyrelsen i forbindelse med udpegningen eller ved
et afdelingsbestyrelsesmøde. Kontaktpersonen skal sørge for, at afdelingsbestyrelsen er bekendt
med hvem der er kontaktperson for afdelingen.
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Kontaktpersonen bidrager som strategisk ambassadør til at understøtte implementeringen af 3B
– Sammen mod 2020 i afdelingerne, herunder Fremtidens drift i 3B.
Kontaktpersonens opgaver
Kontaktpersonernes opgaver omhandler primært de beboerdemokratiske henvendelser. 3B’s drift
er fortsat indgangsvinkel for konkrete henvendelser om afdelingen fra beboere og afdelingsbestyrelser.
Et tæt samarbejde mellem kontaktpersonerne og driftschefen er væsentligt, så parterne kan bruge hinanden i konkrete sager i afdelingerne.
I tilfælde af fx beboerdemokratiske udfordringer i en afdeling kan driften med fordel kontakte kontaktpersonen, der vil kunne bidrage i forhold til en løsning.
Kontaktpersonens rolle kan variere i de forskellige afdelinger. Erfaringsmæssigt er der nogle afdelinger, der benytter kontaktpersonen ofte, mens andre afdelinger ikke benytter sig af ordningen.
Kontaktpersonens opgaver kan blandt andet være (ikke udtømmende liste):


Bringe henvendelser fra afdelingen til driften eller formandsskabet/organisationsbestyrelsen, hvis det har beboerdemokratisk karakter.



Sparring med afdelingsbestyrelsen om emner/udfordringer.



Bindeled mellem afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse.



Deltagelse på afdelingsmødet.



Dirigent til afdelingsmøder.



Tovholder for og deltagelse i områdemøder, hvor kontaktpersonen har afdelinger.



Deltagelse i konfliktmægling i særlige sager.



Orientering af afdelingen om nye tiltag i organisationsbestyrelsen.



Bidrage til at formidle konkrete opgaver, historier og arrangementer til afdelingsbestyrelserne.



Bidrage til at udbrede kendskabet til opgavegrupperne i afdelingerne, samt bidrage til at
rekruttere medlemmer til opgavegrupperne.

Ovenstående forslag til opgaver som kontaktperson skal ses som et inspirationskatalog.
For afdelinger uden afdelingsbestyrelse er det 3B-kontaktpersonerne for de respektive afdelinger,
der løser afdelingsbestyrelsens opgaver på vegne af organisationsbestyrelsen.
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Kontaktpersonordningens ophæng i 3B
3B-kontaktpersonordnigen hører under Afdelingsudvalget, som behandler generelle sager om
3B-kontaktpersonordningen.
Kontaktpersonens primære indgang til 3B er driftschefen for den enkelte afdeling. Hvis henvendelsen har beboerdemokratisk karakter, som ikke umiddelbart løses, kan henvendelsen tages
videre til Sekretariatet, som kan bringe henvendelsen videre.
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Liste over afdelingsmøder 2017

Afd. nr.

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn

Afdelingsmøde med
behandling
af budget
(dato)

Afd. nr.

6083

Poppelvænget

23-aug

3039

3058

Prangerhuset

23-aug

6063

6069

Ryesgade

24-aug

6095

Arbejderboligerne

3050
1019

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn

Afdelingsmøde med
behandling
af budget
(dato)

Remisevænget Øst

13-sep

Sangergården/Sangergården 2

14-sep

3074

Signalgården

14-sep

29-aug

3032

Folehaven

14-sep

Rådmandsbo

30-aug

3052

Vestergården 3

14-sep

Teglværkshaven

30-aug

6094

Blækhuset

14-sep

Damagervej/Stubmøllevej

30-aug

3070

Valmuen

18-sep

6061

Hvidbjergvej

31-aug

3041

Remisevænget Nord

18-sep

6082

Porthuset

04-sep

6079

Slotsherrenshus

18-sep

3061

Ved Rosenhaven

04-sep

1027

Søagerpark

18-sep

3037

Høje Gladsaxe

05-sep

3038

Søbyvej

19-sep

1018

Hjortegården

05-sep

3034

Vestergården 1

19-sep

6070

Tranehavegård

06-sep

6093

Bogfinkevej

19-sep

Hørgården 1 og 2

06-sep

3035

Vestergården 2

19-sep

1011

Toftegård

06-sep

3040

Remisevænget Vest

20-sep

3056

Egegade

06-sep

3069

Solsikken

21-sep

1041

Toftegård tagboliger

06-sep

6065

Händelsvej

21-sep

1029

Møllegården

06-sep

6099

Sejlhuset

21-sep

3055

Dyvekevænget

06-sep

3076

Lampestedet I & II

21-sep

1028

Kongsgården

07-sep

1031

Taastrup Torv, familieboliger

21-sep

3051

Østerhøj

07-sep

6076

Bryggergården

21-sep

3033

Bærhaven

07-sep

6092

Dannebrogsgade

25-sep

3054

Vinhaven

11-sep

6084

Grønrisvej

26-sep

1015

Egeløvparken

11-sep

6062

Valby

26-sep

1030

Sundholm Syd

11-sep

6074

Lønstrupgård

26-sep

3057

A. F. Beyersvej

11-sep

1032

Taastrup Torv, plejeboliger

27-sep

3067

Jægerbo

11-sep

3047

Hedelyngen

27-sep

Herlevgårdsvej/Herlev Torv

12-sep

6067

Vestergårdsvej

28-sep

3031

Danalund

12-sep

3044

Måløv Park

28-sep

3072

Brohuset

12-sep

6068

Australiensvej

6087

Norgesgade

12-sep

3065

Guldbergsgade

3064

Grønhøj

12-sep

6086

Kronprinsessegade

1023

Herlev Skole, ældreboliger

13-sep

6080

Apostelgården

3046

Hammelstruphus

13-sep

1016

Dortheavej

3053

Elmehaven

13-sep

6077

Kaysergården

1014

Martins Gård

13-sep

1036

Midgård

3036

Højstensgård

13-sep

3045

Egedalsvænge

3071

Kløvermarken

13-sep

6064

6071

1012

6066

6072

1013

6081

1033

PUNKT 4
Indstilling – Forretningsordener for organisationsbestyrelsen og
direktionen (B)

Forretningsordener for organisationsbestyrelsen
og direktionen (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017
- 9. juni 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsordener for organisationsbestyrelsen og
direktionen.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at forretningsordenen for organisationsbestyrelsen 2017-2018 godkendes, jf. bilag 1.

2.

at forretningsordenen for direktionen godkendes, jf. bilag 2.

