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Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Onsdag den 14. november 2018, Kl. 19-21 (efter ekstraordinært repræsentantskabsmøde)
Havneholmen, ML - Danmark
Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Monia Stoltz, Per Olsen, Peter Kare, Pia Cramer
Hansson, Stine Hesselund Hassing, Ulrik Falk-Sørensen
Administrationen: Morten Boje, Jonas M. Cohen, Anette Hertz, Anders Rosendal (ref.)
Gæster: Solvejg von Barm (punkt 6 og 13), Solvej Strømsted (punkt 9)
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Henrik Thorenfeldt
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Punkt 3: Indstilling - 3B’s medier pr. 1. januar 2018 (B)

3B’s medier pr. 1. januar 2019 (B)
Til
Behandlet
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 4. oktober 2018
- 7. november 2018 / Anette Hertz / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke medier 3B fremover skal bruge til at kommunikere med 3B’s målgrupper, når 3B administreres af KAB. Derudover skal der tages stilling til, hvor
ofte 3B skal kommunikere med målgrupperne gennem de valgte medier.

Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s formandsmail, 3B@nyt, 3B’s beboerblad, 3B’s sociale medier samt 3B’s beretning i
sin nuværende form bevares.
Tidsforbrug til varetagelse af opgaven anslås at udgøre to årsværk, som tilkøbes hos KAB
som del af administrationsaftalen. Dertil kommer 219.900 kr. årligt til tryk, systemabonnementer mv. Udgifterne skal afholdes af selskabet.

2.

at hyppigheden af udsendelser af 3B@nyt sættes ned fra ti udsendelser til seks udsendelser årligt fra 1. januar 2019.

3.

at det tages til efterretning at 3B’s medarbejderblad og intranet lukkes ned pr. 1. januar
2019.

Problemstilling
3B har i dag følgende digitale og trykte medier til at kommunikere med 3B’s organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser, beboere, boligsøgende, medarbejdere, presse og samarbejdspartnere:

-

-

Formandsmail til alle afdelingsbestyrelsesformænd (ca. hver anden måned)
3B@nyt (digitalt nyhedsbrev primært rettet til afdelingsbestyrelser, medarbejdere og samarbejdspartnere, men alle interesserede kan tilmelde sig nyhedsbrevet via 3b.dk ca. 10 gange om året)
Beboerbladet (1 gang årligt)
3B’s beretning (1 gang årligt)
3b.dk (videreførelsen af 3b.dk behandles i en anden indstilling)
3B’s sociale medier (Facebookside, LinkedIn profil og Youtube)
3Bladet (3B’s medarbejderblad)
In3B (intranet for medarbejdere i 3B)
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Punkt 3: Indstilling - 3B’s medier pr. 1. januar 2018 (B)

KAB har følgende medier, som nogle af 3B’s målgrupper vil modtage, når 3B er en del af KAB-fællesskabet:
-

KAB Indblik (trykt magasin til bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere - 4 gange årligt)
KAB Nyt (digitalt nyhedsbrev til bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, men alle kan tilmelde sig via hjemmesiden – ca. 20 gange årligt)
KAB’s intranet og ’Dagens nyheder’ (til medarbejdere)

Flere af 3B’s og KAB’s medier overlapper hinanden og vil derfor give nogle af de samme informationer til målgrupperne. Derudover er der også risiko for, at målgrupper fravælger nogle medier,
fordi hyppigheden og mængden af informationer fra 3B/KAB er for stor.

Løsning
På baggrund af problemstillingen skal organisationsbestyrelsen tage stilling til, hvilke 3B-medier
der skal fortsætte, og hvilke der skal lukkes ned.
Ved at skrue ned for mængden og hyppigheden af udsendelser af 3B’s medier undgås, at der sker
overlap, og at målgrupperne får for mange informationer.
Ved at videreføre nogle af 3B’s egne medier kan boligforeningen fortælle nyt om 3B som selvstændig boligforening på en måde, som KAB’s medier ikke er i stand til, da KAB’s medier er målrettet
alle i KAB-fællesskabet.
Det anbefales derfor, at:
1. formandsmail, 3B@nyt, 3B’s beboerblad, 3B’s sociale medier samt 3B’s beretning i sin nuværende form bevares, da disse medier bidrager til at bevare og fortsat styrke 3B’s identitet
som selvstændig boligforening, når 3B administreres af KAB.
2. antallet af 3B@nyt nedsættes til tre udsendelser i foråret og tre udsendelser i efteråret. 3B
bør samtidig efter et år i KAB-fællesskabet revurdere, hvor mange 3B@nyt der skal sendes
ud om året.
Organisationsbestyrelsen skal derudover tage til efterretning, at 3B’s medarbejderblad lukkes ned
pr. 1. januar 2019 og erstattes af KAB Indblik, der sendes med posten hjem til alle 3B’s medarbejdere, samt at In3B lukkes ned umiddelbart efter 1. januar 2019 og senest den 5. juni 2019.
Se bilag 1 for overblik over, hvordan administrationen anbefaler, at 3B’s medier skal se ud fra 1.
jan. 2019.
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Punkt 3: Indstilling - 3B’s medier pr. 1. januar 2018 (B)

Økonomi
I 3B’s budget 2018 er afsat følgende beløb til 3B’s medier:
3B’s medier
Intranet
Hjemmeside
3B@nyt*
Beboerblad
Beretning
Medarbejderblad
(printes inhouse)
I alt inklusive
moms

Budget 2018
100.000
30.000
20.000
140.000
40.000
5.000

Forslag til budget 2019
17.500
22.400
180.000
0
-

335.000

219.900

* Udgiften stiger med 2.400 kr. årligt på grund af abonnement på automatisk indlæsning af data fra UNIK

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen overdrage de 3B-medier, som fortsætter til KAB samt informere målgrupperne om, hvilke medier de vil modtage fra 1.
januar 2019 (både 3B’s og KAB’s medier).

Bilag
1. Overdragelse til KAB af 3B’s kommunikationskanaler.

Protokolbemærkninger / FU
Demokrati- og Kommunikationsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Demokrati- og Kommunikationsudvalget gjorde samtidig opmærksom på, at det er vigtigt, at bevare 3B-identiteten i driften, såfremt organisationsbestyrelsen godkender, at der fremover ikke skal
være et medarbejderblad.
Demokrati- og Kommunikationsudvalget ønsker at tage status på 3B’s medier op igen i udvalget
om et år.
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Punkt 3, Bilag 1: Bilag 1 - Overdragelse til KAB af 3B's
kommunikationskanaler.jpg

Punkt 4: Indstilling - 3B’s aktivitetspuljepolitik (B)

3B’s aktivitetspuljepolitik (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Forretningsudvalget den 1. november 2018
- 9. november 2018 / Jonas M. Cohen

I forbindelse med overdragelsen af administrationen af Boligforeningen 3B til KAB pr. 1. januar
2019 foreslås det, at der tages stilling til den fremtidige politik for 3B’s aktivitetspulje.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s fremtidige politik for aktivitetspuljen godkendes jf. bilag 1, og at denne erstatter 3B’s
nuværende aktivitetspuljepolitik jf. bilag 2.

Problemstilling
3B har tradition for at støtte aktiviteter i afdelingerne via 3B’s aktivitetspulje.
Fra den 1. januar 2019 træder 3B ind i KAB-fællesskabet, og i den forbindelse foreslås det, at 3B’s
nuværende politik for 3B’s aktivitetspulje opdateres.

Løsning
Administrationen foreslår, at 3B fortsat gennem 3B’s aktivitetspulje bidrager til at udvikle og afprøve aktiviteter i afdelingerne. En forudsætning for tilskud fra aktivitetspuljen til aktiviteter i afdelingen
er, at afdelingen selv finansierer mindst 50 procent af den samlede udgift. Det foreslås, at hver
afdeling højst kan få udbetalt 15.000 kroner fra aktivitetspuljen pr. aktivitet, mod tidligere maksimalt
10.000 kr. årligt pr. afdeling.
Det foreslås derudover, at afholdelse af udgifter til aktiviteter som studieture i ind- og udland for
afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan dækkes af aktivitetspuljen.
Samtidig foreslås det, at finansiering af årlig bustur til Folkemødet samt tilskud til KAB’s sommerophold for beboerne også henhører under aktivitetspuljen.
Endelig foreslås det, at det fortsat er Forretningsudvalget, der administrerer aktivitetspuljen.
Udkast til en opdateret politik for 3B’s aktivitetspulje er vedlagt som bilag 1. 3B’s nuværende aktivitetspuljeretningslinjer er vedlagt som bilag 2.
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Punkt 4: Indstilling - 3B’s aktivitetspuljepolitik (B)

Oplæg til ansøgningsskema til aktivitetspuljen samt oplæg til information om aktivitetspuljen til
3B.dk er vedlagt som bilag 3-4.

Økonomi
Fra 1. januar 2019 vil der fortsat blive opkrævet 20 kr. årligt pr. lejemålsenhed til aktivitetspuljen.
Prognosen for aktivitetspuljen viste en saldo primo 2018 på 770.000 kr. og en forventet saldo ultimo 2018 på ca. 722.000 kr. Dette indeholder hele årets indbetalinger og disponeringer og forventninger for 2018.
Se bilag 5 for udkast til foreløbigt budget for aktivitetspuljen 2018-2021.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere beslutningen om aktivitetspuljen og formidle dette til KAB og til 3B’s afdelingsbestyrelser via hjemmeside
mv.

Bilag
1. Udkast til 3B’s aktivitetspuljepolitik.
2. 3B’s nuværende aktivitetspuljepolitik.
3. Ansøgningsskema til aktivitetspuljen.
4. Information om aktivitetspuljen til 3B.dk.
5. Udkast til foreløbigt budget for aktivitetspuljen 2018-2021.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen med enkelte bemærkninger.

2
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Punkt 4, Bilag 1: Bilag 1 - Udkast til politik for 3B’s aktivitetspulje.doc

Aktivitetspuljepolitik
Vedtaget af organisationsbestyrelsen den xxxx 2018.
Med aktivitetspuljen ønsker 3B’s organisationsbestyrelse at støtte udviklingen af idéer og aktiviteter i boligafdelingerne inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati og samarbejde.

Aktiviteter
I afdelingerne
Afdelingsbestyrelserne kan søge aktivitetspuljen om tilskud til at udvikle og afprøve aktiviteter i
afdelingerne. Aktiviteterne skal ligge inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati eller samarbejde – og de skal komme beboerne til gode.
En forudsætning for at få tilskud fra aktivitetspuljen til aktiviteter i afdelingen er, at afdelingen selv
finansierer mindst 50 procent af den samlede udgift, og hver afdeling kan højst få udbetalt 15.000
kroner fra aktivitetspuljen pr. aktivitet.
Studieture, folkemøde og sommerophold
Afholdelse af udgifter til aktiviteter som studieture i ind- og udland for afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan dækkes af aktivitetspuljen.
Finansiering af årlig bustur til Folkemødet samt tilskud til KAB’s sommerophold for beboerne henhører under aktivitetspuljen.

Særligt for jubilæer og nye afdelinger
Ved markering af afdelingers jubilæum (25, 50, 75, 100 år) samt opførelse af en ny afdeling kan en
afdeling på baggrund af en ansøgning få en gave på op til kr. 15.000 kr. Der er her ingen krav om
medfinansiering.

Baggrund
Aktivitetspuljen administreres af Forretningsudvalget i 3B, der løbende behandler ansøgninger.
Aktivitetspuljen finansieres via et årligt tilskud på 20 kr. pr. lejemålsenhed (2019).

9. november 2018
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Punkt 4, Bilag 2: Bilag 2 - 3B’s nuværende aktivitetspuljepolitik.pdf

Aktivitetspuljen i 3B
Med Aktivitetspuljen ønsker 3B’s bestyrelse at støtte udviklingen af helt nye ideer og aktiviteter i boligafdelingerne inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati og samarbejde.

