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PUNKT 6
Indstilling – Vedtægtsændringer, sammensætning af organisationsbestyrelsen og valg til KAB’s repræsentantskab (B)

Vedtægtsændringer, sammensætning af organisationsbestyrelsen og valg til KAB’s repræsentantskab (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 1. november 2018
- Vedtægtsgruppen den 10. oktober 2018
- 26. oktober 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til vedtægtsændringer i 3B, herunder tage stilling til organisationsbestyrelsens sammensætning samt procedure for valg til KAB’s repræsentantskab.

Beslutningspunkt
Vedtægtsgruppen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at oplæg til vedtægtsændringer og proces herfor besluttes jf. bilag 1.

2.

at organisationsbestyrelsens sammensætning fra 1. januar 2019 og proces herfor besluttes
jf. afsnittet ’Løsning’.

3.

at procedure for valg af repræsentanter til KAB besluttes, jf. afsnittet Løsning.

Problemstilling
3B’s repræsentantskab besluttede den 3. maj 2018, at 3B skal indgå en administrationsaftale med
KAB gældende fra 1. januar 2019. I den forbindelse skal 3B’s vedtægter justeres som følge af, at
et medarbejdervalgt organisationsbestyrelsesmedlem udtræder. Når 3B i den forbindelse ændrer
vedtægterne, er 3B samtidig forpligtet til at tilpasse vedtægterne til Normalvedtægten, der er blevet
opdateret 13. juni 2016.
Når 3B indtræder i KAB, får 3B 24 repræsentanter til KAB’s repræsentantskab. Organisationsbestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvordan repræsentanterne skal udvælges.
Organisationsbestyrelsen drøftede organisationsbestyrelsens sammensætning den 15. september
2018 og besluttede at nedsætte en vedtægtsgruppe bestående af Forretningsudvalget, Henrik
Thorenfeldt og Hans Jørgen Larsen. Vedtægtsgruppen behandlede den 10. oktober 2018 oplæg til
vedtægtsændringer, oplæg til organisationsbestyrelsens sammensætning samt oplæg til valg af
repræsentanter til KAB’s repræsentantskab. Vedtægtsgruppens anbefalinger fremgår af afsnittet
’løsning’.
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Løsning
Nye vedtægter
Administrationen har lavet en oversigt over de vedtægter, som skal tilpasses til Normalvedtægten.
Administrationen lægger samtidig op til en række mindre ændringer, herunder blandet andet antal
af dirigenter til repræsentantskabsmødet. Ændringsforslagene fremgår af bilag 1 og som har været
behandlet af Vedtægtsgruppen og har været behandlet af KAB’s juridiske afdeling. Heraf fremgår
også et forslag til, hvordan de nye vedtægter kan formuleres. Der tages forbehold for eventuelle
justeringer og tilpasninger.
Ændringsforslagene handler om:


Delegering af kompetence til organisationsbestyrelsen.



Antallet af dirigenter til repræsentantskabsmødet.



Digitalt beboerdemokrati - Indkaldelse til repræsentantskabsmøde og afdelingsmøder.



Forretningsførelse – Ansættelse af forretningsfører og tegningsberettigede.



Præcisering af godkendelsen af referat af organisationsbestyrelsesmøder.

Derudover er ændringer om sammensætning af organisationsbestyrelsen tilføjet til oplægget om
vedtægtsændringer jf. afsnittet nedenfor.
Organisationsbestyrelsens sammensætning
3B’s organisationsbestyrelse er i dag sammensat, så to organisationsbestyrelsesmedlemmer vælges af medarbejderne, henholdsvis én ansat i boligafdelingerne og én ansat i administrationen.
Som resultat af administrationsaftalen med KAB, ophører 3B’s administration, og pladsen i 3B’s
organisationsbestyrelse tilegnet administrationens repræsentant bliver derfor vakant. Ophører en
medarbejdervalgts ansættelse i 3B, ophører ligeledes dennes plads i organisationsbestyrelsen.
Konsekvensen af den vakante plads er, at antallet af medlemmer i 3B’s organisationsbestyrelse
bliver lige. I ’Lov om almene boliger m.v.’ fremgår det (§ 33, stk. 2), at antallet af organisationsbestyrelsesmedlemmer skal være ulige.
For at undgå en situation, hvor der er et lige antal medlemmer i organisationsbestyrelsen, skal
sammensætningen af organisationsbestyrelsen ændres.
Organisationsbestyrelsen blev i en indstilling til mødet den 15. september 2018 præsenteret for en
række modeller for sammensætning af organisationsbestyrelsen og besluttede at Vedtægtsgruppen skulle behandle sagen og indstille en model til organisationsbestyrelsen.
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Vedtægtsgruppen indstiller en model, hvor det medarbejdervalgte organisationsbestyrelsesmedlem tilknyttet driften fastholdes og den vakante plads tildeles en særligt udpeget.
Beboere
11

Særligt
udpeget
1

Medarbejdervalgt organisationsbestyrelsesmedlem tilknyttet driften
1

Antal i
alt
13

Beskrivelse
Ét medarbejdervalgt organisationsbestyrelsesmedlem
fastholdes og der tilføjes én
særligt udpeget.

Særligt udpegede organisationsbestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen kan indstille personer til valg.
Til orientering består AKB, Københavns bestyrelse af 9 medlemmer, heraf 6 beboere og 3 særligt
udpegede. SAB’s bestyrelse består af 11 medlemmer, heraf 8 beboere, 1 medarbejdervalgt organisationsbestyrelsesmedlem og 2 særligt udpegede.
Organisationsbestyrelsen kan indstille en særligt udpeget til organisationsbestyrelsen til valg på de
kommende repræsentantskabsmøder i november 2018 eller lade pladsen være vakant til det ordinære repræsentantskabsmøde i maj/juni 2019.
Valg af repræsentanter til KAB
3B har fra den 1. januar 2019 mulighed for at stille med 24 repræsentanter til KAB’s repræsentantskab (opgjort pr. den 1. september 2018). KAB vurderer ikke at det er nødvendigt at skrive valg til
KAB’s repræsentantskab ind i 3B’s vedtægter jf. bilag 2.
Organisationsbestyrelsen blev den 15. september 2018 præsenteret for to modeller for procedure
for valg af repræsentanter til KAB’s repræsentantskab og besluttede, at Vedtægtsgruppen skulle
behandle sagen og indstille en model til organisationsbestyrelsen.
Vedtægtsgruppen indstiller følgende model:


Repræsentanter til KAB’s repræsentantskab udpeges af 3B’s organisationsbestyrelse.
Denne model kræver en delegering af 3B’s repræsentantskab.

Administrationen foreslår, at delegering af denne kompetence til organisationsbestyrelsen behandles på et ekstraordinært repræsentantskab i november 2018 sammen med vedtagelsen af vedtægtsændringer.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
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Videre proces
Vedtægtsændringer
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen skal vedtægterne forelægges på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Vedtægtsgruppen foreslår at Hans Jørgen Larsen, der er medlem af vedtægtsgruppen, er tovholder på fremlæggelsen af vedtægtsændringer mv. på repræsentantskabsmødet. KAB’s juridiske enhed vil samtidig deltage ved mødet.
To repræsentantskabsmøder om samme emne
Vedtægtsændringer kan ifølge 3B’s vedtægter kun finde sted på et repræsentantskabsmøde, hvis
2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes et nyt
møde inden 2 uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis
minimum 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ud fra dette foreslås det, at der afholdes to ekstraordinære repræsentantskabsmøder inden for to
uger, for at ændre vedtægterne (14. og 28. november 2018).
Ifølge 3B’s vedtægter og normalvedtægterne må der ikke afholdes to ekstraordinære repræsentantskabsmøder om samme emne efter hinanden. Derfor har 3B efter samråd med BL besluttet at
vægte overholdelsen af ’Lov om almene boliger m.v.’ hvor det fremgår, at organisationsbestyrelsen
skal bestå af et ulige antal, højere end bestemmelsen i 3B’s vedtægter og normalvedtægterne om
afholdelse af ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Dette er blevet forelagt tilsynet, der ud fra
en formålsbetragtning anerkender, at hensigten i almenboliglovens bestemmelse om afholdelse af
to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder må vige til hensyn for den praktiske virkelighed
under forudsætning af, at ændringerne i vedtægterne er i overensstemmelse med normalvedtægten.
De nye vedtægter vil som udgangspunkt træde i kraft den 1. januar 2019.
Valg til KAB’s repræsentantskab
Administrationen foreslår, at valg til KAB’s repræsentantskab ud fra den valgte model behandles
på et ekstraordinært repræsentantskab ultimo november 2018 sammen med vedtagelsen af vedtægtsændringer.

Bilag
1. Oversigt over ændring af vedtægter – oktober 2018.