Problemstilling/Løsning
Organisationsbestyrelsen godkendte den 16. september 2016 en forretningsorden for organisationsbestyrelsen for 2016-2017 samt en forretningsorden for direktionen. Administrationen har på
baggrund af disse udarbejdet en opdateret forretningsorden for organisationsbestyrelsen 20172018 (bilag 1) samt en opdateret forretningsorden for direktionen (bilag 2).

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forretningsordenerne være gældende.
Forretningsordener for stående udvalg og opgavegrupper vil blive forelagt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med konstitueringen af disse.

Bilag
1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 2017-2018.
2. Forretningsorden for direktionen – juni 2017.

FORRETNINGSORDEN
Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

§1
Organisationsbestyrelsens ansvar
Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens
afdelinger og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed.
Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning,
regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i
overensstemmelse med gældende regler.
Organisationsbestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende
dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunerne.
§2
Direktionen
Den af organisationsbestyrelsens ansatte direktion varetager den daglige ledelse af
foreningen inden for rammerne af den politiske ledelses beslutninger, den besluttede
forretningsorden for direktionen, og under behørig iagttagelse af relevant lovgivning og
foreningens vedtægter.
§3
Samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og direktionen
Samarbejdet mellem organisationsbestyrelse og direktion bygger på tre overordnede
principper, der har til formål, at sikre fælles forståelse af forventninger, ligesom alle ved,
hvordan der skal reageres, hvis der opstår afvigelser.
Principperne er:
1. Forventningsafstemning mellem organisationsbestyrelsen og direktionen, så der
mellem alle involverede er skabt entydig klarhed over de fælles forventninger,
herunder forventninger til resultat, økonomi, politik, risici, kommunikation, hvor dette
er relevant.
2. Orienterings- og handlepligt mellem direktionen og organisationsbestyrelsen, hvor
direktionen har pligt til straks at orientere organisationsbestyrelsen, hvis væsentlige
aktiviteter ikke går som forventet, eller hvis der opstår tvivl.
Organisationsbestyrelsen har pligt til straks at handle i forhold til den orientering
som direktionen er kommet med.
3. Bekræft eller forklar, hvor direktionen med fastlagte terminer gennemfører den
aftalte rapportering.
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Principperne i ovenstående compliancestruktur praktiseres konkret i indstillinger til
organisationsbestyrelsens møder, kvartalsvis ledelsesinformation mv.

§4
Organisationsbestyrelsens tilsynspligt
Organisationsbestyrelsen fører tilsyn med, at boligforeningens virksomhed ledes på
forsvarlig måde og i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.
Bestyrelsesansvarsforsikring er tegnet.

§5
Prokura m.v.
3B og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede
organisationsbestyrelse eller af to organisationsbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være organisationsbestyrelsens formand eller næstformand, i forening med en fra
direktionen.
3B’s organisationsbestyrelse kan meddele den almene administrationsorganisation
fuldmagt til at forpligte 3B og de enkelte afdelinger, jf. forretningsorden for direktionen.
§6
Konstituerende møde
Senest to uger efter repræsentantskabsmødet, hvor valg af
organisationsbestyrelsesmedlemmer har fundet sted, holder organisationsbestyrelsen
møde, hvor organisationsbestyrelsen konstituerer sig samt nedsætter eventuelle udvalg.

§7
Formand, næstformand og udvalgsformand
Formanden leder organisationsbestyrelsesarbejdet, er bindeled mellem
organisationsbestyrelse og direktion og udtaler sig på organisationsbestyrelsens vegne til
omverdenen.
Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.
§8
Medarbejdervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer
To organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor vælges af medarbejderne,
henholdsvis én fra boligafdelingerne og én fra administrationen i henhold til retningslinjer
besluttet af Virksomhedsnævnet. Medarbejdervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer
skal være ansatte i 3B.
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Ophører en medarbejdervalgts ansættelse i 3B, ophører ligeledes dennes plads i
organisationsbestyrelsen, hvorefter dennes suppleant indtræder i
organisationsbestyrelsen.
§9
Udvalg
Organisationsbestyrelsen nedsætter et Forretningsudvalg i henhold til § 6, der udgøres af
formand og næstformand. Derudover kan organisationsbestyrelsen beslutte, at andre
medlemmer af organisationsbestyrelsen skal være medlem af Forretningsudvalget. I
tilfælde hvor Forretningsudvalget finder det nødvendigt kan Forretningsudvalget indkalde
øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen.
Et medlem af organisationsbestyrelsen kan bede om foretræde for Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget tilrettelægger og forbereder organisationsbestyrelsens møder.
Referater fra Forretningsudvalgets møder forelægges til orientering på næstfølgende
organisationsbestyrelsesmøde.
Forretningsudvalget varetager foreningens anliggender og træffer nødvendige og
uopsættelige beslutninger i perioden mellem de ordinære organisationsbestyrelsesmøder.
Forretningsudvalget indkaldes, såfremt blot ét medlem af udvalget ønsker det.
Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom
der kan nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hocudvalg og opgavegrupper nedsættes til løsning af konkrete opgaver og nedlægges, når
opgaven er løst.
Ved nedsættelse af stående udvalg, godkender organisationsbestyrelsen en
forretningsorden, der fastlægger udvalgets formål, arbejdsopgaver,
beslutningskompetence og sammensætning. På det konstituerende møde efter
repræsentantskabsmødet, hvor der er valg, eller når der nedsættes et ad hocudvalg,
udpeger organisationsbestyrelsen formænd for de respektive udvalg.
Til brug for opgavegruppernes arbejde udarbejdes et kommissorium. Desuden udarbejdes
en standardforretningsorden til opgavegrupperne.

§ 10
Mødeindkaldelse
Organisationsbestyrelsesmøder afholdes så ofte det skønnes nødvendigt, eller når to
medlemmer af organisationsbestyrelsen fremsætter ønske om det.
Organisationsbestyrelsen afholder som udgangspunkt otte møder årligt af fire timers
varighed. På det konstituerende organisationsbestyrelsesmøde fremlægges forslag til
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mødeplan for organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøder for de kommende 18
måneder.
Organisationsbestyrelsesmøder indkaldes af formanden, i dennes fravær af
næstformanden. Organisationsbestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst to ugers
varsel.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden for det enkelte møde skal almindeligvis ske inden
weekenden forud for det planlagte møde. Bilag vedrørende de enkelte dagsordenspunkter
skal så vidt muligt fremsendes sammen med indkaldelsen.
I undtagelsestilfælde kan en organisationsbestyrelsesbeslutning gennemføres ved
telefonisk, skriftlig eller elektronisk votering. I disse tilfælde udsendes forslaget til
beslutning, hvorefter formanden skal søge at få skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse fra
samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer og foranledige beslutningen indført i
forhandlingsprotokollen.
Ethvert medlem af organisationsbestyrelsen har ret til at få optaget punkter på
dagsordenen.
Punkter til dagsordenen skal indsendes til administrationen senest 14 dage før mødet.
Dagsorden fastlægges af formanden eller i dennes fravær af næstformanden i samarbejde
med direktionen.
Dagsorden og materiale gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside inden mødets
afholdelse. Materiale af fortrolig karakter og med personhenførbare eller personfølsomme
informationer gøres ikke tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