September 2008

Har I en god idé? Aktivitetspuljen yder støtte til at føre den ud i livet
Hvad kan I søge støtte til
Som afdelingsbestyrelse kan I søge Aktivitetspuljen om tilskud
til at udvikle og afprøve nye aktiviteter i jeres afdeling. Aktiviteterne skal ligge inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati eller samarbejde – og de skal komme beboerne til gode.
Aktivitetspuljen skal fremme nye initiativer – især dem, som
afdelingerne ellers ikke ville have råd til at gennemføre. I kan
derfor ikke søge støtte til almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
En forudsætning for at få tilskud fra Aktivitetspuljen er, at
afdelingen selv finansierer mindst 50 procent af den samlede
udgift, og hver afdeling kan højst få udbetalt 10.000 kroner om
året fra Aktivitetspuljen.
Sådan søger I midler fra Aktivitetspuljen
Hvis I ønsker at søge tilskud til at udvikle en ny aktivitet i jeres
afdeling, skal I udfylde et ansøgningsskema til Aktivitetspuljen.
Er der oplysninger om aktiviteten, I ikke lige kan få til at passe i
skemaet, er I velkomne til også at bruge bagsiden.
Et bestyrelsesudvalg vurderer så ansøgningen og beslutter,
om der kan tildeles støtte fra puljen.
En vigtig tanke med Aktivitetspuljen er, at boligafdelingerne
skal inspirere hinanden, så spændende nye idéer og aktiviteter
kan brede sig som ringe i vandet.
I skal derfor i jeres ansøgning beskrive, hvordan I har tænkt jer

at udveksle erfaringer med andre afdelinger - specielt hvis I har
andet i tankerne end Kanal 3B og hjemmesiden.
Sandhedens øjeblik
Når I har gennemført aktiviteten i jeres afdeling, skal I udfylde
et evalueringsskema - »Sandhedens øjeblik«.
Her skal I fortælle, hvordan opbakningen til projektet har været, om I fik opfyldt jeres succeskriterier, hvordan I vurderer
processen og så videre.
Alt sammen for at sikre, at jeres viden og erfaringer kommer
andre afdelinger til gode.
Fortæl om projektet
I skal naturligvis være klar til at fortælle om jeres aktivitet i 3B’s
nyhedsbrev og på hjemmesiden, så andre afdelinger kan få
glæde af jeres erfaringer.
Har I ikke selv mulighed for at skrive om det, vil I blive kontaktet af 3B’s kommunikationsafdeling.
Årets præmie
Hvert år på repræsentantskabsmødet i juni udnævner bestyrelsen så »Årets aktivitet«.
Vinderafdelingen modtager et diplom sammen med en mindre kontant præmie, som kan bruges i afdelingen.

Boligforeningen 3B
Boks 2232
Kronprinsessegade 14
1306 København K

Tlf. 70 20 76 00
Fax 33 18 62 64
E-mail 3b@3b.dk
www.3b.dk

Ekspeditionstid
Hverdage 10-14
Onsdage 10-17
Fredage
10-13

Punkt 4, Bilag 3: Bilag 3 - Ansøgningsskema aktivitetspuljen.docx

Aktivitetspuljen i 3B – ansøgningsskema
NB! Send ansøgningen til 3B, mærket "Aktivitetspuljen", i god tid inden, I planlægger at
gennemføre aktiviteten.

Afdelingens nummer og navn
Ansvarlig kontaktperson i afdelingsbestyrelsen
Navn:

Mail:

Adresse og postnummer:
Hvad søger I støtte til?
Beskriv kort, hvad aktiviteten går ud på - og hvad er succeskriterierne.

Hvem kommer aktiviteten til gode?
Beskriv kort den primære målgruppe og hvem andre, der kan få glæde af aktiviteten.

Hvordan vil I organisere aktiviteten?
Gennemføres den i flere omgange? I så fald, hvordan vil I forankre den i afdelingen?

Hvornår skal aktiviteten gennemføres?
Lav en kort og overskuelig tidsplan.
Hvor meget søger I?
- Hvor meget søges hos aktivitetspuljen?
- Hvor meget betaler afdelingen selv?
- Eventuel anden finansiering?
- Det samlede budget for aktiviteten?
Hvordan vil I udveksle erfaringer med andre boligafdelinger?

Eventuelt andre oplysninger om aktiviteten

Dato

Underskrift ansvarlig kontaktperson

Dato

Underskrift formand afdelingsbestyrelsen

Telefon:

Punkt 4, Bilag 4: Bilag 4 - Information om aktivitetspuljen til 3B.dk.docx

Aktivitetspuljen i 3B – info til 3B.dk
Med aktivitetspuljen ønsker 3B’s organisationsbestyrelse at støtte udviklingen af ideer og
aktiviteter i boligafdelingerne inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati og samarbejde.

Har I en god idé? Aktivitetspuljen yder støtte til at føre den ud i li-

vet
Hvad kan I søge støtte til
Som afdelingsbestyrelse kan I søge aktivitetspuljen om tilskud til at udvikle og afprøve aktiviteter i
jeres afdeling. Aktiviteterne skal ligge inden for områderne miljø, kultur, beboerdemokrati eller
samarbejde – og de skal komme beboerne til gode.
En forudsætning for at få tilskud fra aktivitetspuljen til aktiviteter i afdelingen er, at afdelingen selv
finansierer mindst 50 procent af den samlede udgift, og hver afdeling kan højst få udbetalt 15.000
kroner pr. aktivitet.

Sådan søger I midler fra aktivitetspuljen
Hvis I ønsker at søge tilskud til at udvikle en aktivitet i jeres afdeling, skal I udfylde et ansøgningsskema til aktivitetspuljen.
3B’s Forretningsudvalg vurderer så ansøgningen og beslutter, om der kan tildeles støtte fra puljen.

Fortæl om projektet
I skal naturligvis være klar til at fortælle om jeres aktivitet via 3B’s nyhedskanaler, så andre afdelinger kan få glæde af jeres erfaringer.
En vigtig tanke med aktivitetspuljen er, at boligafdelingerne skal inspirere hinanden, så spændende
nye idéer og aktiviteter kan brede sig som ringe i vandet.
I skal derfor i jeres ansøgning beskrive, hvordan I har tænkt jer at udveksle erfaringer med andre
afdelinger.

Øvrige projekter
Udover støtte til projekter i afdelingerne er 3B’s aktivitetspulje med til at dække den årlige tur til
folkemødet for afdelingsbestyrelserne, studieture for organisationsbestyrelsen, gaver til nye afdelinger og ved afdelingers jubilæer samt tilskud til KAB’s sommerophold for beboerne.

2018

2019

2020

2021

Bemærkning

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

20

20

20

20

Opkrævning i alt

252.132

260.745

262.369

263.645

Tilgang i alt

252.132

260.745

262.369

263.645

-30.000

-40.000

-30.000

-90.000

0

0

0

0

Afgang:
Tilskud mv.:
Jubilæer
3B-konferencen
Folkemøde:
Medfinansiering arrangementer

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

0

0

0

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-300.000

-310.000

-300.000

-360.000

-47.868

-49.255

-37.631

-96.355

Saldo primo

770.288

722.420

673.165

635.534

Resultat af til- og afgang

-47.868

-49.255

-37.631

-96.355

Saldo ultimo

722.420

673.165

635.534

539.180

56

52

48

41

Endagstur
Arrangementer i afdelinger
Aktiviteter, bestyrelsesuddannelse
Øvrige udgifter
Afgang i alt
Resultat af til- og afgang

Aktivitetspuljens saldo

Saldo pr. lejemålsenhed:
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Punkt 5: Indstilling - 3B’s kursuspolitik (B)

3B’s Kursuspolitik (B)
Til
Behandlet
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 4. oktober 2018
- 9. november 2018 / Anette Hertz / Jonas M. Cohen

I forbindelse med overdragelsen af administrationen af Boligforeningen 3B til KAB pr. 1. januar
2019 skal organisationsbestyrelsen tage stilling til 3B’s fremtidige kursuspolitik.

Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B fortsat støtter uddannelse af afdelingsbestyrelserne inden for rammerne af 3B’s nye
kursuspolitik (bilag 1), og at denne erstatter 3B’s nuværende kursuspolitik (bilag 2).

2.

at midlerne til Kursuspuljen fortsat skal opkræves fra 3B’s lejere med 70 kr. pr. lejemålsenhed årligt fra 1. januar 2019.

3.

at der som en del af kursuspolitikken årligt gennemføres et 1-dags seminar for afdelingsbestyrelserne med oplæg og inspiration, der afholdes af kursuspuljen. Dette erstatter den hidtidige 3B-konference.

4.

at det fortsat er Demokrati- og Kommunikationsudvalget, der administrerer Kursuspuljen.

Problemstilling
3B har mange års tradition for at holde interne kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne.
Det er Demokrati- og Kommunikationsudvalget, der har ansvaret for kurserne. Det er primært medlemmerne af Demokrati- og Kommunikationsudvalget, der sammen med administrationen, har
holdt kurserne.
Fra 1. januar 2019 træder 3B ind i KAB-fællesskabet, og i den forbindelse skal der tages stilling til
fremtiden for 3B’s kursuspolitik og kursuspulje.
Når 3B bliver en del af KAB-fællesskabet, får 3B’s afdelingsbestyrelser mulighed for at deltage i de
kurser, der planlægges og gennemføres i KAB’s regi. KAB’s kursusprogram er sammensat af kurser af relevante faglige og samarbejdsorienterede emner, temamøder, mindre udflugter, studieture
i ind- og udland, seminarer, lokalkurser og sommerophold for beboerne samt KAB-konferencen. Alt
med udgangspunkt i arbejde og udfordringer i den almene sektor.

1
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KAB-konferencen afholdes hvert år og foregår over to dage. Programmet består af oplæg og debatter, som inspirerer til udviklingen af beboerdemokratiet. Deltagerprisen er 4.100 kr. Prisen omfatter ophold, fuld forplejning og bustransport.
Formålet med kursusprogrammet er at tilbyde alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter at blive
bedst muligt klædt på til det beboerdemokratiske arbejde.
Priserne holdes så lave som muligt og er kostpriser.
KAB’s kurser holdes opdateret og udbydes via KAB’s hjemmeside (https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse/kurser-og-uddannelse/tilmeld-dig-kursus). KAB sender også et nyhedsbrev ud til bestyrelsesmedlemmerne ca. hver 6.-8. uge med nye kursustilbud.
Velkomstaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer indgår som en del af kursuspolitikken i 3B
og har til formål at klæde nye afdelingsbestyrelser på med viden om den almene sektor generelt,
om 3B og overordnet om økonomi. Afdelingsbestyrelserne lærer hinanden at kende på kurset som
basis for fremadrettet at netværke.

Løsning
Administrationen foreslår, at 3B fortsat betaler for 3B’s afdelingsbestyrelsers deltagelse i kurser og
konferencer både i KAB- og BL-regi, samt dækker udgifter til interne 3B-kurser, og at 3B fastlægger rammerne i en kursuspolitik.
Som en del af kursuspolitikken lægges op til, at 3B’s Demokrati- og Kommunikationsudvalg fortsat
holder en velkomstaften for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne, hvor hovedvægten lægges
på kendskab til 3B, til 3B’s historie og på skabelse af kendskab og netværk afdelingsbestyrelserne
imellem.
Der skal herunder tages stilling til, om der udover KAB-konferencen også skal afholdes et seminar
for afdelingsbestyrelserne, og om denne skal være en del af kursuspolitikken. Demokrati- og Kommunikationsudvalget foreslår, at der årligt gennemføres et 1-dags seminar med oplæg og inspiration, der afholdes af kursuspuljen. Formålet er at fastholde 3B’s identitet.
Det foreslås at 1-dags seminaret afløser 3B-konferencen, som senest blev afholdt i efteråret 2017
som et arrangement med overnatning med et budget på 550.000 kr. Til orientering afholder AKB,
København, udover deltagelse i KAB-konferencen, en årlig strategidag (formiddag) for medlemmer
af afdelingsbestyrelserne.
Udkast til Kursuspolitik er vedlagt som bilag 1.

2
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3B’s nuværende kursuspolitik blev vedtaget af organisationsbestyrelsen den 23. marts 2010 og er
vedlagt som bilag 2. Forskellen fra den nuværende politik til oplægget til en ny politik er bl.a. tilføjelse af kurser i KAB-fællesskabet.
Administrationen foreslår, at afholdelse af udgifterne til kurser og konferencer sker via Kursuspuljen, og at 3B derfor fra 1. januar 2019 opkræver 70 kr. årligt pr. lejemål til at dække udgifterne, som
besluttet på organisationsbestyrelsesmødet den 7. december 2017. Beløbet bliver forhøjet fra 30
kr. pr. lejemål i 2018 til 70 kr. fra 1. januar 2019, så der bl.a. også er midler i kursuspuljen til at
dække udgifter til 3B-konferencen. Info om Kursuspuljen i 3B kan ses i bilag 3, og teksten vil blive
opdateret af administrationen i tilfælde af, at organisationsbestyrelsen godkender indstillingen
Det foreslås samtidig, at det fortsat er Demokrati- og Kommunikationsudvalget, der administrerer
Kursuspuljen.
Administrationen foreslår også, at afholdelse af udgifterne til aktiviteter som studieture i ind- og
udland for organisationsbestyrelsesmedlemmer, bustur til Folkemødet samt sommerophold for
beboerne henhører under Aktivitetspuljen.

Økonomi
Fra 1. januar 2019 vil der blive opkrævet 70 kr. årligt pr. lejemålsenhed til kursuspuljen.
Indestående i kursuspuljen er pr. 24. september 2018 på 545.743 kr.
Se bilag 4 for budget for kursuspuljen 2018-2021.
Der er øremærket 250.000 kr. til 3B’s bestyrelsesuddannelse, som organisationsbestyrelsen har
besluttet at gennemføre november 2018 – maj 2019.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere beslutningerne og formidle dem videre til KAB og til 3B’s afdelingsbestyrelser via hjemmeside og
nyhedsbrev.