Protokolbemærkninger / Vedtægtsgruppen
Vedtægtsgruppen godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Vedtægtsgruppen fravalgte et ændringsforslag til vedtægter om digitalt demokrati, hvor man alene
ved at meddele det til en beboer kunne kommunikere digitalt med denne.
Vedtægtsgruppen fravalgte en model til valg af repræsentanter til KAB’s repræsentantskab, hvor
det var repræsentantskabet der valgte repræsentanterne direkte.
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Bilag 1 – Tabel over forslag til vedtægtsændringer

1. Repræsentantskabets kompetence
For at følge Normalvedtægten foreslås det at revidere 3B’s vedtægters § 6 stk. 3 om repræsentantskabets kompetencer.
Stk. 3. Repræsentantskabet træffer
Stk. 3. Repræsentantskabet træffer
Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning
beslutning om følgende forhold:
beslutning om følgende forhold:
om følgende forhold:
1) Om organisationen helt eller delvist
skal administreres af en forretningsfører, 1) Valg af revisor.
1) Valg af revisor.
herunder af en almen
administrationsorganisation.
2) Hvorvidt boligorganisationen helt eller
2) Om boligorganisationen helt eller delvist skal
2) Valg af revisor.
delvist skal administreres af en
administreres af en forretningsfører, herunder af
3) Organisationens byggepolitik.
forretningsfører, herunder af en almen
en almen administrationsorganisation.
4) Grundkøb.
administrationsorganisation.
5) Iværksættelse af nyt byggeri.
6) Erhvervelse eller salg af 3B’s
3) Boligorganisationens administrations- og
3) Organisationens byggepolitik.
ejendomme.
byggepolitik.
7) Væsentlig forandring af 3B’s
ejendomme.
4) Erhvervelse eller salg af
4) Erhvervelse eller salg af boligorganisationens
8) Ændring af vedtægterne.
boligorganisationens ejendomme.
ejendomme.
5) Væsentlig forandring af
boligorganisationens ejendomme.

5) Væsentlig forandring af boligorganisationens
ejendomme.

6) Boligorganisationens grundkøb.

6) Grundkøb.
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7) Boligorganisationens iværksættelse af nyt
byggeri.

7) Iværksættelse af nyt byggeri.

8) Nedlæggelse af en afdeling.

8) Nedlæggelse af en afdeling.

9) Ændring af vedtægterne.

9) Ændring af vedtægterne.

10) Opløsning af boligorganisationen.

10) Opløsning af boligorganisationen.

11) Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul,
der påhviler en afdeling, der er oprettet før
den 1. juli 2000.

11) Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul,
der påhviler en afdeling, der er oprettet før
den 1. juli 2000.

12) Pantsætning af boligorganisationens
ejendomme.

12) Pantsætning af boligorganisationens
ejendomme.
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2. Repræsentantskabets delegering af kompetence
For at følge Normalvedtægten foreslås det at revidere 3B’s vedtægters § 6 stk. 5 om repræsentantskabets delegering af kompetencer.
3B’s vedtægter
§6
Stk. 5 Repræsentantskabet godkender
afdelingernes regnskaber og træffer
beslutning om følgende forhold
vedrørende afdelingerne:

Normalvedtægterne
§6
Stk. 5. Repræsentantskabet godkender
endvidere afdelingernes regnskaber og træffer
beslutning om følgende forhold vedrørende
almene boligafdelinger og
servicearealafdelinger:

Forslag til 3B’s vedtægter
§6
Stk. 5. Repræsentantskabet godkender
afdelingernes regnskaber og træffer
beslutning om følgende forhold vedrørende
afdelingerne:

1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes
ejendomme.
2) Væsentlig forandring af afdelingernes
ejendomme.
3) Grundkøb.
4) Iværksættelse af nyt byggeri.
5) Nedlæggelse af en afdeling.
6) Fælles afdelingsmøde og fælles
afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.
7) Etablering af en afdeling til
varetagelse af sideaktiviteter.

1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes
ejendomme.
2) Overgang af en afdeling fra en
boligorganisation til en anden.
3) Opdeling eller sammenlægning af
afdelinger.
4) Væsentlig forandring af afdelingernes
ejendomme.
5) Grundkøb.
6) Iværksættelse af nyt byggeri.
7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
8) Fælles afdelingsmøde og fælles
afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes
ejendomme.
2) Overgang af en afdeling fra en
boligorganisation til en anden.
3) Opdeling eller sammenlægning af
afdelinger.
4) Væsentlig forandring af afdelingernes
ejendomme.
5) Grundkøb.
6) Iværksættelse af nyt byggeri.
7) Pantsætning af afdelingernes
ejendomme.
8) Fælles afdelingsmøde og fælles
afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.
9) Etablering af en afdeling til varetagelse af
sideaktiviteter.
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3. Valg af dirigent til repræsentantskabsmødet
3B’s vedtægter lægger op til at der skal vælges to dirigenter, selvom normalvedtægterne lægger op til at der skal vælges dirigent uden at
angive antal. Den foreslåede ændring tager normalvedtægternes ordlyd og giver således mulighed for at vælge én dirigent, hvis det
skønnes nødvendigt, i stedet for at vælge to.
3B’s vedtægter
Normalvedtægterne
Forslag til 3B’s vedtægter
§7
§7
§7
Dagsordenen for dette skal omfatte
Dagsordenen for mødet skal omfatte
Dagsordenen for mødet skal omfatte
følgende punkter:
følgende punkter:
følgende punkter:
1) Valg af 2 dirigenter.
1) Valg af dirigent.
1) Valg af dirigent.
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4. Digitalt beboerdemokrati – indkaldelse af repræsentantskabsmøde
Indkaldelse af repræsentantskabsmøde skal ifølge vedtægterne ske ved brev. Normalvedtægterne giver mulighed for at indkalde digitalt
hvis dette er aftalt med repræsentanten. Aftalt skal i denne sammenhæng forstås som, at repræsentantens samtykke til digital
kommunikation kan dokumenteres. Det er herefter op til beboeren at frasige sig digital kommunikation og dokumentere dette.
3B’s Vedtægter
§9
De ordinære repræsentantskabsmøder
indkaldes af formanden med mindst 4
ugers varsel ved brev til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer.

Normalvedtægterne
§8
Det ordinære repræsentantskabsmøde
indkaldes af formanden med mindst 4 ugers
varsel ved brev til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer. Efter aftale
med et repræsentantskabsmedlem kan
indkaldelse af dette medlem ske elektronisk.

Forslag
§9
Det ordinære repræsentantskabsmøde
indkaldes af formanden med mindst 4 ugers
varsel ved brev til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer. Efter aftale
med et repræsentantskabsmedlem kan
indkaldelse af dette medlem ske elektronisk.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for
repræsentantskabsmødet samt
dagsorden

Indkaldelsen skal angive tid og sted for
repræsentantskabsmødet samt dagsorden

Indkaldelsen skal angive tid og sted for
repræsentantskabsmødet samt dagsorden.
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5. Organisationsbestyrelsens sammensætning
3B’s vedtægter
§ 12 Organisationsbestyrelsens
medlemmer og suppleanter for disse
vælges af repræsentantskabet.
Organisationsbestyrelsen består af 13
medlemmer inklusive formanden og
næstformand, der begge vælges
særskilt. Formanden vælges i lige år, og
næstformanden vælges i ulige år.

Normalvedtægterne
§ 12. Bestyrelsen består af … medlemmer
inklusive formanden. Repræsentantskabet
vælger … medlemmer til bestyrelsen blandt
boligorganisationens boliglejere og disses
myndige husstandsmedlemmer. Herudover
vælges eller udpeges … medlemmer af …
Samtidig med valg og udpegning af medlemmer
vælges og udpeges suppleanter for disse.

Forslag til 3B’s vedtægter
§ 12 Organisationsbestyrelsens medlemmer
og suppleanter for disse vælges af
repræsentantskabet.
Organisationsbestyrelsen består af 13
medlemmer inklusive formanden og
næstformand, der begge vælges særskilt.
Formanden vælges i lige år, og
næstformanden vælges i ulige år.

Stk. 2 Formanden, næstformanden og
de 9
organisationsbestyrelsesmedlemmer
vælges blandt 3B’s boliglejere eller
myndige husstandsmedlemmer til
boliglejere.

Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal
medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens
medlemmer skal være beboere i organisationen.
Formanden eller næstformanden skal være
beboer i organisationen.

Stk. 2 Formanden, næstformanden og de 9
organisationsbestyrelsesmedlemmer vælges
blandt 3B’s boliglejere eller myndige
husstandsmedlemmer til boliglejere.

Stk. 3. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:
2 organisationsbestyrelsesmedlemmer
og suppleanter herfor vælges af
medarbejderne, henholdsvis én fra
boligafdelingerne og én fra
administrationen.
Medarbejdervalgte
organisationsbestyrelsesmedlemmer
skal være ansatte i 3B. Ophører en

1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
2) Rådmanden, i Københavns Kommune
borgmesteren, for den magistratsafdeling hvortil
tilsynet med de almene boligorganisationer er
henlagt.
3) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med
almene boligorganisationer i kommunen er
henlagt.

1 organisationsbestyrelsesmedlem og
suppleanter herfor vælges af medarbejderne.

Medarbejdervalgte
organisationsbestyrelsesmedlemmer skal
være ansatte i 3B. Ophører en
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medarbejdervalgts ansættelse i 3B,
ophører ligeledes dennes plads i
organisationsbestyrelsen.