§ 11
Beslutningsdygtighed
Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og
yderligere mindst halvdelen af de øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer er til stede.
Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder møderne.
Det påhviler hvert enkelt organisationsbestyrelsesmedlem at meddele, såfremt
vedkommende ikke skønner at have fået de oplysninger fra 3B, der er nødvendige til
opfyldelse af vedkommendes opgaver som organisationsbestyrelsesmedlem, enten
generelt eller i forbindelse med konkrete beslutningsforslag.
§ 12
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende organisationsbestyrelsesmedlemmer ved
almindeligt stemmeflertal.
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Står stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme
udslaget.
§ 13
Direktionens rolle
Direktionen og relevante ansatte deltager i organisationsbestyrelsens møder. Direktionen
aflægger beretning om foreningens virksomhed siden det sidste
organisationsbestyrelsesmøde og giver i øvrigt orientering om, hvad der er passeret af
særlig interesse for foreningen.
Organisationsbestyrelsen kan bestemme, at direktionen og ansatte som nævnt ovenfor
kan udelukkes fra mødet, når særlige forhold gør dens deltagelse uhensigtsmæssig.
Direktionen arbejder inden for rammerne af den besluttede forretningsorden for
direktionen.
§ 14
Referat
Der føres beslutningsreferat over organisationsbestyrelsens beslutninger. Af denne skal
fremgå navne på såvel dem, som deltog i mødet, som dem, der ikke deltog.
Referat af et organisationsbestyrelsesmøde udsendes efter mødelederens (formanden
eller næstformanden), godkendelse til samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer
almindeligvis senest otte hverdage efter mødets afholdelse.
Eventuelle indsigelser skal fremsendes senest den førstkommende mandag efter
modtagelse af udkast til referatet. Er der ingen indsigelser betragtes referat som godkendt.
Hvis der er indsigelser indarbejdes disse i referatet, der udsendes igen til samtlige
organisationsbestyrelsesmedlemmer.
Når referatet er endeligt godkendt gøres referatet tilgængelig for foreningens lejere på
foreningens hjemmeside senest fire uger efter mødets afholdelse.
§ 15
Uenighed
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen eller direktionen ikke er enig i en beslutning,
som organisationsbestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og
sin begrundelse herfor indført i referatet.
§ 16
Inhabilitet
Et organisationsbestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af
spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende eller om søgsmål mod
denne.
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Det samme gælder aftaler mellem foreningen og tredjemand, herunder boligafdelinger,
firmaer, foreninger og institutioner eller lignende samt søgsmål imod sådanne, hvis
vedkommende organisationsbestyrelsesmedlem eller direktionsmedlem har en
særinteresse heri.
Inhabilitet gælder forhold, hvor der er en særlig personlig eller økonomisk interesse i
sagen, f.eks. tilskud til et organisationsbestyrelsesmedlems boligafdeling fra trækningsret,
arbejdskapital eller dispositionsfond.
§ 17
Budget og årsregnskab
Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for 3B efter forudgående
behandling af det fra direktionen forelagte udkast til regnskab, forsynet med revisors
påtegning. Ligeledes godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for foreningens
enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt
afdelingsmødet.
Revisor deltager i det møde, hvor regnskab og revisionsprotokol for foreningen forelægges
organisationsbestyrelsen til godkendelse.
Regnskabet indstilles herefter til repræsentantskabets godkendelse.
Organisationsbestyrelsen behandler ligeledes det af direktionen forelagte udkast til budget
og godkender på baggrund heraf et endeligt budget.
Herudover foretager organisationsbestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige
godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående
godkendelse på de ordinære afdelingsmøder.
§ 18
Valg af revisor
Organisationsbestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor.

§ 19
Revisionsprotokol
Revisionsprotokollen skal være til stede ved alle organisationsbestyrelsesmøder.
Tilføjelser eller ændringer siden sidste organisationsbestyrelsesmøde skal meddeles
samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrifter i det originale
revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed.
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§ 20
Tavshedspligt
Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens
medlemmer har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af
organisationsbestyrelsesmedlemmer, med mindre der er tale om forhold, som af
organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse. Samme forpligtelse påhviler
andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder. Tavshedspligten er også gældende
efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse af denne tavshedspligt
gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led
i organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.
§ 21
Suppleanter
Udtræder et organisationsbestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i den resterende
periode frem til det næste ordinære repræsentantskabsmøde.
§ 22
Ændring af forretningsorden
Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af organisationsbestyrelsen med den i §
9 angivne stemmeflerhed.
§ 23
Vedtagelse / ikrafttrædelse
På det førstkommende organisationsbestyrelsesmøde efter organisationsbestyrelsens
konstituering skal forretningsordenen sættes på dagsordenen med henblik på eventuel
revision.
[Vedtaget i organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017].
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FORRETNINGSORDEN
for
Direktionen i Boligforeningen 3B

§1
Direktionens sammensætning
Direktionen i Boligforeningen 3B består af den administrerende direktør samt drifts- og
servicedirektøren.
§2
Direktionens ansættelse
Ansættelse og afskedigelse af den administrerende direktør samt dennes
ansættelsesvilkår besluttes af organisationsbestyrelsen. Der udarbejdes en fortrolig
direktørkontrakt mellem organisationsbestyrelsens formand og den administrerende
direktør.
Ansættelse og afskedigelse af drifts- og servicedirektøren besluttes af
organisationsbestyrelsen i samråd med den administrerende direktør. Dennes
ansættelsesvilkår aftales med den administrerende direktør og godkendes af
organisationsbestyrelsen. Der udarbejdes en fortrolig direktørkontrakt mellem
organisationsbestyrelsens formand, den administrerende direktør samt drifts- og
servicedirektøren.
§3
Kompetencer
Den administrerende direktør har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af
Boligforeningen 3B og har den dertil svarende bemyndigelse, men den daglige ledelse
varetages af direktionen i et samarbejde, jf. § 6.
Den daglige ledelse af foreningen sker inden for rammerne af repræsentantskabets,
organisationsbestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger, forretningsordenen for
direktionen og under behørig iagttagelse af relevant lovgivning og foreningens vedtægter.
Direktionen kan ikke foretage dispositioner, der efter boligorganisationens forhold er af
usædvanlig karakter eller af stor betydning for boligorganisationen, medmindre
organisationsbestyrelsens eller Forretningsudvalgets beslutning ikke kan afventes uden
væsentlig ulempe for 3B’s virksomhed. I så fald skal organisationsbestyrelsen og/eller
Forretningsudvalget snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
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Direktionen kan dog altid efter og i overensstemmelse med repræsentantskabets,
organisationsbestyrelsens eller Forretningsudvalgets beslutning foretage dispositioner, der
efter boligorganisationens forhold er af usædvanlig karakter eller af stor betydning for
boligorganisationen, jf. § 4. Undtaget herfra er dog følgende dispositioner, som skal
foretages af de tegningsberettigede:







Køb af håndværkerydelser, varer og tjenesteydelser til en værdi på over 20 mio. kr.
Aftaler og dispositioner inden for kapitalforvaltning
Indgåelse af lån og kreditter
Køb og salg af grunde og ejendomme for afdelingerne med en værdi over 1 mio. kr.
Afhændelse af aktiver, der ikke er fast ejendom, med en værdi på over 5 mio. kr.
Tinglysning

Ansættelse og afskedigelse af funktionschefer (niveau 2-chefer) sker efter samråd med
Forretningsudvalget. Større organisatoriske ændringer sker tilsvarende efter samråd med
organisationsbestyrelsen.
§4
Prokura / tegningsret
Den administrerende direktør har prokura til at gennemføre repræsentantskabets,
organisationsbestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger og dermed tegne
boligforeningen med de undtagelser, der er anført i § 3.
Bindende aftaler, hvor organisationsbestyrelsen ikke har givet en bemyndigelse til
direktionen, eller som ikke er indeholdt i en beslutning i repræsentantskabet,
organisationsbestyrelsen eller Forretningsudvalget, eller hvor der er krav om
boligforeningens tegningsberettigedes underskrift, kan kun indgås med vedtægtsmæssig
tegningsret.
Den administrerende direktør kan uddelegere sin tegningsret til drifts- og servicedirektøren
samt andre medarbejdere. Der udarbejdes retningslinjer for prokura, der beskriver denne
delegation.
Ved den administrerende direktørs længerevarende fravær overtager drifts- og
servicedirektøren dennes tegningsret.
§5
Ansvar
Den administrerende direktør er – under reference til organisationsbestyrelsen – ansvarlig
for og fører tilsyn med, at den daglige administration og drift, herunder udlejning,
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huslejeopkrævning, bogføring, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse,
kapitalforvaltning, byggesagsførelse og drift af afdelingerne, sker forsvarligt og i
overensstemmelse med repræsentantskabets og organisationsbestyrelsens beslutninger,
boligforeningens vedtægter, den relevante lovgivning og anden regulering, der regulerer
almene boligorganisationers administration og drift.
Den administrerende direktør skal tilse, at dokumentationsmateriale til brug for
styringsdialogen med kommunalbestyrelsen udarbejdes og indsendes til
kommunalbestyrelsen.
Den administrerende direktør har således med reference til organisationsbestyrelsen det
overordnede ansvar for boligorganisationens administration og drift.
§6
Direktionens indbyrdes ansvars- og opgavefordeling
Direktionen skal i fællesskab varetage boligorganisationens administration, drift og
udvikling. Det gælder særligt strategiske og overordnede forhold og beslutninger,
tværgående samarbejde, organisations- og lederudvikling samt betjening af
repræsentantskab og organisationsbestyrelse.
Beslutninger om boligorganisationens administration, drift og udvikling træffes på den
baggrund så vidt muligt i enighed, men ved uenighed har den administrerende direktør
den endelige beslutningsret.
Direktionen har fordelt ansvaret for den daglige ledelse på følgende vis:
Den administrerende direktør:
 Sekretariatet, herunder
o Betjening af repræsentantskab og organisationsbestyrelse
 Kommunikation
 Sociale indsatser, herunder
o De boligsociale helhedsplaner
 Byggeafdelingen, herunder
o Nybyggeri
o Renoveringer
 Økonomi, herunder
o Selskabets økonomi
o Kapitalforvaltning
o Løn
o It og digitalisering
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o Forsikring
Regnskab, herunder
o Afdelingernes budgetter og regnskaber
Partnerskabet med KAB

Drifts- og servicedirektør:
 Afdelingernes drift
 Kundeafdelingen, herunder:
o Udlejning
o Huslejeopkrævning
o Fraflytninger
o Forbrugsafregning
o Energi-området
o Juridisk funktion og klagesagsbehandling
 Driftssupport
 HR, herunder
o Organisations- og lederudvikling
o Virksomhedsnævn
o Samarbejde med de faglige organisationer
o HR-administration, herunder ansættelser og fratrædelser
o Arbejdsmiljø
 Samarbejde med BDK om Havneholmen
§7
Samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og direktionen
Direktionen skal sikre, at organisationsbestyrelsen løbende er orienteret om
boligforeningens overordnede drift og administration og sikre, at organisationsbestyrelsen
har et fyldestgørende grundlag for at træffe beslutninger om boligforeningens overordnede
drift og administration.
Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion bygger på tre overordnede principper, der har
til formål at sikre fælles forståelse af forventninger, ligesom alle ved, hvordan der skal
reageres, hvis der opstår afvigelser.
Principperne er:
1. Forventningsafstemning mellem en eller flere af boligforeningens aktører, så der
mellem alle involverede er skabt entydig klarhed over de fælles forventninger,
herunder forventninger til resultat, økonomi, politik, risici, kommunikation, hvor dette
er relevant.
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2. Orienterings- og handlepligt mellem direktionen og organisationsbestyrelsen, hvor
direktionen har pligt til straks at orientere organisationsbestyrelsen, hvis noget ikke
går som forventet, eller hvis der opstår tvivl. Organisationsbestyrelsen har pligt til
straks at handle i forhold til den orientering som direktionen er kommet med
3. Bekræft eller forklar, hvor direktionen med fastlagte terminer gennemfører den
aftalte rapportering.
Der udarbejdes en rapporteringsplan for direktionens løbende orientering af
organisationsbestyrelsen og Forretningsudvalget om boligforeningens administration og
drift. Rapporteringsplanen godkendes af organisationsbestyrelsen.
Direktionen skal derudover løbende orientere organisationsbestyrelsen om forhold, der
anses for at være af væsentlig betydning for boligorganisationens administration og drift.
Kommunikation mellem organisationsbestyrelsen og direktionen samt øvrige ansatte sker
principielt gennem den administrerende direktør eller efter aftale med denne.
§8
Evaluering af samarbejdet
Én gang årligt gennemfører organisationsbestyrelsen og direktionen en drøftelse og
evaluering af direktionens indsats og samarbejdet mellem direktion og
organisationsbestyrelse.
§9
Attestation
Direktionen kan attestere og kan delegere sin attestationsret. For beløb til udbetaling til
direktionen selv (fx vedrørende kørsel i egen bil) attesteres af økonomichefen.
§ 10
Repræsentation
Det aftales mellem formanden for organisationsbestyrelsen og direktionen, hvem der
repræsenterer organisationen i andre organisationer, hvor boligforeningen er medlem, og
ved officielle anledninger.
Direktionen kan uddelegere sin repræsentation til andre medarbejdere.
§ 11
Habilitet
Direktionen har pligt til at overlade beslutninger, hvor der kan være tvivl om habiliteten til
formanden for organisationsbestyrelsen eller en anden ledende medarbejder.
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§ 12
Tavshedspligt
Direktionen er underlagt tavshedspligt omfattende alle oplysninger om 3B’s forhold, private
forhold, samarbejdspartneres forhold samt andre oplysninger, direktionen måtte blive
bekendt med som følge varetagelse af hvervet som direktion, og som med rette kan
forventes hemmeligholdt og som ifølge sagens natur ikke bør komme til tredjemands
kendskab.
§ 13
Vedtagelse / ikrafttrædelse / revision
Forretningsordenen for direktionen vedtages af organisationsbestyrelsen og træder i kraft
umiddelbart derefter.
På det førstkommende organisationsbestyrelsesmøde efter organisationsbestyrelsens
konstituering skal forretningsordenen for direktionen sammen med
organisationsbestyrelsens forretningsorden sættes på dagsordenen med henblik på
eventuel revision.