Bilag
1. Udkast til 3B’s Kursuspolitik for afdelingsbestyrelser.
2. 3B’s nuværende kursuspolitik.
3. Info om Kursuspuljen i 3B (ligger også på 3B.dk).
4. Budget for kursuspuljen 2018-2021.
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Protokolbemærkninger / DKU
Demokrati- og Kommunikationsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Udvalget foreslog, at der, i stedet for 3B-Konferencen, årligt gennemføres et 1-dags seminar med
oplæg og inspiration, der afholdes af kursuspuljen. Formålet er at fastholde 3B’s identitet.
Inspirationsdagen skrives ind som en del af kursuspolitikken, som forelægges organisationsbestyrelsen.

4
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Kursuspolitik
Politik for kurser til uddannelse af 3B’s afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Vedtaget af organisationsbestyrelsen den xx. måned 2018
3B’s kursuspolitik er formuleret på baggrund af de værdier, der kommer til udtryk i 3B – Sammen
mod 2020.
3B’s afdelingsbestyrelser tilbydes derfor kurser, som udvikler og styrker de fælles værdier og ikke
mindst arbejdet i beboerdemokratiet.
Kursuspuljen
For at sikre at også mindre afdelinger med begrænset økonomi kan uddanne sig, finansieres deltagelse i kurser og konferencer af 3B’s Kursuspulje, som alle 3B’s beboere bidrager til.
Kursuspuljen administreres af Demokrati- og Kommunikationsudvalget i 3B.
Seminarer og kurser i 3B og i KAB-fællesskabet
3B inviterer hvert år i efteråret nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer til en velkomstaften med særligt fokus på 3B’s kultur og kutymer. Udgiften afholdes af kursuspuljen.
Der gennemføres årligt et 1-dags seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer med oplæg og inspiration, der afholdes af kursuspuljen. Formålet er at fastholde 3B’s identitet.
Medlemmerne af 3B’s afdelingsbestyrelser tilbydes også at deltage i de konferencer og kurser, der
udbydes i KAB-fællesskabet. Også her finansieres deltagelsen af 3B’s kursuspulje.
Ønsker et afdelingsbestyrelsesmedlem at deltage i samme kursus flere gange, dækker kursuspuljen dog kun første gang, hvorefter afdelingen selv afholder udgiften. Ved udeblivelse uden afbud
betaler boligafdelingen den fulde udgift.
KAB’s kursuskatalog findes på: https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse/kurser-og-uddannelse.
BL-kurser og konferencer
Medlemmer af 3B’s afdelingsbestyrelser kan søge Kursuspuljen om tilskud til både kursusafgift og
udgifter til transport i forbindelse med BL-kurser og konferencer. Der ydes dog kun tilskud til to
personer pr. afdeling, mens afdelingen selv betaler for yderligere deltagere.
Ved eksterne kurser og arrangementer gælder, at formanden for afdelingsbestyrelsen skal underskrive tilmeldingsblanketten.

8. november 2018/anhz
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Transportudgifter
Dækning af transportomkostninger er begrænset til kurser og arrangementer uden for Storkøbenhavn. Udgifterne dækkes med et beløb, der svarer til billigste offentlige transportmiddel, under forudsætning af, at der ikke er arrangeret fælles transport.

8. november 2018/anhz
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Kursuspolitik
Politik for kurser til uddannelse af folkevalgte
Vedtaget af bestyrelsen den 23. marts 2010
3B’s kursuspolitik er formuleret på baggrund af de værdier, der kommer til udtryk i 3B’s ledelsesgrundlag, vedtaget af bestyrelsen den 15. oktober 2007.
Kurserne i 3B skal være med til at udvikle og styrke vores fælles værdier og ikke mindst beboerdemokratiet. Kurserne skal samtidig understøtte den udvikling, 3B’s bestyrelse har fastlagt rammerne for.
Det er ikke nogen let opgave at være valgt af beboerne til at varetage deres interesser. Der er
mange udfordringer, love og regler, som kan virke uoverskuelige og tage alt for meget tid. Kurserne skal derfor bibringe deltagerne den viden, der skal til for at kunne koncentrere sig om det egentlige arbejde: At sikre beboerne indflydelse på deres egen bolig og boligområde
Kurserne styrker samtidig det nødvendige samarbejde, afdelingerne imellem, fordi deltagerne alle
kommer fra 3B-afdelinger, og de på den måde kan lære hinanden – og hinandens afdelinger – at
kende.
Kurserne bygges op om oplæg og dialog samt deltagernes fremlæggelser, hvorfor der principielt er
et maksimalt deltagerantal på 20. Men når emnet er til det, kan et kursus i stedet udbydes som
cafearrangement, så flere kan deltage.
Hvert enkelt kursus evalueres af deltagerne, og på baggrund af det revideres kurserne årligt.
Nye kurser tager afsæt i værdigrundlaget og udvikles på baggrund af de ændrede krav, afdelingsbestyrelserne mødes af.
Kurserne tilrettelægges og gennemføres af et kursusudvalg, nedsat af bestyrelsen, og består af
bestyrelsesmedlemmer, folkevalgte og ansatte. De har således både undervisningserfaring og
grundigt kendskab til 3B. Udvalget har også mulighed for at benytte eksterne undervisere.
Udvalget planlægger kurserne for et år ad gangen, og bestyrelsen godkender årsplanen.
Kurserne finansieres via en kursuspulje, som alle boligafdelinger bidrager til. Det er derfor gratis at
deltage, men der opkræves gebyr i tilfælde af udeblivelse.

Punkt 5, Bilag 2: Bilag 3 - Info om Kursuspuljen i 3B.pdf

Info om Kursuspuljen i 3B
Med Kursuspuljen i 3B ønsker bestyrelsen at støtte det politiske arbejde i afdelingerne og
sikre, at afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til at varetage opgaverne.

Juli 2014

Et stærkt beboerdemokrati kræver sin m/k
Hvad kan du søge støtte til
Som medlem af afdelingsbestyrelsen kan du søge støtte
til eksterne kurser og konferencer, herunder BL-kurser.
De interne 3B-aktiviteter og kurser, som planlægges
og gennemføres af 3B’s kursusudvalg, finansieres af
denne pulje, så det fortsat er ”gratis” for dig som medlem
af afdelingsbestyrelsen at deltage.
Deltagelse i den årlige fælleskonference betales fortsat af Boligforeningen 3B.
”Gratis” interne kurser
3B har mange års tradition for at holde interne kurser for
medlemmer af afdelingsbestyrelserne.
Kursusudvalget, som er nedsat af bestyrelsen, planlægger og gennemfører de interne kurser, og det er primært erfarne bestyrelsesmedlemmer og ansatte, der
står for undervisningen.
På kurserne udveksles viden og erfaring i en uhøjtidelig stemning, og den helt store fordel ved de interne
kurser er, at de andre deltagere også kommer fra en 3Bafdeling. På den måde lærer vi hinanden - og hinandens
afdelinger – at kende.
Men kursusdeltagerne skal naturligvis også have en
klar fornemmelse af at få noget ud af at deltage. Derfor lægger kurserne op til at engagere deltagerne mest
muligt. Det er den måde, man lærer bedst. Debat indgår
som en vigtig del af kurserne, og der er derfor maksimalt
plads til 20 deltagere på hvert kursus.
Læs meget mere om årets interne kurser i 3B’s kursusprogram, som ligger på hjemmesiden under beboerdemokrati, afdelingsbestyrelse.

BL-kurser og -konferencer
Medlemmer af afdelingsbestyrelserne kan søge kursuspuljen om tilskud til både kursusafgift og udgifter til transport, men der ydes højst tilskud til to personer pr. afdeling, mens afdelingen dækker restbeløbet.
Tilmelding og afbud
Tilmelding til kurser skal ske til administrationen. Ved
eksterne kurser og arrangementer gælder dertil, at formanden for afdelingsbestyrelsen skal underskrive tilmeldingsblanketten. Husk, at tilmeldingen er bindende, og
på de interne kurser, som er gratis for deltagerne, skal
afdelingen selv betale hele kursusafgiften, hvis deltageren udebliver uden afbud. I tvivlstilfælde og ved klager
forelægges sagen for 3B’s forretningsudvalg.
Lommepenge og tabt arbejdsfortjeneste
Efter aftale med administrationen kan der i få tilfælde udbetales lommepenge efter statens takster. Udgifterne føres som udgift i afdelingen. Det samme gælder eventuel
dækning af tabt arbejdsfortjeneste og egen transport.
Bemærk, at der ikke kan udbetales lommepenge, dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller dækning af transport
fra afdelingens rådighedsbeløb. Udbetaling kan kun ske
gennem administrationen.
Transportudgifter
Normalt vil dækning af transportudgifter være begrænset
til kurser og arrangementer uden for Storkøbenhavn.
Udgifterne dækkes med et beløb, der svarer til billigste
offentlige transportmiddel, under forudsætning af, at der
ikke er arrangeret fælles transport.

Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 70 20 76 00
E-mail 3b@3b.dk
www.3b.dk

Ekspeditionstid
Hverdage
9-16
Fredage
9-14

2017

2018

2019

2020

2021

Bemærkning

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

25

30

70

70

70

Opkrævning i alt

315.938

388.428

912.608

918.291

922.759

Tilgang i alt

315.938

388.428

912.608

918.291

922.759

-41.803

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-275.000

0

-1.000.000

0

-1.000.000

Afgang:
Tilskud mv.:
Bestyrelsesuddannelse
3B-konferencen
Kredskonferencer

-66.200

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

Kurser

-19.607

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Øvrige udgifter

0

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Områdemøder

-40.667

0

0

0

0

Afgang i alt

-443.277

-445.000

-1.445.000

-445.000

-1.445.000

Resultat af til- og afgang

-127.339

-56.572

-532.392

473.291

-522.241

812.185

684.846

628.274

95.883

569.174

-127.339

-56.572

-532.392

473.291

-522.241

684.846

628.274

95.883

569.174

46.933

53

49

7

43

4

Kursuspuljens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo
Saldo pr. lejemålsenhed:
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Kursuspuljen - budget 2018-2021

Punkt 6: Indstilling - Anciennitet på 3B’s venteliste for nytilkomne efter 1. januar
2019 (B)

Anciennitet på 3B’s venteliste for nytilkomne efter
1. januar 2019 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Forretningsudvalget den 1. november 2018
- 5. november 2018 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om ansøgere, der indgår en lejeaftale, ikke længere
skal have mulighed for at bevare deres anciennitet på ventelisten i relation til oprykningsventelisten
(intern oprykning).

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at ansøgere på 3B’s venteliste, der indgår en lejeaftale fra 1. januar 2019, ikke kan vælge
at bevare deres anciennitet på ventelisten i relation til oprykningsventelisten (intern oprykning). Denne beslutning kan ikke ændres før 10 år efter at organisationsbestyrelsen har
vedtaget beslutningen.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede i forbindelse med fusionen af boligorganisationerne FB, KSB
og H44 til Boligforeningen 3B pr. den 1. januar 2008, at ansøgere selv kunne vælge, om ansøgere
ville bevare ancienniteten på den almindelige venteliste og oprykningsventelisten.
I KAB-fællesskabet har de 30 boligorganisationer, der er med i KAB’s fælles venteliste i henhold til
udlejningsbekendtgørelsens § 9 stk. 3, alle besluttet, at boligsøgende ikke har mulighed for at bevare ancienniteten på ventelisten i relation til oprykningsventelisten.

Løsning
For at de boligsøgende der ønsker at flytte fra en boligorganisation til en anden i KAB-fællesskabet, har samme muligheder i relation til deres anciennitet, er det nødvendigt, at de enkelte boligorganisationer har truffet de samme beslutninger, hvad angår bevarelse af anciennitet.
Det er derfor hensigtsmæssigt, at der i 3B pr. 1. januar 2019 lukkes for tilgang af beboere, der kan
bevare deres anciennitet i relation til oprykningsventelisten, med det for øje, at 3B’s repræsentantskab medio 2019 skal tage stilling til, om 3B skal tilslutte sig den fælles venteliste i KAB-fællesskabet pr. den 1. januar 2020.
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Ændring af en anciennitetsordning kan jf. almenboliglovens § 3, stk. 9 tidligst ske 10 år efter, at seneste ændring af anciennitetsordningen er trådt i kraft. En beslutning om at ansøgere på 3B’s venteliste der indgår en lejeaftale fra 1. januar 2019, ikke kan vælge at bevare deres anciennitet på
ventelisten i relation til oprykningsventelisten, kan derfor ikke ændres før 10 år efter at organisationsbestyrelsen har vedtaget beslutningen.
Der er pr. den 1. juli 2018 i alt 1.590 beboere i 3B, der har ønsket at bevare deres anciennitet på
den almindelige venteliste og oprykningsventelisten.
Disse beboere og eventuelle flere, der måtte komme til indtil den 31. december 2018, kan fortsat
bevare deres anciennitet i relation til oprykningsventelisten til boliger i 3B, tillige i relation til at søge
ledige boliger i KAB-fællesskabet, såfremt 3B’s repræsentantskab medio 2019 beslutter, at 3B skal
tilslutte sig den fælles venteliste i KAB-fællesskabet pr. den 1. januar 2020.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil på 3B’s hjemmeside orientere 3B’s eksisterende ansøgere om organisationsbestyrelsens beslutning.
Indstillingen om den fælles venteliste i KAB-fællesskabet forelægges organisationsbestyrelsen på
et kommende møde forud for behandling af 3B’s repræsentantskab.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 7: Indstilling - Studieture og seminar med KAB-fællesskabet 2019 (B)

Studieture og seminar med KAB-fællesskabet i
2019 (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- 9. november 2018 / Jonas M. Cohen

Som en del af KAB-fællesskabet skal der tages stilling til 3B’s beboerdemokraters deltagelse i seminar og studieture i 2019 i regi af KAB.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsesmedlemmers mulige deltagelse i studietur med KAB-fællesskabet til Rotterdam forår/efterår 2019 besluttes.