Stk. 3 Hvert andet år afgår skiftevis
formanden (det ene år) og
næstformanden (det andet år). Genvalg
kan finde sted.
Stk. 4 Organisationsbestyrelsens øvrige
ordinære medlemmer vælges, så der i
lige år vælges 5 medlemmer for en 2årig periode og i ulige år vælges 4
medlemmer for en 2-årig periode. Hvis
der for at gøre bestyrelsen fuldtallig skal
vælges flere medlemmer, så vælges
disse for en 1-årig periode. Valget
foretages som en samlet valghandling,
hvor valgperioden fremgår af
stemmetallene. Ved stemmelighed
foretages der lodtrækning. Genvalg kan
finde sted. Repræsentantskabet kan til
enhver tid afsætte et
organisationsbestyrelsesmedlem, der er

4) Ansatte i den del af den kommunale
forvaltning, der udøver tilsynet med de almene
boligorganisationer i kommunen.

medarbejdervalgts ansættelse i 3B, ophører
ligeledes dennes plads i
organisationsbestyrelsen.

Stk. 4. Hvert andet år afgår formanden. Af
bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen
hvert år. Afgangsordenen bestemmes for
samtidig valgte eller udpegede medlemmer ved
lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som
medlemmerne er valgt eller udpeget i.
Genvalg og genudpegning kan finde sted. Et
bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af
den, der har valgt eller udpeget den
pågældende. For eventuelt
kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer
finder reglerne i lov om kommunernes styrelse
anvendelse.

Herudover vælger repræsentantskabet
efter indstilling fra
organisationsbestyrelsen 1
organisationsbestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af
repræsentantskabet, indtræder en af de valgte
suppleanter. Findes der ingen suppleanter,
indkalder bestyrelsen til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde til valg af
bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et
bestyrelsesmedlem valgt eller udpeget af andre,
indtræder den pågældendes suppleant. Findes
ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse
til den, der har valgt eller udpeget det
pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik

Stk. 3 Hvert andet år afgår skiftevis
formanden (det ene år) og næstformanden
(det andet år). Genvalg kan finde sted.
Stk. 4 Organisationsbestyrelsens øvrige
ordinære medlemmer vælges, så der i lige år
vælges 5 medlemmer for en 2-årig periode
og i ulige år vælges 4 medlemmer for en 2årig periode. Hvis der for at gøre bestyrelsen
fuldtallig skal vælges flere medlemmer, så
vælges disse for en 1-årig periode. Valget
foretages som en samlet valghandling, hvor
valgperioden fremgår af stemmetallene. Ved
stemmelighed foretages der lodtrækning.
Genvalg kan finde sted. Repræsentantskabet
kan til enhver tid afsætte et
organisationsbestyrelsesmedlem, der er
valgt af repræsentantskabet. En
medarbejdergruppe kan til enhver tid afsætte
et organisationsbestyrelsesmedlem, der er
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valgt af repræsentantskabet. En
medarbejdergruppe kan til enhver tid
afsætte et
organisationsbestyrelsesmedlem, der er
valgt af denne medarbejdergruppe.
Stk. 5 Hvert år vælges i prioriteret orden
4 suppleanter blandt 3B’s boliglejere
eller myndige husstandsmedlemmer til
boliglejere.
Stk. 6 Flytter et
organisationsbestyrelsesmedlem fra 3B,
udtræder denne samtidig af
organisationsbestyrelsen.
Stk. 7 Udtræder et medlem af
organisationsbestyrelsen, indtræder
suppleanten i den resterende periode
frem til det næste ordinære
repræsentantskabsmøde.

på valg eller udpegning af et nyt
bestyrelsesmedlem og suppleant.
Stk. 6. Suppleanter indkaldes, når …
Stk. 7. Ved en forretningsorden træffer
bestyrelsen nærmere bestemmelser om
udførelsen af sit hverv.

valgt af denne medarbejdergruppe.
Stk. 5 Hvert år vælges i prioriteret orden 4
suppleanter blandt 3B’s boliglejere eller
myndige husstandsmedlemmer til boliglejere.
Stk. 6 Flytter et
organisationsbestyrelsesmedlem fra 3B,
udtræder denne samtidig af
organisationsbestyrelsen.
Stk. 7 Udtræder et medlem af
organisationsbestyrelsen, indtræder
suppleanten i den resterende periode frem til
det næste ordinære
repræsentantskabsmøde.
Stk. 8 Ved forretningsorden træffer
organisationsbestyrelsen nærmere
bestemmelse om sit hverv.

Stk. 8 Ved forretningsorden træffer
organisationsbestyrelsen nærmere
bestemmelse om sit hverv.

8

6. Forretningsførelse – ansættelse af forretningsfører
Ifølge 3B’s vedtægter kan organisationsbestyrelsen ansætte en direktør. Det foreslås, at der tilføjes en forretningsfører, så det følger
Normalvedtægten.
3B’s vedtægter
Normalvedtægterne
Forslag til 3B’s vedtægter
§ 13, stk. 3
§ 13, stk. 3
§ 13, stk. 3
Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan
Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan
organisationsbestyrelsen ansætte en
bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller
bestyrelsen ansætte en forretningsfører eller
direktør. Det bestemmes ved
en direktør. Det bestemmes ved
en direktør. Det bestemmes ved
forretningsordenen, om nødvendig
forretningsordenen, hvorvidt nødvendig
forretningsordenen, hvorvidt nødvendig
medhjælp for direktøren kan antages af
medhjælp for forretningsføreren eller
medhjælp for forretningsføreren eller
denne eller skal ansættes af
direktøren kan antages af denne eller skal
direktøren kan antages af denne eller skal
organisationsbestyrelsen.
ansættes af bestyrelsen.
ansættes af bestyrelsen.
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7. Forretningsførelse – tegningsberettigede
Ifølge 3B’s vedtægter fastsætter organisationsbestyrelsen hvem der kan forpligte 3B. Det foreslås, at disse regler for 3B’s
tegningsberettigede opdateres, så det passer til at der er ansat en kundechef (forretningsfører).
3B’s vedtægter
Normalvedtægterne
Forslag til 3B’s vedtægter
§ 13, stk. 4
§ 13, stk. 4
§ 13, stk. 4
3B og dens afdelinger forpligtes ved
Organisationen og dens afdelinger forpligtes
3B og dens afdelinger forpligtes ved underskrift
underskrift enten af den samlede
ved underskrift af den samlede bestyrelse. Er af den samlede bestyrelse. Er der ansat en
organisationsbestyrelse eller af to
der ansat en forretningsfører eller direktør,
forretningsfører eller direktør, kan 3B tegnes
organisationsbestyrelsesmedlemmer,
kan organisationen tegnes af to
af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
hvoraf den ene skal være
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
skal være bestyrelsens formand eller
organisationsbestyrelsens formand eller
være bestyrelsens formand eller
næstformand, i forening med
næstformand, i forening med en fra
næstformand, i forening med
forretningsføreren eller direktøren.
direktionen.
forretningsføreren eller direktøren.
3B’s organisationsbestyrelse
Organisationens bestyrelse kan meddele en
3B’s organisationsbestyrelse kan meddele en
kan meddele den almene
forretningsfører, herunder en almen
forretningsfører, herunder en almen
administrationsorganisation fuldmagt til
administrationsorganisation, fuldmagt til at
administrationsorganisation, fuldmagt til at
at forpligte 3B og de enkelte afdelinger.
forpligte organisationen og de enkelte
forpligte organisationen og de enkelte
afdelinger.
afdelinger.
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8. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøder
3B’s nuværende vedtægter lægger op til at referatet fra et organisationsbestyrelsesmøde skal godkendes på næste
organisationsbestyrelsesmøde og at det skal offentligøres senest fire uger efter det møde det refererer. Da der ofte er længere mellem
organisationsbestyrelsesmøderne end fire uger, foreslås det at referater godkendes skriftligt af organisationsbestyrelsen og derefter
offentliggøres. Det godkendte referat forelægges til orientering til næstkommende organisationsbestyrelsesmøde.
3B’s vedtægter
§ 14, stk. 6
Der optages et referat af
organisationsbestyrelsens forhandlinger.
Referatet sendes til
organisationsbestyrelsens medlemmer, og
det forelægges til godkendelse på
førstkommende
organisationsbestyrelsesmøde. Referatet
skal gøres tilgængeligt for 3B’s lejere
senest fire uger efter det
organisationsbestyrelsesmøde, det
omhandler. Procedure for dette fastsættes
nærmere i organisationsbestyrelsens
forretningsorden.

Normalvedtægterne
§ 14, stk. 4
Stk. 4. I en protokol optages et kort referat
af forhandlingerne. Referatet underskrives
af formanden eller i dennes fravær
næstformanden. En udskrift af protokollen
skal gøres tilgængelig for organisationens
lejere senest 4 uger efter mødets
afholdelse.