[Vedtaget i organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017].
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PUNKT 5
Indstilling – Strategiske handleplaner under 3B - Sammen mod
2020 (D)

Strategiske handleplaner under 3B - Sammen mod
2020 (D)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017
- 13. juni 2017 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal drøfte de strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at de strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020 drøftes, jf. bilag 1.

2.

at fokusområder for 2017 og 2018 besluttes.

Problemstilling
3B’s strategi 3B – Sammen mod 2020 blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i maj 2016. Strategien består af et visionsbillede.
På organisationsbestyrelsesmødet den 9. marts 2017 blev plan for eksekvering af 3B - Sammen
mod 2020 godkendt. På organisationsbestyrelsesmødet den 18. maj 2017 godkendte organisationsbestyrelsen tidsplan og proces for otte strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod
2020.

Løsning
Indhold i samt tidsplan for udarbejdelsen af de otte strategiske handleplaner under 3B – Sammen
mod 2020 er vedlagt som bilag 1.
I oplægget peges på tre fokusområder for 2017 og 2018 med følgende indsatser:


Fremtidens Drift i 3B
o
o
o
o
o



Fremtidssikret nærvær (med tilhørende indsatser)
Mere for pengene (med tilhørende indsatser)
Et stærkt hold (med tilhørende indsatser)
Sammen med beboerne (med tilhørende indsatser)
Opgavegruppen ’Bygningseftersyn og henlæggelser’

Fremtidens Byggesager i 3B
o
o

Implementering af opgavegruppen ’Styring af renoveringssagers’ anbefalinger
Beboerkontakt
1

o


Processer og styring

Attraktivt og aktivt beboerdemokrati:
o
o
o

Ny beboerdemokratisk model: Opgavegrupper
Digitalt beboerdemokrati
Vedtægtsændringer

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil ud fra organisationsbestyrelsens drøftelse konkretisere målsætningerne under
hver strategisk handleplan, så disse kan forelægges organisationsbestyrelsen til beslutning i september 2017.

Bilag
1. Strategiske handleplaner under 3B – Sammen mod 2020.
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I SIDE 1 I

I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

STRATEGISKE HANDLEPLANER
UNDER 3B – SAMMEN MOD 2020
Organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017

I SIDE 2 I

I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

I SIDE 3 I

I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

Otte strategiske handleplaner
Attraktivt og aktivt beboerdemokrati

Organisation med fokus på det
økonomiske, miljømæssige og sociale:
Fremtidens Administration i 3B
Fremtidens Drift i 3B

Synlige og åbne fællesskaber
Fremtidens Byggesager i 3B
Socialt ansvar i 3B
Gode muligheder for livsudfoldelse
Energi og Miljø i 3B

I SIDE 4 I

I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

Fokus i 2017 og 2018
•

Fremtidssikret nærvær
•

Fremtidens Drift i 3B

•
•
•

Et stærkt hold

Sammen med beboerne

Opgavegruppe: Bygningseftersyn og henlæggelser

•

Fremtidens Byggesager i 3B

Implementering af opgavegruppen Bedre
Renoveringssagers anbefalinger
•
•

•

Attraktivt og aktivt beboerdemokrati

Mere for pengene

Beboerkontakt
Processer og styring

Ny beboerdemokratisk model: Opgavegrupper

•

Digitalt beboerdemokrati
•

Vedtægtsændringer

I SIDE 5 I

I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

Attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Målsætninger:
• Beboere og afdelingsbestyrelser oplever større indflydelse på hverdagen, afdelingen og 3B
• Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger fra xx pct. i 2016/17 til xx pct. i 2020
• Der er klare rammer om beboerdemokratiet
Prioriterede indsatser:
• 3B’s bestyrelsesuddannelse (AFSLUTTET)
• Organisationsbestyrelsens rammer (2016-17)
• Roller, Respekt og Tillid (2017)
• Ny beboerdemokratisk model: Opgavegrupper (2017-20)
• Vedtægtsændringer 2018 (2018)
• Digitalt beboerdemokrati (2018 eller 2019)
• Lettere at være afdelingsbestyrelse / lokalt beboerdemokrati
(2019)
• Kommunikationsplatforme til beboerdemokratiet (2019)

Øvrige indsatser:
• BestyrelsesWEB (AFSLUTTET)
• Vedtægtsændringer 2016 (AFSLUTTET)
• De unge beboerdemokrater (AFSLUTTET)
• Børnebestyrelser (AFSLUTTET)
• SelskabsWEB (AFSLUTTET)
• Ph.D. om beboerdemokrati (2016-2020)
• Offentlige referater fra afdelingerne (2017)
• 3B’s bestyrelsesuddannelse – hold 2 (2017-18)
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Synlige og åbne fællesskaber
Målsætninger:
• Beboerne og afdelingsbestyrelserne oplever, at der er mulighed for fællesskaber
• Beboerlokalerne benyttes oftere