2.

at afdelingsbestyrelsernes mulige deltagelse i seminar den 19.-20. januar 2019 besluttes.

Problemstilling
KAB arrangerer en række kurser, seminarer og ture for medlemmer af KAB-fællesskabets organisationsbestyrelser og afdelingsbestyrelser. Som en del af 3B’s indtræden i KAB-fællesskabet skal
der tages stilling til 3B’s beboerdemokraters deltagelse i studieture og seminar i 2019 i regi af KAB.

Løsning
Studieture til Rotterdam for organisationsbestyrelsesmedlemmer
Holland har meget alment byggeri og er langt fremme med både ny og interessant arkitektur og
bæredygtigt byggeri. Formålet med en studietur til Rotterdam er at lade sig inspirere af de hollandske tanker om byggeri og udvikling.
Studieturen til Rotterdam holdes både onsdag-lørdag den 8.-11. maj 2019 og onsdag-lørdag den
25.-28. september 2019.
På turen i maj 2019 er der pt. 4 ledige pladser ud af 35. De fire pladser er pt. forhåndsreserveret til
3B. Muligvis vil der komme et par ekstra pladser.
På turen i september 2019 er der pt. 30 ledige pladser ud af 35.
Der er ikke begrænsning på turene i forhold til antal deltagere pr. boligselskab.
Et oplæg om studieturen er vedlagt i bilag 1. Det endelige program er under udarbejdelse.
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Hvis organisationsbestyrelsen beslutter, at organisationsbestyrelsesmedlemmer kan deltage i studietur til Rotterdam i 2019, foreslås det, at der i 2019 ikke også arrangeres en særskilt studietur for
hele 3B’s organisationsbestyrelse.
Seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
KAB arrangerer lørdag den 19. januar-søndag den 20. januar 2019 et seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer i KAB-fællesskabet. Seminaret handler om sunde tekniske anlæg, indsatser
mod madspild samt regeringens ghettoplan. Herudover besøges byudviklingsprojektet Køge Kyst.
Programmet er vedlagt som bilag 2.
Øvrige kurser i regi af KAB holdes opdateret og udbydes løbende via KAB’s hjemmeside. Samtidig
informeres løbende skriftligt om kurser til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i KAB.

Økonomi
Studietur til Rotterdam for organisationsbestyrelsesmedlemmer
Studieturene er ikke endeligt prissat, men forventes at ligge på ca. 11.360 kr. pr. deltager. KAB’s
pris for turene er fastsat efter de faktiske omkostninger for KAB.
Udgiften dækkes af selskabets drift af midler afsat til studietur mv. for organisationsbestyrelsen.
Seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Seminaret for afdelingsbestyrelsesmedlemmer koster 3.500 kr. pr. deltager. Dette inkluderer indkvartering på enkeltværelse samt fælles transport fra Forum st. på Frederiksberg. KAB’s pris for
seminaret er fastsat efter de faktiske omkostninger for KAB.
Under forudsætning af, at organisationsbestyrelsen godkender oplæg til kursuspolitik for 3B, finansieres afdelingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse i seminaret af kursuspuljen.
Indestående i kursuspuljen er pr. 24. september 2018 på 545.743 kr. Der er heraf afsat 250.000 kr.
til 3B’s bestyrelsesuddannelse, 15.000 kr. til kassererkursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer
samt 15.000 kr. til velkomstaften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Videre proces
Administrationen vil gå videre med studietur og seminar ud fra organisationsbestyrelsen beslutning, herunder i forhold til advisering til afdelingsbestyrelsesmedlemmer om seminaret.

Bilag
1. Organisationsbestyrelsesmedlemmernes studietur - Rotterdam 2019.
2. Afdelingsbestyrelsesseminar – 19.-20. januar 2019.
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Organisationsbestyrelsesmedlemmernes studietur 2019

Organisationsbestyrelsesmedlemmernes studietur i 2019 går til Rotterdam.
Rotterdam er en af de europæiske storbyer, som er i rivende udvikling med meget nybyggeri,
ikke mindst på deres meget store havnefront. Rotterdam er Europas største havneby, men meget
gammel industri i havneområdet nedlægges, og i stedet udnyttes arealerne til spændende boligbyggeri.
Holland har meget alment byggeri, og er langt fremme med både ny og interessant arkitektur og
ikke mindst bæredygtigt byggeri, hvor man lidt flot kan påstå, at Holland og Danmark konkurrerer i at være europamester i bæredygtigt boliger.
Turens formål er, at lade sig inspirere af de Hollandske tanker om at bygge, samt med egne øjne
at se resultaterne.
Af erfaring ved vi, at medlemmer af organisationsbestyrelserne har mange møder, som de deltager i. Derfor melder vi allerede nu datoerne for forårs- og efterårsturen ud nu, selvom programmet endnu ikke er udarbejdet.
Forårsturen kommer til gå fra den 8. maj til den 11. maj.
Efterårsturen kommer til at gå fra den 25. september til den 28. september.
Begge ture med afgang fra Kastrup kl. 8.15 og ankomst til Amsterdam kl. 9.45.
Hjemturen vil begge gange blive fra 18.45 til 20.05.
Der er ca. 60 km fra Amsterdam til Rotterdam, og der går ikke fly direkte fra Kastrup til Rotterdam, så vi kommer enten til at køre i bus eller tog, afhængig af det videre program.
På turen vil Charlotte Eriksen Montiel deltage som turguide og tolk, medens Klaus Sivertsen vil
være KAB’s turleder.
Da afmeldingsfristerne fra SAS for flyture er blevet skærpet, har vi - med udgangspunkt i tidligere erfaringer om deltagerantal - bestilt 35 flypladser i foråret. Antallet af billetter til efteråret er
endnu ikke bestilt.
Derfor: vil du være sikker på en plads, så tilmeld dig hurtigst muligt.
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PROGRAM

Seminar for afdelingsbestyrelser
19.-20. januar 2019 på Konference og Hotel Klinten på Stevns
Lørdag den 19. januar
Kl. 08.30

Afgang fra Forum
Der drikkes kaffe/te med et stykke brød i bussen

Kl. 10.10

Ankomst til Konference og Hotel Klinten

Kl. 10.30

Introduktion til dagens program om sunde tekniske anlæg v / Klima – og ressourcechef
Henrik Teglgaard Lund, KAB Teknik

Kl. 10.50

Case 1: Fra efterslæb til handleplan v / Margit Kjærgaard, næstformand i afdelingsbestyrelsen Avedøre Syd og Jan Cronquist, Energi- og varmekonsulent i KAB Teknik
Avedøre Stationsby – Plan for modernisering af afdelingernes energitekniske anlæg og
afdelingsbestyrelsens involvering i processen

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Case 2: Solceller for små penge v /Jan Cronquist, Energi- og varmekonsulent i KAB Teknik
Lundtoftegade - Etablering af solceller uden investering fra boligafdelingen. Fordele og
ulemper for afdelingen og vejen derhen

Kl. 14.00

Kaffepause og indkvartering

Kl. 14.30

Case 3: Skal vi forbedre det gamle anlæg eller bygge nyt? v / Susann Taha, formand for
afdelingsbestyrelsen i Skotteparken og Finn Sørensen, Energi- og varmekonsulent i KAB
Teknik
Skotteparken i Ballerup – Etablering af nyt og effektivt ventilationsanlæg - beslutningsproces og tilbagemeldinger fra beboerne

Kl. 15.30

Pause

Kl. 15.45

Workshop: Madspild i din boligafdeling v / KAB Teknik
Det danske samfund lever i overflod og heraf opstår mange luksusproblemer. På workshoppen vil vi få mulighed for at forholde os til madspild personligt og i boligafdelingen.
Hvad batter det? Og er det overhovedet en opgave, som en boligafdeling skal involvere sig
i?
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Kl. 16.15

Opsamling på dagens program v / / Klima – og ressourcechef Henrik Teglgaard Lund,
KAB Teknik

Kl. 17.15

Pause

Kl. 18.30

Middag med 3 retter - og en halv flaske vin eller 2 øl pr. deltager

Søndag den 20. januar
Kl. 07.00 – 9.00 Morgenmad - Husk at aflevere nøgle
Kl. 09.00

Ghettopakken – status og fælles handling v/ Frans Clemmesen, cheføkonom KAB og Mikkel Warming, chef for boligsociale indsatser
(Bolig) Sociale indsatser i de udsatte boligområder har flere formål, men grundlæggende er

det formålet at løfte den enkelte beboer og samtidig løfte hele området.
Når et boligområde bliver løftet – og den enkeltes kompetencer bliver bedre, så har det stor
værdi for samfundet. Blandt fordi flere kan forsørge sig selv. Og så er der mange penge at
spare for samfundet.
”Sociale investeringer” er en måde at vise hvilket potentiale der er i, at samfundet investerer i mennesker. Det er særlig vigtigt at vise i en tid, hvor ”ghettoplanerne” hellere vil rive
gode boliger ned, og overførselsindkomster skæres ned, så fattige bliver fattigere.
Oplæg og debat med udgangspunkt i de tanker og holdninger som adm. direktør Jens Elmelund fremførte i en kronik i Politiken den 16. oktober 2018, og det videre arbejde herefter. Link til kronikken:
Kl. 10.30

Pause

Kl. 10.45

Ghettopakken – status og fælles handling – forsat

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Afgang fra Klinten

Kl. 13.30

Besøg på Køge Kyst – et byudviklingsprojekt i særklasse
På hjemturen fra seminaret er der afsat tid til at besøge og høre om Køge Kyst projektet,
som er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg om at udvikle det
centrale havne- og stationsområde i Køge.
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Betegnelsen Køge Kyst dækker over tre ting:




Et 24 ha stort område centralt beliggende i Køge mellem den historiske bymidte og Køge
bugt.
Et byudviklingsprojekt i særklasse, som i løbet af de næste 10-15 år skal føre til en enestående attraktiv og bæredygtig bydel.
Et selskab, som gennem arealudvikling, byggemodning og grundsalg skal gennemføre
byomdannelsen i tæt samspil med Køge Kommune som myndighed.

Kl. 14.30

Afgang til Forum

Kl.15.30

Ankomst Forum (ca. tidspunkt)

Pris for AB seminaret 3.500

Punkt 8: Indstilling - KAB’s sommerophold for beboere 2019 (B)

KAB’s sommerophold for beboere 2019 (B)
Til
Behandlet
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Demokrati- og Kommunikationsudvalget den 4. oktober 2018
- 7. november 2018 / Anette Hertz / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om beboerne i Boligforeningen 3B skal tilbydes at
deltage i KAB’s sommerophold for beboere med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads og i så fald,
hvor mange beboere 3B ønsker at tilbyde sommerophold.

Beslutningspunkt
Demokrati- og Kommunikationsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at beboerne i 3B skal tilbydes i alt 50 pladser til at deltage i KAB’s sommerophold for beboere med et tilskud på 1.050 kr. pr. plads.

2.

at 3B’s tilskud til 50 beboerpladser på maksimalt 52.500 kr. finansieres via 3B’s aktivitetspulje.