Forslag til 3B’s vedtægter
§ 14, stk. 6
Der optages et referat af
organisationsbestyrelsens forhandlinger.
Referatet sendes til organisationsbestyrelsens
medlemmer for godkendelse, og det
forelægges til orientering på
førstkommende
organisationsbestyrelsesmøde. Referatet skal
gøres tilgængeligt for 3B’s lejere senest fire
uger efter det organisationsbestyrelsesmøde,
det omhandler. Procedure for dette fastsættes
nærmere i organisationsbestyrelsens
forretningsorden.
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9. Digital indkaldelse - Afdelingsmødet
Indkaldelse af afdelingsmødet skal ifølge vedtægterne ske ved brev. Normalvedtægterne giver mulighed for at indkalde digitalt hvis dette er
aftalt med lejer. Aftalt skal i denne sammenhæng forstås som, at lejerens samtykke til digital kommunikation kan dokumenteres. Det er
herefter op til lejeren at frasige sig digital kommunikation og dokumentere dette.
3B’s vedtægter
Normalvedtægterne
Forslag til 3B’s vedtægter
§ 15, stk. 1
§ 15, stk. 1
§ 15, stk. 1
Hvert år holdes inden 3 måneder før næste Hvert år afholdes inden 3 måneder før
Hvert år holdes inden 3 måneder før næste
regnskabsårs begyndelse ordinært,
næste regnskabsårs begyndelse ordinært,
regnskabsårs begyndelse ordinært,
obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en
en ny afdeling holdes afdelingsmøde første en ny afdeling afholdes afdelingsmøde
ny afdeling holdes afdelingsmøde første gang
gang inden 6 måneder, efter at indflytning
første gang inden 6 måneder efter, at
inden 6 måneder, efter at indflytning har
har fundet sted. Det første afdelingsmøde
indflytning har fundet sted. Det påhviler
fundet sted. Det første afdelingsmøde
indkaldes af 3B’s ledelse. De følgende
boligorganisationens bestyrelse at indkalde indkaldes af 3B’s ledelse. De følgende
afdelingsmøder indkaldes af
til det første afdelingsmøde. De følgende
afdelingsmøder indkaldes af
afdelingsbestyrelsen. Indkaldelse skal ske
afdelingsmøder indkaldes af afdelingens
afdelingsbestyrelsen. Indkaldelse skal ske
med mindst 4 ugers varsel ved brev til
bestyrelse. Indkaldelse skal ske
med mindst 4 ugers varsel ved brev til
samtlige husstande i afdelingen.
med mindst 4 ugers varsel ved brev til
samtlige husstande i afdelingen.
samtlige husstande i afdelingen. Efter aftale Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af
med en lejer kan indkaldelse af denne ske
denne ske elektronisk.
elektronisk.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for
Indkaldelsen skal angive tid og sted for
Indkaldelsen skal angive tid og sted for
afdelingsmødet samt dagsorden.
afdelingsmødet samt dagsorden.
afdelingsmødet samt dagsorden.
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10. Digitalt beboerdemokrati - afdelingsmødet
3B’s vedtægter omtaler ikke muligheden for at indkalde digitalt til afdelingsmødet.
Normalvedtægternes § 16 er en ny paragraf. Indsættes normalvedtægternes paragraf, skal numrene på de næste paragraffer ændres.
Desuden skal krydshenvisninger opdateres.
3B’s vedtægter
Indgår ikke i 3B’s vedtægter

Normalvedtægterne
§ 16. Afdelingsmødet kan beslutte, at
digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af
kommende afdelingsmøder. Det kan
herunder besluttes, at afstemninger under
anvendelse af et betryggende
afstemningssystem kan foretages digitalt
inden for en frist på højst 7 dage efter
afholdelse af et afdelingsmøde.

Forslag til 3B’s vedtægter
Ny §. Afdelingsmødet kan beslutte, at digitale
værktøjer inddrages i afholdelsen af
kommende afdelingsmøder. Det kan herunder
besluttes, at afstemninger under anvendelse
af et betryggende afstemningssystem kan
foretages digitalt inden for en frist på højst 7
dage efter afholdelse af et afdelingsmøde.

Stk. 2. Det digitale værktøj, der anvendes,
skal være tilgængeligt for alle afdelingens
beboelseslejere og disses myndige
husstandsmedlemmer. Herudover skal det
digitale værktøj være tilgængeligt for
enhver, der ifølge § 18, stk. 2, har adgang til
afdelingsmødet. Disse må dog ikke have
adgang til at deltage i eventuelle
afstemninger. Andre end de i 1. og 2. pkt.
nævnte må kun have læseadgang til det
digitale værktøj. Der må ikke ved

Stk. 2. Det digitale værktøj, der anvendes,
skal være tilgængeligt for alle afdelingens
beboelseslejere og disses myndige
husstandsmedlemmer. Herudover skal det
digitale værktøj være tilgængeligt for enhver,
der ifølge [nuværende § 17, stk. 2], har
adgang til afdelingsmødet. Disse må dog ikke
have adgang til at deltage i eventuelle
afstemninger. Andre end de i 1. og 2. pkt.
nævnte må kun have læseadgang til det
digitale værktøj. Der må ikke ved anvendelsen
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anvendelsen af digitale værktøjer stilles
krav om profil på sociale medier.

af digitale værktøjer stilles krav om profil på
sociale medier.

Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelse
af digitale værktøjer i afholdelsen af
afdelingsmødet, at:
1) Forslag til behandling på afdelingsmødet
tillige kan fremsættes ved brev eller e-mail.
2) Opstilling af kandidater tillige kan ske på
afdelingsmødet.

Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelse af
digitale værktøjer i afholdelsen af
afdelingsmødet, at:
1) Forslag til behandling på afdelingsmødet
tillige kan fremsættes ved brev eller e-mail.
2) Opstilling af kandidater tillige kan ske på
afdelingsmødet.

Stk. 4. Hvis der er truffet beslutning om, at
afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen
af afdelingsmødet, er det yderligere en
betingelse, at:
1) Afstemningstemaerne formuleres
endeligt før afslutning af afdelingsmødet.
2) Afstemning tillige kan ske ved brev inden
for samme afstemningsperiode, som er
fastsat for den digitale afstemning.
Stemmesedler skal efter anmodning
udleveres fra dagen efter afdelingsmødet
og indtil fristen for afstemning udløber.
3) Eventuelle afstemninger på
afdelingsmødet foretages skriftligt.
4) Alle stemmer optælles samtidig
umiddelbart efter afstemningsperiodens
udløb.
5) Det sikres, at ingen husstand kan afgive

Stk. 4. Hvis der er truffet beslutning om, at
afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af
afdelingsmødet, er det yderligere en
betingelse, at:
1) Afstemningstemaerne formuleres endeligt
før afslutning af afdelingsmødet.
2) Afstemning tillige kan ske ved brev inden
for samme afstemningsperiode, som er fastsat
for den digitale afstemning. Stemmesedler
skal efter anmodning udleveres fra dagen
efter afdelingsmødet og indtil fristen for
afstemning udløber.
3) Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet
foretages skriftligt.
4) Alle stemmer optælles samtidig umiddelbart
efter afstemningsperiodens udløb. 5) Det
sikres, at ingen husstand kan afgive flere
stemmer, end den har ret til efter
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flere stemmer, end den har ret til efter
vedtægterne.

vedtægterne.

Stk. 5. Der kan ikke begæres urafstemning
om emner, hvor afstemning gennemføres
efter stk. 1.

Stk. 5. Der kan ikke begæres urafstemning om
emner, hvor afstemning gennemføres efter
stk. 1.
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PUNKT 7
Indstilling – Konstituering (B)

Konstituering (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 1. november 2018
- 24. oktober 2018 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til konstitueringer under organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsen beslutter ændringer i konstitueringer.

2.

at den nye fordeling af 3B-kontaktpersonordningen tages til efterretning.

Problemstilling
Den 28. juni 2018 konstituerede organisationsbestyrelsen sig i en række stående udvalg, KABudvalg og -følgegrupper, opgavegrupper samt 3B-kontaktpersoner. Den nuværende konstituering
er vedlagt som bilag 1.

Løsning
Konstitueringer under organisationsbestyrelsen
På baggrund af ændring af sammensætning af organisationsbestyrelsen med Stine Hesselund
Hassings indtræden i stedet for Hans Gaarn Svendsen, skal der tages stilling til eventuelle rekonstitueringer på baggrund heraf. Organisationsbestyrelsen kan samtidig tage stilling til øvrige rekonstitueringer.
En ny fordeling af 3B-kontaktpersoner er vedlagt som bilag 2, som drøftet af Demokrati- og Kommunikationsudvalget.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil implementere konstitueringen ud fra organisationsbestyrelsens beslutninger.

Bilag
1. Konstituering besluttet af organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018.
2. Afdelinger og 3B-kontaktpersoner - oktober 2018.

OB 28. juni 2018

Konstituering i organisationsbestyrelsen
2018-2019

OB 28. juni 2018

Organisationsbestyrelsen 2018-2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steffen Morild (formand)
Iris Gausbo (næstformand)
Dorte Skovgård
Dorthe Pelle Nielsen
Flemming Løvenhardt
Hans Gaarn Svendsen
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt
Monia Stoltz
Per Olsen
Peter Kare
Pia Cramer Hansson
Ulrik Falk-Sørensen
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OB 28. juni 2018

Udvalgsstruktur
KAB-bestyrelse
og udvalg

OB

Stående
Udvalg mv.