Prioriterede indsatser:
• Guide til brug af fælleslokaler (AFSLUTTET)
• Øget brug af beboerlokaler (2017)
• Bookingsystem til beboerlokaler (2017-18)
• 3B-konferencen (2017)
• Nye rammer for aktivitetspuljen (2018 eller 2019)
• Koncepter for fællesaktiviteter (2019)
• Kommunikationsplatforme for fællesskaber (2019)

Øvrige indsatser:
• Folkemøde 2016 (AFSLUTTET)
• Folkemøde 2017 (2017)
• 3B-fortællingen (2017-18)
• Løb Mellem Husene – pilotprojekt (2017)
• All-in (2017)
• Godt-i-gang (2017)
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Gode muligheder for livsudfoldelse
Målsætninger:
• Beboernes tilfredshed med boligen og dens muligheder stiger
• 3B’s boligudbud / beboersammensætning udvikler sig
• 3B præger sin omverden
Prioriterede indsatser:
• AnsøgerWEB (AFSLUTTET)
• Intern oprykning (AFSLUTTET)
• Koncept for indsatsplaner (AFSLUTTET)
• Boligpolitisk udspil i København (2017)
• Presserum og presseindsats (2017)
• Den spekulationsfrie andelsbolig (2017-20)
• Basis Byggeprogram (2017-18)
• Fælles opnotering (2017-19)
• Rammer for kollektiv råderet (2018)
• Rammer for individuel råderet (2019)
• Hvad er ‘Det gode boligområde’? (2020)

Øvrige indsatser:
• Robuste Skæve Boliger – koncept (AFSLUTTET)
• Robuste Små Boliger – koncept (AFSLUTTET)
• Vedligeholdelsesreglement og -standarder (AFSLUTTET)
• Generationernes Byhus (2016-18)
• Fornyelse af udlejningsaftaler (2017-18)
• Ny TV-lov (2017)
• Frivillig konfliktmægling (2017)
• Hjem-til-alle-alliancen (?)
• AnsøgerWEB – fase 2 (2017)
• Udskiftning af MgO-plader (2017-20)
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Fremtidens Administration i 3B
Målsætninger:
• Administrationsudgifterne (konto 112.1) pr. m2 er uændret i kroner i 2020 sammenlignet med 2017
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Medarbejdernes trivsel stiger
Prioriterede indsatser:
Digitalisering og effektivisering:
• Opgavegruppe: Digitalisering og IT (2017)
• Digitaliseringsstrategi med KAB (2017)
• Digitalisering af kerneprocesser (2017-20)
• IT-drift med KAB (2017-18)
Ydelses- og takstkatalog:
• Fremtidens Ydelser (2017-18)
Partnerskab med KAB:
• Partnerskabsaftale med KAB (AFSLUTTET)
• Domicil med KAB (2017-20)
Strategi og eksekvering:
• 3B – Sammen mod 2020 (2016-17)
• Mål og eksekvering (2017)
• 3B-håndbogen – ‘Sådan lykkes vi i 3B’ (2018)
• Retningslinjer og forretningsgange (2017-20)
• Ledelsesinformation (AFSLUTTET)

Kommunikation og kundeservice:
• Intern kommunikation (2017-18)
• Kanalstrategi (2018)
Økonomistyring:
• Økonomistyring – fase 1 (2017)
• Økonomistyring – fase 2 (2018 eller 2019)
• Regnskab og budget-processen (2017-18)
• Prokura (2017)
• Kapitalforvaltning og likviditetsstyring (2017)
HR:
• Strategisk kompetenceudvikling (2017-20)
• Nye personaleretningslinjer (2017-18)
• Lokalaftale-forhandlinger (2017)
• LUS-koncept (2018)
• Persondata – medarbejdere (2017-18)
• Persondata – beboere (2017-18)

I SIDE 9 I

I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

Fremtidens Administration i 3B
Øvrige indsatser:
• BeboerWEB (AFSLUTTET)
• Samarbejdsaftale med BDK (AFSLUTTET)
• NemID – lejekontrakter (AFSLUTTET)
• Revisorudbud (AFSLUTTET)
• Stillingsstruktur i 3B (2017-19)
• Oprettelse af ny medarbejder (2017)
• Intro til nye medarbejdere (2017)
• Nyt HR-system (2017)
• Revitalisering af VN (2017)
• Huslejeregistret – fase 3 (2017)
• Retningslinjer for IT og telefon (2017)
• Mødeskabelon (2017)
• Afslutning af hjemfaldssager (2017-18)
• Forretningsgang for varslinger (2017)
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Fremtidens Drift i 3B
Målsætninger:
• De afgrænsede driftsudgifter pr. m2 er uændrede i kroner i 2020 sammenlignet med 2017
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Medarbejdernes trivsel stiger
Prioriterede indsatser:
• BestyrelsesWEB (AFSLUTTET)
• Organisationsændring (2017)
• Bygningseftersyn og henlæggelser (2018)
• Egedalsvænge (2017-18)
Fremtidens Drift:
1. Digitalisering
2. Servicekontorer - for beboerne
3. Servicecentre – for afdelingsbestyrelserne
4. Indkøb
5. Kan vi gøre det selv – eller?
6. Bedre organisering og teknologi
7. Driftsområder
8. Driftschefer og driftsledere
9. Opgaver og træning
10. Support fra Havneholmen

11. Nye serviceaftaler
12. Kan beboerne løse flere opgaver selv?
13. Samarbejdet mellem og med afdelingsbestyrelserne
Øvrige indsatser:
• Samarbejdssamtale (AFSLUTTET)
• Digital Drift – business case (AFSLUTTET)
• Arbejdstøj (AFSLUTTET)
• MobilePay på servicekontor (2017)
• Udbud af forsikringer (2017)
• Ejendomsskatter (2016-18)
• Benchmarking af Almen Drift (2017-18)
• DV-modul (2017-19)
• iByg (2017-?)
• Arbejdsmiljø: Ejendomskontorerne (2017)
• Arbejdsmiljø: Affaldshåndtering (2017)
• Uddannelsesplan for EST-elever (2017)
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Fremtidens Byggesager i 3B
Målsætninger:
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger
• 3B tager 100 nye boliger i drift årligt
Prioriterede indsatser:
Beboerkontakt:
• Opgavegruppe: Styring af renoveringssager (2017)
• Rejseholdskoncept (2017)
• Beboerkommunikation i byggesager (2017-18)
• Behandling af klagesager (2017)
• Koncept for beboervejledninger (2017)
• Genhusning – politik og proces (2018)
Organisering:
• Honorarstruktur og ydelseskatalog (2017)
• Organisering og bemanding (AFSLUTTET)
• Ressourcestyring (2017)
• Tidsstyring (2017)
• Roller og ansvar (2017)
Processer og styring:
• Indmelding af byggesager (AFSLUTTET)
• Sagsporteføljestyring (AFSLUTTET)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budgetopfølgningsmodel (AFSLUTTET)
Risikostyring (2017)
Kontraktstyring (2017)
Udbudsstrategi (2018)
Sags- og dokumentstyring i UNIK (2017-18)
Proces for helhedsplaner (2018)
Proces for tilvalgskatalog (2018)
Proces for 1 og 5-års-eftersyn (2017)
Efterreguleringer – proces og oprydning (2017)