Problemstilling
KAB har i mere end 30 år arrangeret sommerophold for KAB-fællesskabets beboere. KAB arrangerer ophold for henholdsvis seniorer (55+) og familier. For begge typer ophold giver de fleste af de
KAB-administrerede boligorganisationer et tilskud pr. deltager, for at beboerne får økonomisk mulighed for at deltage. Antal tilskud pr. boligorganisation varierer.
Som baggrund kan det oplyses, at SAB i 2018 tilbød tilskud til 50 pladser, hvoraf de 38 blev anvendt. AKB København tilbød også tilskud til 50 pladser, hvoraf 41 blev anvendt. De enkelte boligorganisationer beslutter selv, hvor mange pladser de ønsker at tilbyde familier, og hvor mange
pladser de ønsker at tilbyde seniorer.
Formålet med sommeropholdene er at sikre økonomisk ressourcesvage beboere en mulighed for
at komme på ferie, hvor især børnene ønskes tilgodeset, så de som deres kammerater i skolen
kan fortælle om ferieoplevelser, i stedet for blot at have tilbragt sommerferien i hjemmet.
For familieopholdenes vedkommende søger KAB desuden tilskud fra fonde, hvor især Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) hvert år indtil nu har givet tilskud efter særlige retningslinjer, som kort sagt
går ud på, at en familie skal have et indtægtsgrundlag svarende til kontanthjælpsniveau. Det betyder, at næsten alle, der kommer på familieophold, kommer helt gratis afsted i en uge på sommerferie. Selvbetalere kan også deltage.
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Det er KAB's administration, der endeligt fordeler alle pladser, når ansøgningerne om deltagelse er
indkommet. Dette sker efter en række kriterier fastsat af AFF og af KAB’s Kommunikationsudvalg.
Det kan ikke forventes, at alle ønskede pladser anvendes, men KAB tilstræber en god fordeling under hensyntagen til alle boligorganisationer og kriterierne.
For at anskueliggøre indholdet af opholdene er programmerne for 2018 for begge opholdstyper
vedlagt som bilag 1 og 2.

Løsning
Der skal tages stilling til, om 3B skal tilbyde 3B’s beboere at deltage i KAB’s sommerophold for
beboere i 2019.
Administrationen foreslår at følge SAB og AKB Københavns eksempel og tilbyde tilskud til 50 personer, som kan deltage i sommeropholdene.
De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i 2018 havde i alt 170 deltagere.
Heraf deltog 123 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond.
Der er større søgning på deltagelse i familieopholdet, end der er pladser. Derfor forsøger KAB at
arrangere 2 ophold i 2019. En forudsætning for at kunne gennemføre dette er dog, at KAB får tilstrækkelig med midler fra fonde, særligt AFF.
Både KAB’s familieophold og seniorophold fik meget positive evalueringer fra deltagerne efter opholdet i 2018.

Økonomi
Boligorganisationens tilskud til sommeropholdene vil være maksimalt 1.050 kr. pr. plads i 2019,
afhængig af de faktiske omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. Tilskuddet er med til at finansiere transport, udflugter, foredrag mv.
Udgifterne til 3B’s tilskud på maksimalt 1.050 kr. pr. deltager til sommeropholdene foreslås afholdt
at aktivitetspuljen. Ved 50 deltagere bliver det 52.500 kr..
Pr. den 31. december 2017 var den disponible saldo i aktivitetspuljen 629.440 kr. inklusiv hele
årets afdelingsindbetalinger, dispositioner og udbetalinger frem til den 31. december 2017.

Økonomi seniorophold
Pris i alt
Tilskud fra organisationen maksimalt
Egenbetaling

5.150 kr.
1.050 kr.
4.100 kr.
2
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Økonomi familieophold
Pris i alt
Tilskud fra organisation maksimalt
Egenbetaling

Voksne
4.350 kr.
1.050 kr.
3.300 kr.

Børn
2.550 kr.
1.050 kr.
1.500 kr.

* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp, får tilskud fra Arbejdsmarkedets
Feriefond.

Det skal understreges, at sommeropholdene er non-profit for KAB; alle midler går til sommeropholdene. Dog har KAB ifølge AFF’s regler lov til at modtage 8 pct. af den samlede sum til administration, idet der anvendes en del arbejdstimer på planlægning, gennemførelse og revision af regnskab.
På senioropholdet er en frivillig ulønnet beboerdemokrat med som tovholder/kursusleder.
På familieopholdet er der en KAB-ansat kursusleder med samt 2 frivillige ulønnede beboerdemokrater.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen meddele beslutningen
til KAB.

Bilag
1. Program – Familieophold 2018.
2. Program – Seniorophold 2018

Protokolbemærkninger / DKU
Demokrati- og Kommunikationsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PROGRAM

Familieophold
Fra lørdag den 7. juli til fredag den 13. juli 2018 i Pindstrup Centret

I år går turen til Pindstrup Centret, som ligger i Midtjylland 30 km. fra Aarhus midt på Djursland.
Adressen er Johs. F. La Cours Allé, 8550 Pindstrup Ryomgaard.
Fantasien kommer i brug. Det unikke ved Pindstrup Centret er, at alt her er lavet for børn, og familierne
har 20 tønder land at boltre sig på. Muligheder er bla. mooncars, shelterplads, boldbaner, opdagelse i naturen, friluftbiograf, værkstedsgård og legeplads.
På familieopholdet hygger vi os i fællesskaber, tager på tur og skaber venskaber på tværs af boligafdelingerne.
Igennem hele ugen vil der være mulighed for at deltage i forskellige værksteder, leg og hygge.
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
Lørdag den 7. juli
Kl. 09.00

Afgang fra indgangen til Forum på Frederiksberg lige ved Forum metrostation
– OBS: busserne kører præcist

Kl. 12.00

Frokost med egne medbragte madpakker og drikkevarer

Kl. 14.00

Ankomst til Pindstrup Centret

Kl. 14.20

Informationsmøde - Obligatorisk for alle
Orientering og information om regler og praktiske tips og tricks til opholdet.

Kl. 15.00

Udlevering af nøgler

Kl. 16.00

Fællesaktiviteter for hele familien og alle familier

Kl. 18.00

Middag

Kl. 19.00

Opvarmning til fodbold VM kvartfinale som starter kl. 20.00

Kl. 19.30

Aftenhygge
(Vi tænder op i bålet og bager snobrød eller pandekager)
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Søndag den 8. juli
Kl. 08.00 – 08.45

Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.30

Morgensamling for alle

Kl. 10.30 – 11.30

Få indflydelse på din egen bolig

Kl. 12.00 --12.45

Frokost

Kl. 13.00 – 17.30

Afgang til Ree Safaripark – busserne kører præcist
En moderne safaripark.
Ree Park Safari strækker sig over et meget stort, naturskønt område med skov og søer.
Parken har gennem de seneste 18 år udviklet sig fra at være en blomsterpark, til en familiepark med klappedyr, til den nuværende safaripark. Flere af dyrene i parken er udryddelsestruede, og Ree Park arbejder med avl af disse dyr. Parken har specialiseret sig i avl af geparder.

Kl. 18.00

Middag

Kl. 19.30

Aftenhygge
(Vi tænder op i bålet og bager snobrød eller pandekager)
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Mandag den 9. juli
Kl. 08.00 – 08.45

Morgenmad - Vi smører vores egne madpakker til senere på dagen

Kl. 09.00 – 09.30

Morgensamling for alle

Kl. 09.45 – 14.30

Afgang til Randers Regnskov – busserne kører præcis
Tag med på tropeeventyr
At træde ind i Randers Regnskov er som at træde ind i en anden verden. Luften er
varm og fugtig og fyldt med lydene fra brusende vandfald og det mangfoldige dyreliv, der findes her. I frodige, grønne omgivelser kan du opleve alt fra små, flittige
bladskæremyrer til store, majestætiske jaguarer og således for en stund få følelsen af
at være på et sandt tropeeventyr.
(Vi har madpakker og drikkevarer med)

Kl. 18.00

Middag

Kl. 19.30

Aftenhygge
(Vi tænder op i bålet og bager snobrød eller pandekager)
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Tirsdag den 10. juli
Kl. 08.00 – 08.45

Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.30

Morgensamling for alle

Kl. 09.30 – 12.30

Parkour opvisning og derefter træning for børn og unge – alle aldersklasser
Se hvad Parkour er i dette link fra YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ifGiQVYo09Q

Kl. 12.30 – 13.15

Frokost

Kl. 15.00 – 17.00

Børnene hjælper med at forberede middag i udekøkkenet

Kl. 18.00

Middag

Kl. 19.00

Opvarmning til fodbold VM semifinale som starter kl. 20.00

Kl. 19.30

Aftenhygge
(Vi tænder op i bålet og bager snobrød eller pandekager)
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Onsdag den 11. juli
Kl. 08.00 – 08.45

Morgenmad - Vi smører vores egne madpakker til senere på dagen

Kl. 09.00 – 09.30

Morgensamling for alle

Kl. 09.45 – 17.30

Afgang til Djurs Sommerland – busserne kører præcist
En dag med fart, leg og sjov for hele familien. Glæd jer til 8 temalande, Danmarks
største rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små
og store legebørn. Djurs Sommerland er kåret til nordens bedste sommerland fire år
i træk. Husk badetøj, hvis I vil i vandland.
(Vi har madpakker og drikkevarer med)

Kl. 18.00

Middag

Kl. 19.00

Opvarmning til fodbold VM semifinale som starter kl. 20.00

Kl. 19.30

Aftenhygge
(Vi tænder op i bålet og bager snobrød eller pandekager)

Punkt 8, Bilag 1: Bilag 1 - Program familieophold 2018.docx

Torsdag den 12. juli
Kl. 08.00 – 08.45

Morgenmad - Vi smører vores egne madpakker til senere på dagen

Kl. 09.00 – 09.30

Morgensamling for alle

Kl. 09.45 – 10.45

Evaluering og præmieuddeling (fælles for alle)

Kl. 11.00 – 16.30

Besøg den Gamle By og oplev Aarhus på egen hånd
Den Gamle By er grundlagt i 1909 som verdens første frilandsmuseum for byernes
kulturhistorie. I 1914 åbnede museet på den nuværende placering i Botanisk Have i
Aarhus midtby. Den Gamle By består i dag af 80 historiske huse fra 25 byer over hele Danmark.






Museet rummer talrige boliger, værksteder, butikker og genstande fra stort
set alle byer i Danmark
Apotek, skole, museum, posthus, toldbod og teater
Store, landsdækkende samlinger af ure, møbler, ovne, sølvtøj, fajancer, legetøj, dragter, teatergenstande, musikinstrumenter, mønter, cykler og meget
mere bliver udstillet på Den Gamle Bys museer og særudstillinger
Syv historiske haver

(Vi har madpakker og drikkevarer med)
Kl. 16.30 – 18.00

Oppyntning og forberede sange og lege til festen

Kl. 18.00

Festarrangement med mad og musik
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Fredag den 13. juli
Kl. 08.00 – 08.45

Morgenmad - Vi smører vores egne madpakker til senere på dagen

Kl. 09.00 – 09.30

Morgensamling for alle

Kl. 10.00

Afgang fra Pindstrup Centret

Kl. 15.00

Ca. tidspunkt for ankomst til Forum i København

Tak for denne gang!

Kursusleder og ansvarlig:
Klaus Sivertsen, KAB mobilnr. 22 98 65 96

Kursusledere:
Laurits Roikum

Lise Buhelt
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Rønshoved Højskole

Højskolen ved Flensborg Fjord

Når det grønnes
i maj
Fra Sønderjyllands Symfoniorkester til
Nordens Venedig
30. april – 6. maj 2018
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Vi skal i denne uge besøge den idylliske by Frederiksstad - Nordens Venedig
og herrnhutternes by - Christiansfeld, der netop er kommet på UNESCOS liste
for verdens kulturarv, men skal også betages af indlevende foredrag og musik
af Sønderjyllands Symfoniorkester.

Foredrag
·· Velkomstforedrag om Sønderjylland, Højskolen og verden
·· H.C. Ørsted og Guldalderens videnskabsfolk
·· Musikforedrag om Tjajkovskij og Dvorak
·· Om herrnhutterne og den kierkegaardske familie
·· 4. maj om Danmarks befrielse
·· Den eneste ene - litteraturforedrag om kærlighedens veje og vildveje
·· Forårets og sommerens bedste sange

Udflugter
·· Højer Sluse og Ny Frederikskog - inddæmningen af Vesterhavet
·· Frederiksstad - Nordens Venedig
·· Koncertsalen Alsion med Sønderjyllands Symfoniorkester
·· Christiansfeld - på UNESCOS verdens kulturarvsliste
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Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole
Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole.
Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab,
der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets
beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og
inspirerer.
Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole, der er oprettet
helt tilbage i 1921 lige efter Sønderjyllands Genforening.
Vi er en af de få danske højskoler, som stadig er klassisk og almen.
Vi lægger derfor vægt på det almendannende, hvor sange fra
højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og
fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.
Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam

Mandag d. 30. april
Kl. 15.30-17 Ankomst og indkvartering
Kl. 17.00
Velkomst i foredragssalen og efterfølgende rundvisning ved
forstander Nina Kjærhus
Kl. 17.45
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Kl. 18.15
Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have en
menu, som vi har kaldt: Rønshoved Tapas. Små lækkerier fra vort
køkken kombineret med gode salater og andet godt.
Kl. 20.00
Aftensamling. Velkomstforedrag i foredragssalen ved
forstander Thue Kjærhus. Herefter kaffe og kage i pejsestuen
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Tirsdag den 1. maj
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 13.00

Kl. 17.45
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Morgenvandring
Vi synger flaget op
Morgenmad i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag om H.C. Ørsted og Guldalderens videnskabsfolk ved
Birgitte Saltorp, folkeoplyser og tidl. præst i den danske kirke
i Vancouver
Det gik stærkt i verden og i Danmark i første halvdel af det 19.
århundrede. H.C. Ørsted interesserede sig som mange af sine
samtidige ikke kun for naturvidenskab, men også for filosofi og
digtning, mens hans bror Anders Sandøe Ørsted stod fadder til
det danske demokrati. Blandt deres samtidige er mange andre
mindre kendte, hvis forskning har haft betydning for vores
samfund og vores måde at tænke på i dag, og vi skal både høre
om nogle af dem og om brødrene Ørsted. Formiddagen er som
sådan en optakt til turen i eftermiddag.
Frokostbuffet i spisesalen
Eftermiddagstur mod vest - Et besøg ved Højer Sluse og Ny
Frederikskog - inddæmningen af Vesterhavet
Vi forsætter formiddagens tema ved at køre stik vest. Vi kører
ud til Højer Sluse, der er blevet til gennem inddigningen af
Ny Frederikskog. Inddæmningen startede i 1859 og året efter
var der grundstensnedlæggelse for den nye Højer Sluse. Bag
digebyggeriet stod en række private interessenter. På trods af
en række ødelæggende sommerstorme lykkedes det at fuldføre
bygningen af sluse og dige i 1861. Vi ser på det alt sammen og vil
tænke på de store naturvidenskabelige bedrifter, der ligger bag
et sådant projekt.
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Aftensmad i spisesalen
Aftensamling. Fællesskabet omkring højskolesangbogen ved
forstander Nina Kjærhus. Herefter kaffe og kage i pejsetuen.