Opgave- og
følgegrupper

FU

BU

Opgavegruppe:
Lettere at være
afdelingsbestyrelse
/ beboerdemokrati

DKU

DU

Områdemøder

Følgegruppe:
Socialøkonomi
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OB 28. juni 2018

Stående udvalg
Udvalg
FU

BU

Rolle
Formand
Medlem
Medlem

Navn
Steffen Morild
Iris Gausbo
Flemming Løvenhardt

Formand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Hans Jørgen Larsen
Dorte Skovgård
Peter Kare
Per Olsen
Bjarne Lynge
Jørgen Linde
Stine Hesselund Hassing

Udvalg

DKU

DU

Rolle
Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Dorte Skovgård
Iris Gausbo
Ulrik Falk-Sørensen
Monia Stoltz

Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Henrik Thorenfeldt
Hans Gaarn Svendsen
Pia Cramer Hansson
Dorthe Pelle Nielsen

Medlem

David Friderichsen
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OB 28. juni 2018

KAB-udvalg
Udvalg
KAB’s bestyrelse

Rolle
Navn
Observatør Steffen Morild
Observatør Iris Gausbo

F-mødet

Observatør Steffen Morild

Strategiudvalg

Observatør Steffen Morild

Økonomiudvalg

Observatør Steffen Morild

Vedtægtsudvalg

Observatør Steffen Morild

Forvaltningsudvalg

Observatør Flemming Løvenhardt

Byggeri- og Teknikudvalg

Observatør Hans Jørgen Larsen

Kommunikationsudvalg

Observatør Dorte Skovgård

Udvalg for trivsel og
boligsocialt arbejde

Observatør Flemming Løvenhardt
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OB 28. juni 2018

KAB-grupper
Udvalg

Rolle
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Steffen Morild
Iris Gausbo
Flemming Løvenhardt
Hans Jørgen Larsen

Politisk styregruppe for
transitionen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Steffen Morild
Iris Gausbo
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt

Kundefokusgruppe Domicil

Medlem
Medlem

Dorte Skovgård
Hans Jørgen Larsen

Forhandlergruppe for
aftale med KAB
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OB 28. juni 2018

Opgavegrupper og følgegrupper
Opgavegruppe
Lettere at være
afdelingsbestyrelse /
beboerdemokrati

Følgegruppe
Socialøkonomi

Rolle
Tovholder
Tovholder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Rolle
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Iris Gausbo
Dorte Skovgård

Navn
Steffen Morild
Dijana Dix Omerbasic
Henrik Thorenfeldt
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OB 28. juni 2018

Øvrige poster (1/3)
Organisation Gruppe/hverv

3B

3B

3B

Bestyrelsesakademiet

Skæve Boliger - styregruppe

Afdelinger uden
afdelingsbestyrelser

3B Erhvervsudlejning A/S bestyrelsen

Rolle

Start

Slut

Navn

Formand

--

--

Hanne Larsen

Medlem

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Pia Cramer Hansson

-

--

--

3B-kontaktpersoner for
de pågældende
afdelinger

Formand

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Iris Gausbo

Medlem

--

--

Flemming Løvenhardt

Repræsentant

--

--

Henrik Thorenfeldt

Repræsentant

--

Bemærkning

Steffen Morild
er revisor

Repræsentantskabet
--

Iris Gausbo
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OB 28. juni 2018

Øvrige poster (2/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Rolle

Start

Slut

Nuværende

BSH Kokkedal På Vej

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

BSH Høje Gladsaxe

Bestyrelse

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

BSH SURF Valby

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

Formand

2018

2021

Lars Emanuel

Medlemmer

2018

2021

Afdelingsformænd
+ Steffen Morild

Repræsentant

--

--

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Herlev Kommune

Styregruppe

Aktivitetsteam Herlev
- styregruppe

Iris Gausbo
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OB 28. juni 2018

Øvrige poster (3/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Køgevejens
Ungdomshus
Danalund
Ungdomshus

Lille Birkholm
Varmeselskab

Rolle

Start

Slut

Nuværende

Bestyrelsen - medlem
(med valg til formand
osv.)

Formand

2017

--

Martin Vode
Pedersen

Bestyrelsen

Medlem

--

--

Conni Jensen

Repræsentant i selskabet

Medlem

--

--

Søren
Christoffersen
Carsten WernerMadsen (suppl.)

Bemærkninger

Administreres af
DAB
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3B-kontaktpersoner og afdelinger – 2018
Områdemøde Herlev
Afdeling

3B-kontaktperson

Vestergården 1

Primær
Hans Jørgen

Vestergården 2

Hans Jørgen

B

Vestergården 3
Toftegård og Toftegård Tag

Hans Jørgen
Iris

C
C

Teglværkshaven
Søagerpark

Monia
Hans Jørgen

Martinsgård
Lampestedet 1-2

Iris
Hans Jørgen

Egeløvparken
Hedelyngen

Iris
Hans Jørgen

Herlev Skole
Herlev Torv

Iris
Hans Jørgen

C
C

Herlevgårdsvej
Hjortegården
Højstensgård
Områdemøde Ballerup
Jægerbo
Kløvermarken
Kongsgården
Midgård

Hans Jørgen
Iris
Hans Jørgen

C
B
B

Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik

A
A
A
A

Møllergården
Måløv Park
Solsikken
Taastrup Torv 1-2
Valmuen
Egedalsvænge
Grønhøj
Høje Gladsaxe

Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Stine, Ulrik og Henrik
Iris
Stine, Ulrik og Henrik
Monia

A
A
A
A
A
D
A
D

Østerhøj
Områdemøde Amager

Stine, Ulrik og Henrik

A

Brohuset
Dyvekevænget

Per
Per

Steffen

E
H

Hørgården 1 og 2
Norgesgade
Remisevænget N
Remisevænget V

Per
Per
Per
Per

Steffen
Steffen
Steffen
Steffen

H
H
H
H

Remisevænget Ø
Sejlhuset

Per
Per

Steffen

H
E

Signalgården
Skovkvarteret
Sundholm Syd

Monia
Monia
Monia

Iris
Iris
Iris

B
B
B

Oktober 2018

Øvrig

Driftsområde
C

Iris

B
A
C
C

Hans Jørgen

A
A
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Områdemøde København/Hvidovre
Afdeling

3B-kontaktperson
Primær

Øvrig

Driftsområde

A.F. Beyersvej
Apostelgården

Iris
Dorte

F
F

Arbejderboligerne
Australiensvej

Dorte
Dorte

F
E

Blækhuset
Bogfinkevej

Iris
Iris

F
E

Bryggergården
Bærhaven

Iris
Steffen

Monia

I
I

Damagervej/Stubmøllevej
Danalund

Peter
Steffen

Iris

G
G

Dortheavej
Egegade

Monia
Dorte

Iris

B
E

Ellehjørnet
Elmehaven
Folehaven
Guldbergsgade
Hammelstruphus
Hvidbjergvej
Händelsvej/Grønrisvej
Kaysergården
Kløverbladsgade
Krattet
Kronprinsessegade
Lønstrupgård
Poppelvænget
Porthuset
Prangerhuset
Ryesgade
Rådmandsbo
Sangergården 1 og 2
Slotsherrenshus
Søbyvej

Steffen
Steffen
Per
Dorte
Peter
Iris
Peter
Flemming
Monia
Steffen
Flemming
Iris
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Iris
Steffen

Tranehavegård
Valbyejendommene
Ved Rosenhaven
Vestergårdsvej
Vinhaven

Iris
Peter
Peter
Iris
Steffen

Oktober 2018

Iris
Iris
Iris

Steffen

I
I
I
E
G
F
G
E
B
I
E
F
F
F
F
E
E
E
F
G
G
F
G
E
I
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PUNKT 8
Indstilling – Dokumentationspakke og styringsdialog
2018/2019 (B)

Dokumentationspakke og styringsdialog
2018/2019 (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 1. november 2018
- 31. oktober 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til dokumentationspakke, emner og deltagere til styringsdialog efterår 2018 – forår 2019.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at styringsrapport for boligorganisationen godkendes, jf. bilag 1.

2.

at styringsdialogskemaer for afdelingerne godkendes, jf. bilag 2.

3.

at emner til styringsdialogmøder efterår 2018 – forår 2019 godkendes.

4.

at 3B’s politiske deltagelse i styringsdialogmøderne efterår 2018 – forår 2019 godkendes.

Problemstilling
3B deltager årligt i styringsdialog hos de kommuner, hvor 3B har boligafdelinger. Som udgangspunkt for møderne udarbejdes en dokumentationspakke med information og vurderinger af alle
3B’s afdelinger.
Der skal tages stilling til dokumentationspakke samt emner og deltagere til styringsdialogmøderne,
der afholdes efterår 2018–forår 2019.