Øvrige indsatser:
• Bygningseftersyns-proces (AFSLUTTET)
• Stamdata-indretninger (2018)
• Proces for forsøgsprojekter (2017)
• Efterreguleringer i byggesager (2017)
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De to sidste strategiske handleplaner
Socialt ansvar i 3B:
• Udarbejdes i 2018 eller 2019
• Fx fokus på socialøkonomiske virksomheder, socialt indkøb og
ansættelser på særlige vilkår

Energi og Miljø i 3B:
• Udarbejdes i 2018 eller 2019
• Fx fokus på nye energimålere, nedbringelse af ressourceforbrug,
indblik i eget ressourceforbrug, affaldshåndtering
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Videre proces
1. Organisationsbestyrelsen drøfter den 13. juni 2017 de strategiske handleplaner –
herunder fokusområderne for det kommende år.
2. Evt. opfølgning på organisationsbestyrelsesmødet d. 29. juni 2017 (Vi hørte det her,
er I enige?)
3. Administrationen konkretiserer målsætningerne henover sommeren
4. I september 2017 skal de strategiske handleplaner inkl. målsætninger til godkendelse
i organisationsbestyrelsen
Undtagen: Socialt Ansvar i 3B samt Energi og Miljø i 3B – behandles i 2018 eller 2019
Fortsat fokus på at reducere antallet af indsatser!
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Målsætninger og målemetoder
Målsætning

Målemetode

Beboere og afdelingsbestyrelser oplever større indflydelse på
hverdagen, afdelingen og 3B

Beboerundersøgelse og afdelingsbestyrelsesundersøgelse

Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger fra xx pct. i 2016/17 til
xx pct. i 2020

Registreringer på afdelingsmøder

Der er klare rammer om beboerdemokratiet

Kvalitativ vurdering

Beboerne og afdelingsbestyrelserne oplever, at der er mulighed for
fællesskaber

Fællesskabsundersøgelsen

Beboerlokalerne benyttes oftere

Registreringer (skal afklares nærmere)

Beboernes tilfredshed med boligen og dens muligheder stiger
(fx standard, råderet, tryghed, udearealer, fællesarealer, oprykning)

Beboerundersøgelse

3B’s boligudbud / beboersammensætning udvikler sig

Statistiske data – enten fra DST eller 3B

3B præger sin omverden

Kvalitativ vurdering og evt. presseklip
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Målsætninger og målemetoder
Målsætning

Målemetode

Administrationsudgifterne (konto 112.1) pr. m2 er uændret i kroner i
2020 sammenlignet med 2017

Ledelsesinformation

De afgrænsede driftsudgifter pr. m2 er uændrede i kroner i 2020
sammenlignet med 2017

Ledelsesinformation

Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger (herunder
på byggeområdet)

Afdelingsbestyrelsesundersøgelse
(evt. suppleret af byggesagsundersøgelse)

Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger (herunder på
byggeområdet)

Beboerundersøgelse
(evt. suppleret af byggesagsundersøgelse)

Medarbejdernes trivsel stiger

Den årlige trivselsmåling

3B tager 100 nye boliger i drift årligt

Ledelsesinformation

PUNKT 6
Indstilling – Prokura (O)

Prokura (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017
- Forretningsudvalget den 1. juni 2017
- 6. juni 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til nye prokuraregler for 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at nye prokuraregler for 3B tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
På baggrund af omstruktureringer i 3B’s organisation og som led i en generel opdatering af forretnings- og arbejdsgange har der været behov for at revidere 3B’s prokuraregler.

Løsning
Administrationen har udarbejdet nye prokuraregler (bilag 1). Prokurareglernes målsætning er, at
der i 3B disponeres i overensstemmelse med beboerdemokratiske beslutninger, den relevante
lovgivning og på rette beslutningsniveau samt at svig forebygges. Revisionen er foretaget i samarbejde med 3B’s revisor og advokater.
3B’s prokuraregler beskriver, hvordan konkrete dispositioner må foretages i alle dele af 3B’s organisation, herunder:


Køb af varer og tjenesteydelser



Køb af håndværkerydelser



Indgåelse af servicekontrakter og forsyningsaftaler



Finansielle ydelser og transaktioner



Personaleaftaler



Lejekontrakter



Køb og salg af aktiver



Retssager og forsikringssager



Regnskaber



Ansøgninger i forhold til byggeansøgninger, trækningsret, Landsbyggefonden og boligsociale initiativer



Ekstern forretningsførelse og ejerforeningsaftaler
1

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
De nye prokuraregler træder i kraft den 1. juli 2017.

Bilag
1. Prokura for 3B (fortroligt).

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 7
Indstilling – BL's boligpolitiske budskaber for København
og Frederiksberg.
Fortrolig

PUNKT 8
Indstilling – Tranehavegård - Renovering og nedtagning af
altaner (B)

Tranehavegård - Renovering og nedtagning af altaner (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017
- Byggeudvalget den 6. juni 2017
- 9. juni 2017 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af nedtagning af afdeling Tranehavegårds
resterende ca. 580 altaner på grund af nedstyrtningsfare.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der ydes et midlertidigt dispositionsfondslån på ca. 6,5 mio. kr. til nedtagning af afdeling
Tranehavegårds resterende ca. 580 altaner på grund af nedstyrtningsfare. Tilbagebetaling
sker når der foreligger tilsagn fra Landsbyggefonden.