Onsdag den 2. maj
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00

Morgenvandring
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Heldagstur til Nordens Venedig - Frederiksstad, og til
Sydslesvigs folkelige samlingssted Mikkelberg
Vi kører over Flensborg mod Slesvig ad den gamle hærvej.
Undervejs får vi fortællinger om betydningsfulde historiske
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Kl. 17.45
Kl. 18.00
Kl. 20.00

steder i Danmarkshistorien. Vores medbragte frokost tager vi
på Mikkelberg. Et dansk, folkeligt samlingssted syd for grænsen,
hvor der bl.a. arrangeres skiftende kunst- og kulturhistoriske
udstillinger. Herefter kører vi videre ud i det frisiske
sommerlandskab til den smukke og idylliske by Frederiksstad, der
også kaldes Nordens Venedig pg. dens pittoreske kanaler. Vi går
en tur rundt i byen, der har 13 kirker, 13 kanaler og 13 værtshuse,
og får os måske en ”farisær”. Frisernes hofdrik. Husk pas.
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Aftensmad i spisesalen
Aftensamling. Vi omdanner foredragssalen til biograf og ser
en god film sammen. Herefter kaffe og kage i pejsestuen

Torsdag den 3. maj
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl.12.00
Kl.14.30
Kl. 17.15
Kl. 17.45
Kl. 19.00

Morgenvandring
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Musikoptakt til Tjajkovskij og Dvorak koncerten i aften med
Sønderjyllands Symfoniorkester ved musikhistoriker Tim
Pohle
Vi bliver godt forberedte til aftenens koncert og vil høre
musikeksempler fra de værker, vi senere i aften skal høre i deres
fulde pragt. Samtidig vil vi få et musikhistorisk overblik over de 2
komponister og deres hovedværker
Frokostbuffet i spisesalen
Fri eftermiddag, hvor du kan slappe af i vores dejlige park, læse
en god bog, eller nyde en kop kaffe i pejsestuen, der serveres fra
kl.14.30. En afslapningseftermiddag inden det går løs i aften.
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Aftensmad i spisesalen
Koncert med Synderjyllands Symfoniorkester: Tjajkovskij og
Dvorak i den flotte konccertsal i Alsion i Sønderborg
Vi kører afsted kl.19.00 og kører mod Sønderborg til den
flotbeliggende koncertsal lige ud til Alssund. ”På programmet
til denne koncert står Hindemiths ouverture til balletten Amor
og Psyche og derefter en af de mest populære violinkoncerter,
nemlig Tjajkovskijs violinkoncert i D-dur. Komponisten Peter
Tjajkovskij blev født den 7. maj 1840 og fylder således 178
år i år (4 dage efter denne koncert). Koncertens solist er den
unge russer Sergey Dogadin – en virtuos og dybt musikalsk
violinist, som trods sin unge alder allerede har høstet adskillige
internationale priser ved violinkonkurrencer. De frodige og milde
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landskaber i Dvoráks hjemstavn Bøhmen skildres efter pausen
på smukkeste vis i hans 8. symfoni, som runder programmet af.”
Koncerten varer ca. 2 timer. Der står et lille ostebord parat til os
hjemme igen på højskolen i pejsestuen.

Fredag den 4. maj
Kl.07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 13.30

Kl. 17.45
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Danmarks befrielse - og lys i vinduerne

Morgenvandring
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Foredrag ved sognepræst og Søren Kierkegaardkender
Anders Kingo om herrnhutterne og den kirkegaardske familie
Søren Kierkegaard voksede op i et hjem, der var dybt præget af
herrnhutismen eller brødremenighedens kristendomsforståelse.
Baggrunden herfor er en fantastisk spændende historie,
begyndende med Johan Hus, der brændtes på kætterbålet i
1415. Over Herrnhut i Sachsen og Sædding i Vestjylland når den
stærke historie Sørens barndomshjem på Nytorv 2 i København.
Når denne historie er fortalt, stilles spørgsmålet: Var så Søren
Kierkegaard egentlig en herrnhuter?
Foredraget er som sådan en almen introduktion til turen i
eftermiddag.
Frokostbuffet i spisesalen
Dejlig eftermiddagstur til brødremenighedens og
honninghjerternes by Christiansfeld, der netop er kommet på
UNESCOS verdens kulturarvsliste.
Vi besøger denne eftermiddag denne enestående by på den
jyske østkyst, som netop er blevet flot renoveret af især midler
fra A.P. Møller fonden og ikke mindst er kommet på UNESCOS
liste over verdens kulturarv. Byen er grundlagt i 1772, og helt op
i nutiden har den bevaret sin oprindelige bebyggelsesplan og
arkitektur. Byen er skabt som et sted, hvor brødremenigheden
åndeligt og arbejdsmæssigt kunne leve sit liv med Gud. Vi
besigtiger bl.a. Kirkesalen og Gudsageren. Vi tager kaffen med.
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Aftensmad i spisesalen
Aftenforedrag ved højskolelærer Hans-Tyge Haarløv. En aften
med hvor vi sætter fokus på Danmarks befrielse. Herefter varm
cacao og sønderjyske pumle, mens vi nyder, at vi traditionen tro,
har lys i vinduerne for at mindes 4. maj 1945.
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Lørdag den 5. maj
Kl. 07.30
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Kl. 12.00
Kl. 15.00

Kl. 17.45
Kl. 18.00

Morgenvandring
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Dagens tema er kærlighed. Den sprudlende fortæller ErikJakob Petersen lægger ud med sit foredrag: Den eneste ene Om kærligheds veje og vildveje
Foredraget bygger på den norske forfatter Tomas Espedals
sidste bog: ”Året”, hvor tabet af den elskede ender i resignation,
men også på vores store forfatter fra besættelsestiden: Tage
Skou-Hansens: ”Den hårde frugt” om den tabte tid . Herudover
kommer vi også forbi den norske forfatter Knut Sæterbakkens:
”Gennem natten”, hvor håbet slides ned og endelig bringes
reformatoren Morten Luthers kærlighed til ægtefællen Katarina
von Bora i spil.
Frokostbuffet i spisesalen
Debat eftermiddag
Vi samles i foredragssalen og tager denne eftermiddag hul på en
debat om det at bo og leve i nærmiljøet.
Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
Festmiddag, der går over i ”Gæt en højskolesang” og andet godt

Søndag den 6. maj
Kl. 07.55
Kl. 08.00
Kl. 08.50

Ingen morgenvandring
Vi synger flaget op
Morgenbuffet i spisesalen
Morgensamling i foredragssalen
Herefter afsked og afrejse
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet
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Praktiske oplysninger
Tilmelding
Du tilmelder dig via vores hjemmeside www.kab-bolig.dk under
”Seniorhøjskole 2018”.
KAB hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare
de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få
muligheden for at lære en ny at kende.
Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og
programsatte punkter.

Rønshoved Højskole

Højskolen ved Flensborg Fjord

www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf. 7460 8318
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Afdelingsbudgetter 2019 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Driftsudvalget den 11. oktober 2018
- 7. november 2018 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdelingsbudgetter for 2019 og evaluere efterårets
afdelingsmøder.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdelingsbudgetter for 2019, der er vedtaget på afdelingsmøder i efteråret 2018, godkendes, jf. bilag 1.

2.

at afdelingsbudgetter for 2019 for afdelinger uden afdelingsmøde godkendes, jf. bilag 1.

3.

at afdelingsbudgetter for 2019 for afdelinger, hvor der endnu ikke har været afholdt afdelingsmøde, godkendes, under forudsætning af efterfølgende godkendelse på afdelingsmøderne, jf. bilag 1.

4.

at 8 afdelingsbudgetter for 2019, der afvikler underskud over mere end tre år godkendes, jf.
bilag 1.

5.

at afdelingsmøderne afholdt i efteråret 2018 evalueres.

Problemstilling
Der har i efteråret 2018 været afholdt de årlige afdelingsmøder i langt de fleste boligafdelinger i 3B
for blandt andet at vedtage afdelingsbudgetter for 2019. Der skal på den baggrund tages endeligt
stilling til godkendelse af afdelingsmødernes vedtagne afdelingsbudgetter for 2019.
Samtidig skal der tages stilling til godkendelse af afdelingsbudgetter for 2019 for afdelinger uden
afdelingsmøde. En oversigt over afdelinger uden afdelingsmøde fremgår af side 21-23 i bilag 1.
Der skal også tages stilling til 8 afdelingsbudgetter, hvor der afvikles underskud over mere end tre
år.
En række af organisationsbestyrelsens medlemmer har deltaget på afdelingsmøderne via rollen
som 3B-kontaktpersoner for afdelingerne. På den baggrund foreslås det, at efterårets afdelingsmøder evalueres af organisationsbestyrelsen.
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Løsning
Afdelingsbudgetter 2019
En oversigt over afdelingsbudgetter for 2019 er vedlagt som bilag 1. Oversigten indeholder både
afdelinger, hvor afdelingsbudget for 2019 blev vedtaget på afdelingsmøderne i efteråret 2018 samt
afdelinger uden afdelingsmøde, hvor afdelingsbudgettet derfor ikke er behandlet. Det drejer sig om
afdelinger oplistet i bilag på side 21-23 under overskriften ’ Oversigten indeholder afdelinger som
er institutioner eller særboliger m.v.’. Endelig indeholder oversigten til Afdelingsudvalget afdelingerne, hvor der endnu ikke har været afholdt afdelingsmøde.
I bilag 1 fremgår lejeændringerne i afdelingerne. Den gennemsnitlige lejestigning i 3B er 1,06%
pct. Den højeste lejestigning ligger på 9,4 pct. (afdeling 1037 Kløverbladsgade).


Der er 24 afdelinger, hvor budgettet balancerer uden lejestigning



Der er 27 afdelinger som stiger, primært på grund af at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er steget. Henlæggelserne er i 2019 gennemsnitligt steget med ca.
15,5 pct.



2 afdelinger får nedsat deres leje



De øvrige afdelinger stiger af forskellige grunde, som stigning i udgifter til personale, lån og
afvikling af underskud.

Den gennemsnitlige m²-leje i 3B for 2019 udgør 962,81 pr. m² pr. år. Den laveste leje for familieboliger i 3B udgør 628,85 kr. pr. m² pr. år (3041 Remisevænget Nord opført i 1969) og den højeste
leje for familieboliger udgør 1.410,72 kr. pr. m² pr. år (3069 Solsikken opført i år 2003). Den højeste leje for ældreboliger udgør 1.687,01 kr m². pr. år (6092 Dannebrogsgade).
Budget for 3723 Egelund Erhverv forelægges for OB i december 2018.
Afvikling af underskud
I bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 66 stk. 3 fremgår det at ”Eventuelle indeståender på
afdelingernes resultatkonto, jf. § 74, skal budgetteres afviklet over højst 3 år. Skønnes det påkrævet for boligernes videreførelse, kan en negativ saldo dog afvikles over højst 10 år.” Det er ikke
specificeret i bekendtgørelsen, at der skal søges godkendelse til at afvikle over mere end 3 år hos
organisationsbestyrelsen. 3B’s revisor anbefaler, at afvikling af underskud over mere end tre år
godkendes af organisationsbestyrelsen. Dette har hidtil været praksis gennem tidligere godkendelser af afdelingsbudgetter.
Der er pt. 8 afdelinger som afvikler underskud over mere end tre år. Heraf tre nye underskud i forhold til sidste år. En liste over afdelinger, der afvikler underskud over mere end tre år fremgår af
side 25-26 i bilag 1 sammen med en begrundelse for afviklingens længde.
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Der er i de fleste tilfælde lagt til grund, at hvis afvikling af underskud udgør over 1 pct. i lejeforhøjelse, forlænges afviklingsperioden, for at indfasningsperioden bliver så overskuelig som mulig for beboerne. I andre tilfælde har afdelingsbestyrelsen ønsket en præcis lejeforhøjelse, og den længere
indfasning er her nødvendig for at nå denne lejeforhøjelse uden for høje huslejestigninger. I bilag 1
fremgår det, hvilken konsekvens det vil få i den enkelte afdeling, såfremt den forlængede afvikling
af underskud ikke godkendes.
Evaluering
Der har i efteråret 2018 været afholdt 81 afdelingsmøder.
Ud over de obligatoriske emner om blandt andet afdelingsbudgetter for 2019 bliver der på møderne behandlet indkomne forslag fra beboere. Gennemgående forslag er blandt andet forslag fra
beboerne om husdyr og parkering.