Løsning
Dokumentationspakke
Administrationen har udarbejdet et samlet udkast til dokumentationspakke, der består af en styringsrapport for boligorganisationen (styringsrapport) og styringsdialogskemaer for de enkelte afdelinger. Dokumentationspakken udarbejdes på baggrund af regnskabstal for 2017.
Styringsrapport
Den overordnede styringsrapport indeholder en kort beskrivelse af de væsentligste fokusområder
for 3B samt angivelse af de afdelinger med særlige udfordringer, som ønskes drøftet med kommunerne. Endvidere indgår centrale facts om boligorganisationen, herunder effektivitetsfordeling af
3B´s afdelinger, samt nøgletal om udlejning, beboerklagenævnssager og regnskabsnøgletal. Her-

1

udover indgår centrale facts om afdelingerne, som primært tager udgangspunkt i kritiske nøgletal
på parametrene lejeledighed, fraflytning og henlæggelser. Skemaet er vedlagt som bilag 1.
I styringsrapporten er beskrevet de tiltag, som 3B vil tage/har taget i forhold til strategiske overvejelser, renovering og nybyggeri, effektivisering af administration og drift samt særlige indsatser
vedrørende ledelse og beboerdemokrati. Følgende tiltag indgår i styringsrapporten under de enkelte områder:
1. Strategiske overvejelser:
 3B har i de kommende år fokus på
o Tilrettelæggelse af driften
o Digitalisering
o Stærk administration
o Styring af byggesager
o Udvikling af beboerdemokrati
o Den kommende lovpakke om parallelsamfund
o Udviklingen i boligorganisationens dispositionsfond og arbejdskapital.
2. Særlige indsatser vedrørende renovering og nybyggeri:
 Opførelse af boliger inden for 3B’s koncepter for robuste skæve boliger og robuste små boliger.
 Koncept for et såkaldt ”rejsehold” og ny budgetstyringsmodel.
3. Effektivisering af administration og drift:
 Implementering af ny driftsstruktur
 Administrationsaftale med KAB
 Målsætninger for udgiftsudviklingen
 Ny model for den enkelte afdelings udgiftsniveau med henblik på dialog med den enkelte afdelingsbestyrelse om budget 2020.
4. Særlige indsatser vedrørende ledelse og beboerdemokrati:
 Etableret en større og ambitiøs ’bestyrelsesuddannelse’ for afdelingsbestyrelser.
 Udviklet et nyt koncept for inddragelse af beboere i form af opgavegrupper.
 En opgavegruppe med fokus på afdelingsbestyrelsens rolle i en organisation der bliver administreret af KAB.
 Udviklet nye rammer for organisationsbestyrelsen.
 Omsat 3B´s strategibillede til en række konkrete målsætninger og indsatser, herunder opfølgning og ledelsesinformation.
Afdelingsskemaer
Som ved styringsdialog 2017 har administrationen lavet færdige udkast til afdelingsskemaer. Afdelingsskemaer for alle 3B’s afdelinger er samlet i bilag 2.
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Følgende 29 afdelinger er i afdelingsskemaerne klassificeret som ’afdelinger med særlige udfordringer, indsatser eller behov for aftaler, som ønskes drøftet med kommunerne’:
Afdeling
1011 Toftegård
1013 Herlev Torv
1015 Egeløvparken
1016 Dortheavej
1018 Hjortegården
1028 Kongsgården
1031 Taastrup Torv
1041 Toftegård Tag
3031 Danalund
3032 Folehaven

3037 Høje Gladsaxe
3038 Søbyvej
3039 Remisevænget Øst

Forhold som skal drøftes med kommunerne
Ønske om dialog om forestående helhedsplan.
Status og videre proces for forestående renovering/
nedrivning og risiko ved at være nabo til en stor byggeplads.
Perspektiver for nybyggeri.
Anvendelse af afsatte midler til Smedetoften og mere ro for
beboerne.
Kommunens vurdering af den sociale situation i området.
Klassificering af ABA-anlæg.
Anvisning.
Afdeling med mange byggeskader og fejl og mangler fra opførelse.
Ny udlejningsaftale.
Samarbejde om udviklingsplan og KK´s bidrag hertil.
Udmøntning af tryghedspartnerskab.
Udlejning.
Udvikling af området.
Ny udlejningsaftale.
Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.

3040 Remisevænget Vest
3041 Remisevænget Nord
3044 Måløv Park
3045 Egedalsvænge

Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Status og videre proces for udvikling af institutionsområde.
Drøftelse af sociale udfordringer i området.
Orientering om behov for øgede henlæggelser i de kommende
år.

3047 Hedelyngen
3050 Rådmandsbo

Ønske om dialog om forestående helhedsplan.
3B ønsker at kommunen medvirker konstruktivt til en løsning
på arbejdsmiljøproblemer, der omfatter lukning af eksisterende
affaldsskakte.
Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Udvikling af afdeling med mange udsatte beboere og store
byggeskader.
KK´s fremtidsplaner for institutionen.
Afdeling med mange udsatte beboere og udtræden af helhedsplan. Behov for særlig opmærksomhed fra KK.
Stort vedligeholdelsesefterslæb, meget høj husleje og blandet
beboersammensætning. Ønske om dialog med KK om udvikling af området.

3055 Dyvekevænget

6066 Stubmøllevej
6067 Vestergårdsvej
6070 Tranehavegård
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6071 Hørgården 1

6072 Hørgården 2

6074 Lønstrupgård
6076 Bryggergården
6081 Sangergården 2
6083 Poppelvænget

Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Anvisning til mf-boliger af beboere, der ikke kan tage vare på
sig selv.
Særlig opmærksomhed på udflytning og anvisning jf. den såkaldte ghettoliste, ønskes.
Status på udviklingsplan og evt. opdatering heraf.
Anvisning til mf-boliger af beboere, der ikke kan tage vare på
sig selv.
Særlig opmærksomhed på udflytning og anvisning jf. den såkaldte ghettoliste, ønskes.
Ønske om dialog om byudvikling og udfordringer med tillægskøbesum.
Afdeling med mange socialt udsatte.
Ønske om dialog om nybyggeri.
Drøftelse af videre proces for omdannelse af serviceareal til
plejeboliger eller ejendomskontor.

Afdelingsskemaer for de 29 afdelinger er samlet i bilag 3.

Emner til møderne
Administrationen har samlet mulige generelle emner til styringsdialog efterår 2018–forår 2019:




Fremtidens Drift i 3B.
Arbejdet med effektivisering.
Nye boliger og byudvikling generelt.

Derudover er der samlet emner specifikt til styringsdialog med Københavns Kommune (hvor 3B
har hjemsted):





Samarbejde med kommunen om forebyggelse af ghetto-områder og udsatte områder
Samarbejde med kommunen om realisering af nybyggeri og renovering
Udviklingen i 3B’s dispositionsfond og arbejdskapital.
Udfordringer med tillægskøbssum.

Tidspunkter og deltagere
Administrationen har samlet tidspunkter for møderne, der afholdes efterår 2018–forår 2019. Samtidig har administrationen lavet et oplæg til 3B’s politiske deltagelse i møderne som organisationsbestyrelsen skal tage stilling til.
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Kommune
Gladsaxe
Fredensborg
Herlev

Høje-Taastrup

Tidspunkt
Dato for den ordinære styringsdialog afventes.
Medio/ultimo november 2018. Nærmere dato
for den ordinære styringsdialog afventes.
Nærmere dato for den ordinære styringsdialog
afventes.

København

Nærmere dato for den ordinære styringsdialog
afventes.
Tirsdag den 4. december 2018

Ballerup

Dato for den ordinære styringsdialog afventes.

Hvidovre

Dato for den ordinære styringsdialog afventes.

Politisk deltagelse
Monia Stoltz
Iris Gausbo
Steffen Morild
Iris Gausbo
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt
Steffen Morild
Iris Gausbo
Ulrik Falk-Sørensen
Henrik Thorenfeldt
Stine Hassing
Peter Kare

Administrationen deltager som udgangspunkt ved direktion samt relevante ledere.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil planlægge styringsdialogmøderne med indhold og deltagerkreds, som det besluttes af organisationsbestyrelsen. Det er kommunerne, der indkalder til møderne.

Bilag
1. Styringsrapport 3B.
2. Styringsdialogskemaer for alle afdelinger.
3. Styringsdialogskemaer for 29 udvalgte afdelinger.
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PUNKT 9
Indstilling – Ny hjemmeside - 3b.dk (B)

Ny hjemmeside – 3b.dk (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 1. november 2018
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 4. oktober 2018
- 26. oktober 2018 / Anette Hertz / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om 3B’s nye hjemmeside skal laves på baggrund af
KAB’s skabeloner med 3B’s egen identitet og eget indhold.

Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget, skal beslutte, om det skal indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B indgår samarbejde med DIS/PLAY om at udvikle et nyt 3b.dk på baggrund af KAB’s
skabeloner.

2.

at omkostninger til etablering af et nyt 3b.dk på op til 385.781 kr. finansieres af 3B’s arbejdskapital, og at de løbende driftsomkostninger på ca. 17.500 kr. finansieres af 3B’s budget.

Problemstilling
I forbindelse med, at 3B skal administreres af KAB pr. 1. januar 2019, er der flere områder på
3b.dk, der naturligt vil komme til at ligge i KAB-regi. Fx de områder, der henvender sig til boligsøgende og noget af det beboerhenvendte.
Derfor skal 3B foretage en op- og udrydning af de eksisterende sider, samtidig med, at de blivende
ting og funktionaliteter skal undergå en større opdatering, så alt stemmer overens med 3B’s nye
virkelighed.
Derudover eksisterer 3B’s nuværende udbyder ikke længere og siden er derfor ikke supporteret,
hvorfor det giver mening at udvikle en ny hjemmeside til 3B i forbindelse med overgangen til KAB.