Problemstilling
Afdeling 6070 Tranehavegård er bygningsfysisk nedslidt og står over for en potentiel omfattende
renovering. I den forbindelse har administrationen i oktober 2008 indsendt en ansøgning om en
foreløbig fysisk helhedsplan til Landsbyggefonden (LBF) på to af de 10 blokke i afdelingen. LBF
var i den forbindelse i 2010 på besigtigelse i afdelingen.
Den oprindelige helhedsplan omfattede udelukkende Tranehavegårds Blok 5 og 6, hvor der blev
arbejdet med sammenlægning af små boliger til familieboliger. Der er på den oprindeligt indsendte
foreløbige helhedsplan givet forhåndstilsagn fra LBF om støttede lån på 60 mio. kr. Det har sidenhen vist sig nødvendigt, at helhedsplanen omfatter hele afdelingen. Administrationen er derfor pt. i
dialog med LBF om at udvide helhedsplanen fra Blok 5 og 6 til hele afdelingen, hvilket LBF stiller
sig positive overfor.
Flere af bygningsdelene, både medtaget i og uden for helhedsplanen, har vist sig at være i væsentligt dårligere stand end først antaget. Herunder elevatorerne og altanerne.
De første undersøgelser af altanerne blev foretaget i 2006. Der er sidenhen blevet foretaget undersøgelser af altanerne med jævne mellemrum, hvoraf der siden 2006 samlet er blevet nedtaget
ca. 60 altaner på grund af nedstyrtningsfare. I den seneste rapport fra Dominia af den 16. maj
2017 har det vist sig nødvendigt at nedtage samtlige resterende ca. 580 altaner snarest muligt.
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Løsning
På grund af nedstyrtningsfare er det nødvendigt med en øjeblikkelig nedtagning af samtlige af Tranehavegårds resterende ca. 580 altaner.
Nedtagningen af altanerne omfatter nedskæring fra arbejdsplatform, bortkørsel til depot for afrensning af bly og pcb, derefter bortkørsel af ren beton og restaffald. Altandørene afspærres indvendigt
med en plade og håndtagene afmonteres.
Administrationen foreslår, at der til arbejdet med nedtagningen ydes et midlertidigt dispositionsfondslån på ca. 6,5 mio. kr. som beskrevet i økonomiafsnittet.
Administrationen har planlagt et møde med afdelingsbestyrelsen den 8. juni 2017, hvor der vil blive
orienteret om nedtagningen af samtlige altaner.

Økonomi
Nedrivningen af altanerne forventes at kunne udføres for ca. 21,5 mio. kr. inkl. moms. LBF har
godkendt nødværgeforanstaltninger vedrørende altanerne, så dette arbejde kan igangsættes forinden godkendelse af den samlede fysiske helhedsplan.
Afdelingen har mulighed for at låne af egne midler for op til ca. 15 mio. kr. Forskellen mellem anlægssummen (21,5 mio. kr.) og egne midler (ca. 15 mio. kr.) søges derfor dækket via et midlertidigt
dispositionsfondslån på ca. 6,5 mio. kr., som tilbagebetales, når der foreligger tilsagn fra LBF.
Såfremt arbejdet inkluderes i helhedsplanen, og nedrivning af altaner kan finansieres ved låneoptagelse, vil tilbagebetaling til dispositionsfonden ske, når låneoptagelsen finder sted.
Finansiering af nedtagning af ca. 580 altaner:
Anlægssum (nedtagning af altaner)
Lån af egne midler (ca.)
Midlertidigt dispositionsfondslån (ca.)

Inkl. moms
21.500.000 kr.
15.000.000 kr.
6.500.000 kr.

Administrationen anbefaler derfor, at der ydes midlertidig dispositionsfondslån til mellemfinansiering indtil finansiering er afklaret med LBF, da arbejderne vedr. nedrivning af altaner er uopsættelige. Nedtagningen af altanerne kommer ikke til at have huslejekonsekvenser for Tranehavegård pt.,
da denne først beregnes når den endelige finansiering af helhedsplanen forelægger.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte nedtagningen af altanerne hurtigst muligt.
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Administrationen vil derudover gå i dialog med afdelingsbestyrelsen, LBF og Københavns Kommune om mulige scenarier for renoveringen af Tranehavegård ud fra Byggeudvalgets drøftelse.
Der skal herefter i Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen tages stilling til økonomi for renovering af afdelingen som en del af behandlingen af den fysiske helhedsplan.
Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om sagen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / BU
På Byggeudvalgsmødet den 6. juni 2017 drøftede Byggeudvalget den videre renovering og fysiske
helhedsplan i Tranehavegård.
Byggeudvalget ønsker i den sammenhæng at besigtige afdelingen og dens forhold. I den videre
drøftelse vil Byggeudvalget se materiale om afdelingens forhold med eksempelvis lejlighedsplaner.
Derudover ønsker Byggeudvalget en redegørelse om baggrunden for afdelingens høje huslejeniveau.
Byggeudvalget godkendte samtidig, at indstille til organisationsbestyrelsen, at der ydes et midlertidigt dispositionsfondslån på ca. 6,5 mio. kr. til nedtagning af afdeling Tranehavegårds resterende
ca. 580 altaner på grund af nedstyrtningsfare, herunder at tilbagebetaling sker når der foreligger
tilsagn fra Landsbyggefonden.
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PUNKT 10
Indstilling – Direktionens sideløbende hverv (O)

Direktionens sideløbende hverv (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 13. juni 2017
- 13. juni 2017 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om direktionens sideløbende hverv.

Beslutningspunkt
Organisationsbestyrelsen skal,
1.

orienteres om direktionens sideløbende hverv.

Problemstilling
I henhold til kontrakten mellem 3B og administrerende direktør Morten Boje skal den administrerende direktør minimum én gang årligt give organisationsbestyrelsen en fortegnelse over sideløbende virksomhed, som den administrerende direktør udøver, herunder bestyrelseshverv, som
direktøren bestrider.

Løsning
Fortegnelse over Morten Bojes sideløbende hverv pr. juni 2017:


Medlem af BL’s repræsentantskab (i kraft af ansættelse hos 3B).



Medlem af kredsrepræsentantskabet, BL’s 1. kreds (i kraft af ansættelse hos 3B).



Medlem af Samarbejdsforum, Københavns Kommune, udpeget af BL’s 1. kreds (i kraft af
ansættelse hos 3B).



Adm. direktør i 3B Erhvervsudlejning A/S (i kraft af ansættelse hos 3B).



Medlem af Ejendomsråd Storkunder, Danske Bank / Realkredit Danmark (i kraft af ansættelse hos 3B).



Indehaver af det personlige firma ’Copenhagen Governance’. Der har ikke været aktivitet
eller omsætning i firmaet og forventes heller ikke komme det. I modsat fald orienteres 3B.



Bestyrelsesmedlem i Andelsforeningen BerlinerBanden (lejlighed i Berlin).



Suppleant til bestyrelsen i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 167.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Ingen.

Bilag
Ingen.