Økonomi
Den økonomiske huslejekonsekvens for afdelingerne er beskrevet i bilag 1.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen ud fra organisationsbestyrelsen beslutning implementere afdelingsbudgetterne og de dertilhørende afviklinger af underskud over tre år.
Administrationen vil videregive evalueringens pointer til Kundecenter 3B i KAB.

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen med bemærkning
om, at den visuelle opsætning af oversigten over afdelinger der afvikler underskud i mere end tre
år kunne gøres mere overskuelig. Side 25-27 i bilag 1 er på den baggrund blevet ændret.

Bilag
1. Afdelingsbudgetter 2019 - Oversigt over lejeforhøjelser pr. 1. januar 2019.

3
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Afdelingsbudgetter 2019 - Oversigt over lejeforhøjelser pr. 1. januar 2019

Side
Oversigt over boligafdelinger

3

Oversigt over Almen bolig+

13

Oversigten over medejerboliger

14

Oversigten over ungdomsboliger

15

Oversigten over ældreboliger

18

Oversigten over institutioner, særboliger m.v.

21

Oversigten over nedstemte budgetter

24

Oversigten over afdelinger med afvikling af underskud over 3 år

25

2
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Indholdsfortegnelse

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

1011

Toftegård

1952

Ja

10-09-18

-

-

0,00%

1012

Herlevgårdsvej

1954

Ja

04-09-18

-

-

0,00%

1013

Herlev Torv

1956

Ja

04-09-18

18.932,00

19,76

2,92%

1014

Martins Gård

1955

Ja

12-09-18

196.357,00

17,59

1,98%

1015

Egeløvparken

1972

Ja

03-09-18

233.690,00

11,27

1,48%

1018

Hjortegården

1975

Ja

04-09-18

(594.439,00)

(8,74)

-1,00%

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

893,71 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
832,43 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
696,53 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
906,09 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at kunne dække fremtidige
vedligeholdelses arbejder.
772,94 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
865,62 Budgettet for 2019 udviser et overskud,
som skyldes, at man får en betydlig
besparelse på udamortiserede ydelser på
grund af genberegning af rentesikring.
Samtidig er der store besparelser på
udgifter til vaskeri og optimering af driften.
Derudover afvikles der ikke længere på et
opsamlet underskud.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

1027

Søagerpark

2004

Ja

18-09-18

49.612,00

8,60

0,86%

1031

Taastrup Torv

2014

Ja

19-09-18

108.009,00

53,07

4,80%

1036

Midgård

2015

Ja

06-09-18

-

0,00%

1041

Toftegård Tag

2013

Ja

10-09-18

70.318,00

30,65

3,00%

3031

Danalund

1951-52

Ja

11-09-18

395.586,00

20,68

2,48%

3032

Folehaven

1952-62

Ja

11-09-18

-

-

0,00%

3033

Bærhaven

1954

Ja

04-09-18

-

-

0,00%

-

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

1.008,53 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
istandsættelse ved fraflytning A-ordning er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede udgifter.
Derudover er der flere udgifter til lån, som
skyldes, at beboernes andel af betaling på
lån (beboerbetalingen) følger den
almindelige prisudvikling (inflation)
beregnet af Staten.
1.158,76 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Derudover er
der flere udgifter til almindelig
vedligeholdelse vedrørende
ejerforeningen, og flere udgifter til lån og
afvikling af resultat.
1.025,04 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.052,41 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der indregnet et mindre
driftslån fra Boligforeningen 3B.
854,64 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
789,93 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
766,22 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

3034

Vestergården 1

1950-53

Ja

18-09-18

126.028,00

9,08

1,15%

3035

Vestergården 2

1954-57

Ja

25-09-18

197.901,00

10,20

1,42%

3036

Højstensgård

1954-57

Ja

18-09-18

540.347,00

16,95

2,29%

3037

Høje Gladsaxe

1965

Ja

04-09-18

-

-

0,00%

3038

Søbyvej

1965

Ja

04-09-18

-

-

0,00%

3039

Remisevænget Øst

Ja

11-09-18

-

-

3040

Remisevænget Vest

1966-67

Ja

25-09-18

3041

Remisevænget Nord

1969-70

Ja

17-09-18

1965-66

628.085,00

-

0,00%

21,47

2,78%

-

0,00%

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

798,91 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
728,64 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingen for at
finansiere tagrenoveringen modtager
driftstøtte fra dispositionsfonden, mod en
huslejestigning. Denne driftstøtte
nedtrappes hvert år.
756,93 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Samtidigt er der
et fald i afviklingen er tidligere års
resultater.
754,34 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
710,46 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
670,04 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
793,62 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at det er nødvendigt at
forøge henlæggelserne til de kommende
arbejder, på vedligeholdelsesplanen.
628,85 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

3044

Måløvpark

1971

3045

Egedalsvænge

1974

3046

Hammelstruphus

1980

3047

Hedelyngen

3050
3051

Ja

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

27-09-18

1.046.925,00

40,33

Ikke aftalt

1.513.297,00

Ja

26-09-18

126.494,00

29,77

2,96%

1981

Ja

26-09-18

134.234,00

10,70

1,00%

Rådmandsbo

1988

Ja

12-09-18

-

-

0,00%

Østerhøj

1990

Ja

25-09-18

-

-

0,00%

31

5,00%

4,89%

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

846,90 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet, for at afdelingen har henlæggelser
nok til, at kunne dække fremtidige
forventede arbejder.
676,76 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Derudover
nedtrappes drifstøttelånet vedrørende
fremtidssikring med 5 kr. pr. m² pr. år. I
budget 2019 er indregnet nedtrapning fra
2015 – 2019 med i alt 25 kr. pr. m².
1.035,66 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, en øget bebeboerbetaling på
de oprindelige lån i ejendommen samt
øgede henlæggelser til planlagt og
periodisk vedligeholdelse.
1.104,35 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.051,64 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.080,78 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
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I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

3052

Vestergården 3

1989

Ja

17-09-18

46.199,00

22,27

2,00%

3053

Elmehaven

1995

Ja

25-09-18

42.746,00

16,01

1,51%

3055

Dyvekevænget

1997

Ja

26-09-18

406.806,00

33,58

3,02%

3056

Egegade

1993

Ja

03-09-18

29.914,00

-

0,00%

3057

A. F. Beyersvej

1995

Ja

19-09-18

29.820,00

10,40

1,00%

3058

Prangerhuset

1997

Ja

17-09-18

70.919,00

17,12

1,45%

3061

Ved Rosenhaven

1997

Ja

06-09-18

-

-

0,00%

3064

Grønhøj

2001

Ja

13-09-18

-

-

0,00%

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

1.135,77 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.076,11 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.145,59 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse og
fornyelser er hævet. Samtidig er der også
budgetteret med højere udgifter til
forsikring, renovation og energiforbrug.
1.214,02 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.050,46 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.198,05 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at kunne dække fremtidige
vedligeholdelses arbejder.
1.198,29 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.036,63 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

3065

Guldbergsgade

2002

Ja

10-09-18

6.937,00

6,72

0,56%

1.205,95 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at afviklingen af det
opsamlede resultat er faldet, da der
afvikles på et mindre overskud end i 2018.

3067

Jægerbo

2002

Ja

11-09-18

13.408,00

10,68

0,92%

3069

Solsikken

2003

Ja

10-09-18

11.681,00

8,00

0,57%

1.171,48 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som primært skyldes, at afdelingen i de
sidste 3 år har fået udbetalt et
driftsstøttelån, som de ikke får udbetalt
mere. Derudover er der flere udgifter til
lån.
1.410,72 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er budgetteret med
stigning i ejendomsskatterne. Derudover
er henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække de fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder.

3070

Valmuen

2003

Ja

17-09-18

3071

Kløvermarken

2002

Ja

13-09-18

2.688,00

6,40

0,52%

3072

Brohuset

2007

Ja

17-09-18

89.672,00

15,34

1,47%

-

-

0,00%

1.235,84 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.237,85 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder, samt at der
forventes en stigning i ejendomsskatterne.
1.058,60 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der afvikles mindre på det
opsamlede overskud i 2019. Samtidig er
der også budgetteret med højere udgifter
til ejendomsskat, renovation og forsikring.
8
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

3076

Lampestedet ( C )

6061

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

2013

Ja

11-09-18

93.395,00

9,28

0,91%

1.028,78 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at bidraget til ejerforeningen
forventes at stige. Samtidig er udgifterne
til tab ved fraflytning steget, og derfor er
henlæggelserne øget.

Hvidbjergvej

1931-32

Ja

23-08-18

87.367,00

24,80

2,90%

6062

Valby

1933-41

Ja

20-09-18

466.702,00

19,84

2,46%

6063

Sangergården 1

1944-45

Ja

06-09-18

-

-

0,00%

6064

Damagervej

1948-50

Ja

29-08-18

-

-

0,00%

6065

Händelsvej

1963-64

Ja

20-09-18

10,85

1,37%

879,96 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Samtidig er der
indregnet afdrag på lån til Boligforeningen
3B's dispositionsfond, vedrørerende
badeværelser. Endelig falder afviklingen
af det opsamlet resultat, da afdelingen fik
et mindre overskud i 2017. Overskuddet
afvikles over 3 år fra 2019 til 2021.
826,52 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
821,14 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
896,70 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
802,58 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.

92.247,00
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

6066

Stubmøllevej

1971

Ja

29-08-18

-

-

0,00%

6067

Vestergårdsvej

1993

Ja

20-09-18

-

-

0,00%

6068

Australiensvej

1929

Ja

11-09-18

6069

Ryesgade

2000

Ja

05-09-18

6071

Hørgården 1

1967-68

Ja

19-09-18

6072

Hørgården 2

1971

Ja

6074

Lønstrupgård

1972-74

6076

Bryggergården

1973-74

6.399,00

-

2,55

0,34%

-

0,00%

522.099,00

17,85

2,22%

19-09-18

242.893,00

8,92

1,04%

Ja

04-09-18

291.228,00

12,15

1,57%

Ja

18-09-18

82.902,00

8,56

1,00%

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

752,73 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
898,79 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
751,78 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at Organisationsbestyrelsen
har besluttet at styrke arbejdskapitalen,
som har været faldende gennem de
seneste år. Der bliver derfor opkrævet et
bidrag til arbejdskapitalen på 160 kr. pr.
lejemålsenhed fra 2018.
940,88 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
822,02 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet en
ekstern finansiering, på den forventede
kloakudskiftning i 2019.
866,78 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er budgetteret med
flere udgifter på lån til renoveringsarbejder
da det forventes, at arbejdet vedrørende
kloakudskiftning iværksættes i 2019.
786,20 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingen, efter et
underskud i regnskabet for 2017, nu
afvikler på et opsamlet underskud i stedet
for et opsamlet overskud.
865,04 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

6077

Kaysergården

6079

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde
1977

Ja

18-09-18

Slotsherrenshus

1979-80

Ja

11-09-18

6080

Apostelgården

1988-92

Ja

06-09-18

6081

Sangergården 2

1989

Ja

06-09-18

6082

Porthuset

1990-91

Ja

10-09-18

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total
-

(7.552,00)

269.917,00

87.276,00

-

0,00%

(2,78)

-0,31%

23,38

2,14%

-

0,00%

28,56

2,32%

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

1.061,53 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
893,46 Budgettet for 2019 udviser et overskud,
som skyldes, at udgifterne til
Nybyggerifonden er sat ned, og tilpasset
beboernes andel af udgifter til afdelingens
lån. Dette modsvares til dels af, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse er hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække de fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder,
såsom carporte.
1.115,98 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.241,22 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.259,71 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at afvikling af opsamlet
resultat falder, da der i budget 2018 blev
afviklet en større andel af afdelingens
opsamlede overskud end det gør sig
gældende i budget 2019. Samtidig er der
indregnet afvikling af dispositionsfondslån
fra Boligforeningen 3B.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

I tabellen under "ændringer pr. 1/1 2019'" er kun nævnt familieboliger.
Oversigten er sorteret i afdelingsorden.

Afdelings Afdelingsnavn
nr.