Løsning
På baggrund af problemstillingen skal Demokrati- og Kommunikationsudvalget tage stilling til, om
3B skal indgå samarbejde med KAB’s samarbejdspartner på området - virksomheden DIS/PLAY om at udvikle et nyt 3b.dk.
DIS/PLAY har udviklet både kab-bolig.dk og boligjura.dk i tæt samarbejde med KAB’s web-team,
og sammen står de for at udvikle hjemmesiden løbende.
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3B kan i den forbindelse koble sig på samme løsning og gøre brug af de bagvedliggende skabeloner, som KAB har fået udviklet – tilføjet 3B’s egen identitet og i tråd med 3B’s strategi.
Hvis denne løsning vælges er der følgende fordele og ulemper forbundet hermed:
Fordele:
 Reduceret pris i forhold til eventuel anden ny webpartner, fordi 3B kan koble sig på KAB’s licenser og springe nogle udviklingstrin over ved at benytte sig af KAB’s skabeloner.
 Adgang til materiale fra KAB’s udvikling af hjemmeside.
 Gennemtestet søgefunktion, der lever op til meget høje krav for søgestandarder.
 Større team af medarbejdere, der allerede har kendskab til Dynamic Web, som er den platform, hjemmesiden vil blive lavet på – hvilket giver en større skare af supporterende medarbejdere og færre udgifter til træning.
Ulemper:
 Skabelonerne på siden er allerede udviklet – det giver mindre råderum i forhold til selv at beslutte opbygningen af de enkelte sider (dog har KAB fået udviklet en del forskellige skabeloner, og det er muligt at udvikle egne som supplement).
Administrationen har været i kontakt med DIS/PLAY, som er kommet med et tilbud, der giver udtryk for en separat løsning, hvor udgifterne ligger på eller under niveau i forhold til to andre tilbud,
3B har modtaget ud fra samme kriterier.
Hvis 3B gør brug af KAB’s setup og skabeloner vil denne pris blive reduceret yderligere.
På denne baggrund anbefaler administrationen, at indgå samarbejde med DIS/PLAY om at udvikle
en nyt 3b.dk ud fra KAB’s skabeloner med 3B’s egen identitet og eget indhold, og ud fra 3B’s behov.
Administrationen ønsker i udviklingsprocessen at inddrage 1-2 medlemmer af Demokrati- og
Kommunikationsudvalget til en workshop om indhold og opbygning af det nye 3b.dk.
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Økonomi
Estimeret økonomi (inkl. moms)
DIS/PLAY Fase 1: Workshop og behovsafklaring
DIS/PLAY Fase 2 og 3: Design, udvikling, test og implementering
 i drift
(OBS – denne post forventes at kunne reduceres som konsekvens af, at 3B vælger at benytte sig af KAB’s skabeloner, som
tilpasses design- og identitetsmæssigt)
Betaling for brug af KAB’s opsætning på sideskabeloner (70.000
kr. ekskl. moms, hvor KAB yder en rabat på 50 pct. i forbindelse
med transitionen)
Samlet økonomi (engangsomkostninger)

28.606 kr.
313.425 kr.

43.750
kr.
385.781 kr.

Omkostningerne på op til 385.781 kr. til udvikling og etablering af et nyt 3b.dk finansieres af 3B’s
arbejdskapital.
Derudover vil der være løbende månedlige udgifter til licens, serviceaftale, hosting og eventuel
integration til Unik (udgiften til dette afklares nærmere med KAB og Unik). Vælger 3B denne løsning, hvor 3B kobler sig på KAB’s licens, forventes de årlige licens- og driftsomkostninger at andrage ca. 17.500 kr. (dette uden integration til Unik). De løbende driftsomkostninger finansieres af
3B.
Budgettet for 3B’s nuværende hjemmeside er 30.000 kr. i 2018.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen indgå endelig aftale
med DIS/PLAY og igangsætte projektet. Hjemmesiden forventes at være klar første kvartal 2019.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / DKU
Demokrati- og Kommunikationsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Monia Stoltz og Iris Gausbo ønsker at deltage i workshoppen om indhold og opbygning af det nye
3b.dk.
Udvalget vil gerne på fremtidigt møde se på, hvordan man kan optimere 3B’s logo, men udvalget
venter til, at 3B er kommet til rette i KAB-fællesskabet.
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PUNKT 10
Indstilling – Sundholmsvej 6 - Prioritering af videre proces (B)
Fortrolig

PUNKT 11
Indstilling – Store Solvænget (B)
Fortrolig

PUNKT 12
Indstilling – Fælles aftale om udviklingen af Høje Gladsaxe frem
mod 2030 (B)

Fælles aftale om udviklingen af Høje Gladsaxe
frem mod 2030 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 1. november 2018
- Forretningsudvalget den 25. oktober 2018
- 26. oktober 2018 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en fælles aftale om udviklingen af Høje Gladsaxe
frem mod 2030.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B tiltræder aftalen ”Sammen om Høje Gladsaxe” jf. bilag 1.

Problemstilling
Som del af den boligsociale helhedsplan for Høje Gladsaxe, som blev godkendt i organisationsbestyrelsen den 13. oktober 2016, blev der nedsat en bystrategisk bestyrelse, som ikke blot skulle
være ledelse for det boligsociale arbejde, men også arbejde strategisk med udviklingen af Høje
Gladsaxe. Herunder både fysisk og social udvikling.
I den strategiske samarbejdsaftale, som er en del af den boligsociale helhedsplan, står der at bestyrelsen skal ”formulere en fælles forpligtende aftale om det arbejdsområde der ligger udover helhedsplanen”.
Det bystrategiske arbejde er højt prioriteret fra Gladsaxe Kommunes side, hvor kommunaldirektør
Bo Rasmussen er formand for den bystrategiske bestyrelse.
Arbejdet med at udvikle visioner og strategier for Høje Gladsaxes udvikling er forankret i det boligsociale sekretariat i området og foregår i tæt samarbejde med såvel kommunen som det lokale
beboerdemokrati. Der har undervejs blandt andet været en studietur til Urbanplanen for den bystrategiske bestyrelse. Vision og fremtidsbilleder for bydelen er undervejs blevet besluttet i enighed
mellem kommunen og beboerdemokratiet.

Løsning
Der er nu udarbejdet en fælles forpligtigende aftale – ”Sammen om Høje Gladsaxe” (bilag 1), med
tilhørende prioritering af målsætninger for 2019 (bilag 2), som skal tiltrædes af parterne.
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Aftalen skal indgås mellem Gladsaxe Kommune, de fem boligorganisationer og afdelingsbestyrelserne i Høje Gladsaxe (3B, AAB, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, fsb Gladsaxe og Lejerbo)
samt Københavns Vestegns politi.
Aftalen beskriver målsætninger for udviklingen af Høje Gladsaxe frem mod 2030 og indeholder
indsatser, som parterne forpligter sig på at støtte op om.
”Sammen om Høje Gladsaxe” indeholder følgende målsætninger:


”Vi vil fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere, så Høje Gladsaxe afspejler resten
af samfundet”.



”Vi vil sikre et trygt kvarter gennem positive fællesskaber og et aktivt civilsamfund”.



”Vi vil sikre lige muligheder for sundhed, uddannelse og beskæftigelse”.



”Vi vil sikre et attraktivt kvarter, der hænger sammen med den omkringliggende by”.

Målsætningerne er blandt andet fremkommet gennem workshops med beboerdemokratiet, lokale
aktører m.m.
Konkretiseringen af målsætningerne lægger rammer særligt for kommunen, men også boligorganisationernes arbejde i Høje Gladsaxe frem mod 2030.
Administrationen vurderer at aftalen bakker op om 3B’s vision om at skabe levende og mangfoldige fællesskaber, ligesom aftalen er i overensstemmelse med 3B’s ønske om at udvikle og løfte
udsatte boligområder såvel socialt som fysisk. Aftalen ligger ligeledes i tråd med tankerne i den
boligsociale helhedsplan.
Aftalen indeholder ingen direkte forpligtigelser for 3B.
Administrationen vurderer på den baggrund, at aftalen vil give en fælles retning for arbejdet med at
løfte og udvikle Høje Gladsaxe.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for 3B.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B tiltræde aftalen, som vil være gældende, når den er godkendt af alle parter. 3B vil herefter arbejde videre med målsætningerne i
aftalen som del af den boligsociale helhedsplan.

Bilag
1. ”Sammen om Høje Gladsaxe” - Aftaleudkast.
2

2. Prioritering af arbejdet med målsætninger i 2019.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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UDKAST:
Sammen om Høje Gladsaxe
Fælles udvikling til et kvarter i social balance
En samarbejdsaftale mellem Gladsaxe Kommune, Boligforeningen AAB, Arbejdernes Boligselskab i
Gladsaxe, fsb Gladsaxe, Lejerbo, Boligforeningen 3B og Københavns Vestegns Politi.
Aftalen danner sammen med den boligsociale helhedsplan 2017-2020 rammen for samarbejdet om Høje
Gladsaxe. Samarbejdet er organisatorisk forankret i den bystrategiske bestyrelse for Høje Gladsaxe.
Aftalens løbetid er som udgangspunkt frem til 2030. Ændringer til aftalen skal godkendes i den
bystrategiske bestyrelse.

Baggrund:
I den strategiske samarbejdsaftale for den boligsociale helhedsplan er der beskrevet behovet for ”at samle
de fragmenterede samarbejdsflader i et mere strategisk og gensidigt forpligtende samarbejde, der ser de
enkelte indsatser i et større perspektiv og løfter en samlet ambition for området.” Derfor har bestyrelsen i
de første arbejdsår lavet denne fælles forpligtigende aftale om det arbejdsområde, der ligger ud over
helhedsplanen. Aftalen skal sikre en fokuseret og sammenhængende udvikling af boligområdet til et
attraktivt område, der hænger naturligt sammen med den omkringliggende by.
Samarbejdet er på et bystrategisk niveau og rækker dermed længere end den boligsociale helhedsplan.
Samarbejdet indebærer både fysiske og sociale indsatser. Forskning viser, at sociale indsatser ikke kan stå
alene, hvis et boligområde skal styrkes. Her er fysiske indsatser også nødvendige, da sociale indsatser løfter
primært individer, som vi kan risikere efterfølgende flytter fra boligområdet. Et bystrategisk samarbejde i
bestyrelsen skal arbejde med den langsigtede områdeudvikling og sikre, at fysiske og sociale indsatser går
hånd i hånd i en samlet målrettet udvikling af området.

Opbygning af aftalen
Vision og fremtidsbilleder

Indikatorer
Hvordan ser vi om, vi er nået i mål?
Organisering
Hvilken struktur skal der til for at nå målene?
Handlingsplan
Hvilke konkrete indsatser skal der til?
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Spilleregler for samarbejdet

Overordnede målsætninger
Hvad skal der til for at nå visionen?

Vision
Høje Gladsaxe skal afspejle det omkringliggende samfund – både i
beboersammensætning og muligheder. Det skal være en indbydende, attraktiv bydel
med tilbud for både beboere og besøgende.
Fremtidsbilleder:
Høje Gladsaxe er en del af Søborg, som hænger sammen med resten af Gladsaxe – både fysisk og
socialt. Beboerne fra Høje Gladsaxe bruger byens tilbud – både dem der findes i Høje Gladsaxe og i
resten af byen. Indbyggere fra Hovedstadsområdet kommer i Høje Gladsaxe og bruger de
spændende kulturtilbud, de gode sportsfaciliteter og attraktive natur- og fritidsaktiviteter. Høje
Gladsaxe er et ligeså naturligt sted at placere aktiviteter som Rådhushaven eller Bagsværd. I Høje
Gladsaxe er et bydelshus: Et fælles sted, hvor mennesker kan mødes på kryds og tværs og som
skaber liv i området – her er både cafe, kultur, arrangementer og forskellige kommunale tilbud.
Der er et varieret og indbydende butiksliv i området.
I Høje Gladsaxe er der en blandet beboersammensætning, som afspejler resten af samfundet. Her
er plads til alle generationer. Området rummer både studerende, børnefamilier og pensionister.
Uddannelses- og beskæftigelsesniveauet svarer til niveauet i resten af kommunen. Grønnemose
skole, GXU og børnehusene er stadig attraktive og binder naturligt området sammen med den
omkringliggende by.
Det er nemt at komme til og fra Høje Gladsaxe. Uanset om man er på cykel, i bil eller den
velfungerende offentlige transport, som binder bydelen sammen med både resten af kommunen
og hovedstadsområdet.
Det er et område, hvor man kender hinanden – og hjælper hinanden. Kriminaliteten er fortsat lav.
Man mødes på tværs af generationer og baggrund til forskellige aktiviteter. Områdets beboere har
allerede i en tidlig alder været en del af at tage et fælles ansvar for området. Der er mulighed for
indflydelse og engagement. Ejerskabet betyder, at man hjælpes ad med at passe på både området
og hinanden. Området tiltrækker en varieret beboergruppe – ikke kun på grund af udsigten, de
grønne områder og gode lejligheder til en god pris, men fordi det forbindes med et trygt sted at bo
og være – uanset om man er barn eller voksen. Udlejningsreglerne bruges aktivt, så nytilflyttere
også er beboere som – udover at være i arbejde - er engagerede i deres lokalsamfund fx i
foreninger og skolen.
Høje Gladsaxe skal være en attraktiv del af byen for såvel beboere som besøgende, der er kendt
for godt naboskab og masser af liv med en blandet beboergruppe, der afspejler det
omkringliggende samfund.
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Målsætninger
Vi vil fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere, så Høje Gladsaxe afspejler
resten af samfundet
Det betyder, at vi:


Arbejder bevidst med at styrke områdets image gennem en fælles fortælling om Høje
Gladsaxe som et kvarter med store attraktionsværdier og godt naboskab



Bruger udlejningsreglerne aktivt med henblik på at tiltrække beboere, som er aktive både
på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet



Afsøger mulighederne for at lave fysiske forandringer i områdets infrastruktur, bygninger
og de omkringliggende arealer til gavn for både nuværende og fremtidige beboere

Vi vil sikre et trygt kvarter gennem positive fællesskaber og et aktivt civilsamfund
Det betyder, at vi:


Arbejder for at skabe steder, hvor mennesker kan mødes og derved understøtter
mulighederne for et aktivt civilsamfund



Arbejder for at børn og unge indgår i positive fællesskaber og bidrager til, at de bliver
medskabere af deres egen udvikling og eget lokalsamfund



Fremmer medborgerskab og mulighederne for indflydelse og engagement ved at styrke de
positive fællesskaber, som sikrer den fælles handlekraft og kan indtage de offentlige rum



Fastholder den lave kriminalitet gennem tidlige kriminalpræventive indsatser og stærke
civile fællesskaber



Styrker trygheden i området gennem tryghedsskabende kommunikation, møder og
dialoger på tværs og tryghedsskabende fysiske tiltag
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Vi vil sikre lige muligheder for sundhed, uddannelse og beskæftigelse
Det betyder, at vi:


Støtter og motiverer børn og unge til læring, uddannelse og beskæftigelse



Styrker forældrenes kompetencer så de kan understøtte deres børns trivsel, læring og
udvikling gennem tidlige og forebyggende indsatser



Styrker de voksne i forhold til uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab



Arbejder for at fremme trivsel, fysisk og psykisk sundhed og den enkeltes mulighed for
indflydelse på eget liv

Vi vil sikre et attraktivt kvarter, der hænger sammen med den omkringliggende by
Det betyder, at vi:


Fastholder og udvikler aktiviteter og faciliteter til kultur, sport og naturoplevelser, der
udnytter kvarterets grønne områder og tiltrækker både beboerne og besøgende



Udvikler infrastrukturen så der er gode forbindelser til og fra området, som gør det let og
hurtigt at komme rundt på cykel, i bil og med offentlig transport



Arbejder for et varieret og indbydende butiksliv til glæde for alle



Fastholder attraktive børnehuse og en lokal skole, der binder bydelen sammen

Opfølgning på målsætningerne
Som opfølgning på målsætningerne og for at følge udviklingen i området er der udvalgt nogle
indikatorer på tværs af målsætningerne, som bestyrelsen årligt vil drøfte. Indikatorerne er vedlagt
som bilag.
Indikatorerne kan dog ikke stå alene. Det er komplekse udfordringer, vi arbejder med og det
kræver vi både ser på udviklingen kvantitativt og kvalitativt. Derfor vil bestyrelsen udover at følge
udviklingen i indikatorerne en gang årligt drøfte målsætningerne med fokus på dem, der er
prioriteret det år. Her vil alle parter byde ind med deres viden om fx områdets infrastruktur,
fleksibel udlejning og deltagelse i civilsamfundet. Den taktiske koordinationsgruppe vil inden have
evalueret udviklingen ift. delmålsætningerne.
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Spilleregler
Ingen af parterne kan nå målsætningerne alene. Vi har lavet denne aftale i erkendelse af, at det
kræver en fælles indsats, hvis vi skal nå vores fælles vision. Alle parter byder ind i arbejdet, hvilket
løfter de indsatser, vi laver. Vi tror på, at det er det, at vi er fælles om arbejdet som gør, at vi kan
nå målene. Vi arbejder sammen fremfor side om side.
I vores fælles indsatser vil vi:
•
•
•
•

altid have beboerne/borgere med
inddrage aktører på tværs i nye partnerskaber og kontekster
ikke skubbe problemerne rundt, men løse dem i fællesskabet
også fortælle de gode historier

Prioritering og de konkrete indsatser
Aftalen omhandler både eksisterende og kommende indsatser, der er nødvendige for at nå
målsætningerne. Samarbejdets indsatser kan både påvirke individ, boligområdet og kvarteret. Vi
kan lave både små og store indsatser – og kan arbejde både på kort og langt sigt.
Der er forskellige faser i de konkrete indsatser:

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Konkrete udfordringer
adresseres

Attraktivt kvarter med lige
muligheder

Sammenhæng med den
omkringliggende by

2018-2020

2021-2025

2026-2030

De konkrete indsatser beskrives i handlingsplaner, der giver mulighed for løbende revision og
justering, som arbejdet skrider frem.
Den strategiske prioritering drøftes årligt i bestyrelsen.
Organisering
Visionen og målsætningerne skal bruges som styringsværktøj for indsatserne. Det er vigtigt, at
organiseringen understøtter målene på alle niveauer.
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Indstilling: Prioritering af arbejdet med målsætningerne i 2019
Det indstilles, at prioriteringen af målsætningerne for 2019 er:

1. Vi vil fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere, så Høje Gladsaxe afspejler
resten af samfundet
Med særligt fokus på:
-

Udlejningsreglerne – muligheder og udfordringer ift. udlejning
Fleksibel udlejning
At undersøge mulighederne for at omdanne små lejligheder til studieboliger

2. Vi vil sikre et trygt kvarter gennem positive fællesskaber og et aktivt civilsamfund
Med særligt fokus på:
-

Kriminalpræventivt arbejde ift. de unge
Tryghed og civile fællesskaber

3. Vi vil sikre lige muligheder for sundhed, uddannelse og beskæftigelse
Med særligt fokus på:
-

Familier og forældre – herunder tidlig indsats
Vejen mod uddannelse og beskæftigelse for de unge