6084

Grønrisvej

6086

Opførel- GodDato for
selsår kendt afdelingsmøde
1990-91

Ja

24-09-18

Kronprinsessegade

1999

Ja

12-09-18

6087

Norgesgade

1997

Ja

12-09-18

6094

Blækhuset

2003

Ja

13-09-18

6095

Arbejderboligerne

1999

Ja

6099

Sejlhuset

2008

Ja

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

Ændringer pr. 1/1 2019
Kr. pr. m²
%

Kr. total

163.078,00

38,38

3,25%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

14.554,00

25,44

2,01%

28-08-18

47.779,00

14,54

1,40%

25-09-18

18.897,00

3,75

0,37%

121.535,56
1.513.297,00
(594.439,00)

10,83
53,07
(8,74)

1,15%
5,00%
-1,00%

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

1.219,17 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at støtten fra Landsbyggefonden til badeværelsessagen er blevet
korrigeret. Dette betyder, at støtten falder
udover den årlige nedtrapning.
Ungdomsboligerne får samme
huslejestigning som familieboligerne i
året, fordi fritagelse for grundskyld er
uændret i forhold til budget 2018.
725,66 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.088,83 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.291,36 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet afvikling
på driftslån fra 3B.
1.052,81 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er budgetteret med
indbetaling til Nybyggerifonden, da
afdelingen modtager offentlig støtte til lån.
Herudover er henlæggelserne til planlagt
og periodisk vedligeholdelse hævet for at
sikre, at afdelingen kan dække de
fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.106,36 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at udgifterne fra
ejerforeningen såsom forsikringer, drift af
ejendomskontoret og selskabslokalet er
budgetteret højere. Derudover afvikles der
ikke på et opsamlet overskud.
964,12
1.410,72
628,85
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder udelukkende Almen+ boliger.
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn

1016

Dortheavej

Opførelselsår

2013

Godkendt
afdelingsmøde
05-09-18

Ja

Kr. total

Kr. pr. m²

92.529,00

%

17,28

2,13%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

23-08-18

1019

Teglværkshaven

2012

Ja
17-09-18

1030

Sundholm Syd

2015

Ja

Leje pr. m² i
2019

Forklaring på lejeændring

Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at beboernes andel af
betaling på lån (beboerbetalingen) er
pristalsreguleret samt, at afvikling af
opsamlet overskud falder, da overskuddet
828,65 fra 2014 er færdigafviklet.
Budgettet for 2019 balancerer. Der er dog
indregnet en stigning i bidraget til
indvendig vedligeholdelse. Dette skyldes
primært, at der indbetales et højere beløb
pr. m², som kan bruges til vedligeholdelse
849,85 af de enkelte lejemål.
Budgettet for 2019 balancerer uden
900,30 lejeændring.

10-09-18

1037

Kløverbladsgade

2016

Ja

269.547,00

87,69

9,44%

-

0,00%

Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til tab ved
fraflytning er hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække de fremtidige
forventede udgifter. Derudover er
afdelingens grundværdi blevet vurderet
højere end forventet, hvilket har medført
1.016,57 en stigning i udgifterne til ejendomsskat.
Budgettet for 2019 balancerer uden
965,75 lejeændring.

Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at udgifter til lån i afdelingen
stiger, da ejendommens anskaffelsessum
er reguleret i forbindelse med den endelige
godkendelse af byggeregnskab.
Herudover er afviklingen af det opsamlede
resultat faldet, da afdelingens overskud for
846,36 2014 er færdig afviklet.

11-09-18
1038

Skovkvarteret

2017

Ja

20-09-18

3074

Signalgården
Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

2011

Ja

186.067,00

31,85

3,91%

91.357,17
269.547,00
-

22,80
87,69
-

2,58%
9,44%
0,00%

901,25
1.016,57
828,65
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Budget 2019

Oversigten indeholder udelukkende medejerboliger.
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
3032
Folehaven

Opførelselsår
1952-62

Godkendt
afdelingsmøde
Ja
11-09-18

Kr. total
-

-

Leje pr. m² i
2019
Forklaring på lejeændring
861,76 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
0,00%
864,63 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
0,52%
1.055,26 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder, samt at der
forventes en stigning i ejendomsskatterne.

%
0,00%

3064

Grønhøj

2001

Ja

13-09-18

3071

Kløvermarken

2002

Ja

13-09-18

6.998,00

6,40

6094

Blækhuset

2003

Ja

13-09-18

36.741,00

21,30

2,01%

10.934,75
36.741,00
-

6,93
21,30
-

0,63%
2,01%
0,00%

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

-

Kr. pr. m²
-

21,30 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet afvikling
på driftslån fra 3B.
700,74
1.055,26
21,30
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigten indeholder udelukkende ungdomsboliger
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
1011
Toftegård

Opførelselsår
1952

1018

Hjortegården

1975

3032

Folehaven

3039

Remisevænget Øst

3041

Remisevænget Nord

3045

Egedalsvænge

1974

3050

Rådmandsbo

1988

3051

Østerhøj

1990

1952-62
1965-66
1969-70

Kr. total
(5.032,00)

Kr. pr. m²
-

%
0,00%

(10,15)

-1,00%

-

-

0,00%

-

-

-

-

0,00%

47,84

4,89%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

107.888,00

0,00%

Leje pr. m² i
2019
Forklaring på lejeændring
840,81 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.005,27 Budgettet for 2019 udviser et overskud,
som skyldes, at man får en betydlig
besparelse på udamortiserede ydelser på
grund af genberegning af rentesikring.
Samtidig er der store besparelser på
udgifter til vaskeri og optimering af driften.
Derudover afvikles der ikke længere på et
opsamlet underskud.
624,67 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
714,68 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
660,91 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.026,24 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder. Derudover
nedtrappes drifstøttelånet vedrørende
fremtidssikring med 5 kr. pr. m² pr. år. I
budget 2019 er indregnet nedtrapning fra
2015 – 2019 med i alt 25 kr. pr. m².
642,49 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
793,97 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigten indeholder udelukkende ungdomsboliger
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
3053
Elmehaven

Opførelselsår
1995

Kr. total
3.835,00

Kr. pr. m²
11,26

1933-41

4.034,00

17,62

6062

Valby

6066

Stubmøllevej

1971

-

-

6070

1994

-

-

1994

-

-

6071

Tranehavegård,
ungdomsboliger med
ommærkningsbidrag
Tranehavegård,
ungdomsboliger uden
ommærkningsbidrag
Hørgården 1

6072

Hørgården 2

6074

Lønstrupgård

6070

Leje pr. m² i
2019
Forklaring på lejeændring
756,84 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
2,46%
733,79 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
0,00%
658,12 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
0,00%
778,82 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.

%
1,51%

0,00%

1967-68

1.768,00

9,83

2,22%

1971

7.693,00

9,05

1,04%

1972-74

5.390,00

11,54

1,57%

1.252,08 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
452,79 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet en
ekstern finansiering, på den forventede
kloakudskiftning i 2019.
878,85 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er budgetteret med
flere udgifter på lån til renoveringsarbejder
da det forventes, at arbejdet vedrørende
kloakudskiftning iværksættes i 2019.
746,83 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingen, efter et
underskud i regnskabet for 2017, nu
afvikler på et opsamlet underskud i stedet
for et opsamlet overskud.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigten indeholder udelukkende ungdomsboliger
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6076
Bryggergården

6080

Apostelgården

6081

Sangergården 2

6084

Grønrisvej

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

Opførelselsår
1973-74

1988-92

1989
1990-91

Kr. total
4.450,00

Kr. pr. m²
45,04

14.027,00

16,43

-

-

10.907,00

25,00

7.748,00
107.888,00
(5.032,00)

9,17
47,84
(10,15)

Leje pr. m² i
2019
Forklaring på lejeændring
4.549,29 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
2,14%
784,16 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
0,00%
888,80 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
3,25%
794,18 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at støtten fra Landsbyggefonden til badeværelsessagen er blevet
korrigeret. Dette betyder, at støtten falder
udover den årlige nedtrapning.
Ungdomsboligerne får samme
huslejestigning som familieboligerne i
året, fordi fritagelse for grundskyld er
uændret i forhold til budget 2018.

%
1,00%

0,95%
4,89%
-1,00%

979,18
4.549,29
452,79
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigten indeholder udelukkende ældreboliger.
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
1011
Toftegård

Opførel- Godke Dato for
selsår
ndt afdelings
1952 Ja

1018

Hjortegården

1975

Ja

1023

Herlev Skole

1992

1028

Kongsgården

3035

Vestergården 2

3051

Østerhøj

04-09-18

Kr. total
-

Kr. pr. m²
-

Leje pr. m²
i 2019
Forklaring på lejeændring
998,36 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
-1,00%
900,98 Budgettet for 2019 udviser et overskud,
som skyldes, at man får en betydlig
besparelse på udamortiserede ydelser på
grund af genberegning af rentesikring.
Samtidig er der store besparelser på
udgifter til vaskeri og optimering af driften.
Derudover afvikles der ikke længere på et
opsamlet underskud.

%
0,00%

(11.053,00)

(9,10)

Ja

64.842,00

18,90

1,60%

2011

Ja

86.167,00

44,05

2,93%

1954-57

Ja

25-09-18

2.740,00

15,74

1,42%

1990

Ja

25-09-18

-

0,00%

-

1.200,42 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.547,55 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at udgifterne til lån stiger, da
beboerbetalingen følger den almindelige
prisudvikling (inflation) beregnet af Staten.
Derudover er henlæggelserne til planlagt
og periodisk vedligeholdelse hævet for at
sikre, at afdelingen kan dække de
fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.124,50 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at afdelingen for at
finansiere tagrenoveringen modtager
driftstøtte fra dispositionsfonden, mod en
huslejestigning. Denne driftstøtte
nedtrappes hvert år.
1.111,86 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigten indeholder udelukkende ældreboliger.
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
3053
Elmehaven

Opførel- Godke Dato for
selsår
ndt afdelings
1995 Ja
25-09-18

3054

Vinhaven

1997

6070

Tranehavegård

1994

6080

Apostelgården

1988-92

Ja

6083

Poppelvænget Ældreboliger

1991-92

Ja

6092

Dannebrogsgade

2006 Ja

Ja

Kr. total
9.381,00

Kr. pr. m²
16,91

%
1,51%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

24.964,00

25,97

2,14%

32.459,00

9,52

0,84%

39.411,00

38,41

2,33%

Leje pr. m²
i 2019
Forklaring på lejeændring
1.136,66 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.379,50 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.244,13 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
1.239,33 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.143,21 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til
planlagt og periodisk vedligeholdelse er
hævet for at sikre, at afdelingen kan
dække de fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
1.687,01 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at afviklingen af det
opsamlede resultat falder, da afdelingen
afvikler på et mindre overskud i 2019.
Derudover er henlæggelserne til planlagt
og periodisk vedligeholdelse hævet for at
sikre, at afdelingen kan dække de
fremtidige forventede
vedligeholdelsesarbejder.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigten indeholder udelukkende ældreboliger.
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6093
Bogfinkevej

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

Opførel- Godke Dato for
selsår
ndt afdelings
2010 Ja

Kr. total
17.764,00

20.513,46
86.167,00
(11.053,00)

Kr. pr. m²
16,31

13,59
44,05
(9,10)

%
1,18%

1,00%
2,93%
-1,00%

Leje pr. m²
i 2019
Forklaring på lejeændring
1.398,73 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at beboernes andel af
betaling på lån (beboerbetalingen) følger
den almindelige prisudvikling (inflation)
beregnet af Staten. Derfor vil denne post
stige hvert år. Herudover er der
budgetteret med leje af opholdsrum i
forbindelse med ejendomskontoret.

2.097,63
12.396,33
900,98
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigten indeholder afdelinger som er institutioner eller særboliger m.v.
Afdelingerne afholder ikke afdelingsmøder og derfor skal organisationsbestyrelsen godkende disse budgetter.
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
1017
Sønderlundsvejs Børneinstitution

Opførelselsår
1978

Kr. total
-

Kr. pr. m²
-

Leje pr. m² i
%
2019
Forklaring på lejeændring
0,00%
1.231,50 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
0,00%
1.132,86 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
0,00%
791,90 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.
0,00%
273,16 Erhvervet har markedsleje, men der er
ubalance på budgettet på 81.390 kr. Der
arbejdes på en handleplan for afdelingen.
0,00%
1.365,24 Budgettet for 2019 balancerer uden
lejeændring.

1020

Børneinstitutionen Anishaven

1978

-

-

1024

Herlev Skole Motionssal

1992

-

-

1025

Herlev Skole, Inspektør-/mødelokale

1992

-

-

1026

Bofællesskab

1952

1032

Opgangsfællesskabet Taastrup Torv

2014

58.725,00

72,82

5,36%

3073

Egelunden, plejeboliger

2009

29.386,00

10,26

0,79%

3075

Amagerfælledvej, plejeboliger

2011

12.158,00

2,46

0,18%

1.431,48 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er indregnet flere
udgifter til lån, da beboernes andel af
betaling på lån (beboerbetalingen) følger
den almindelige prisudvikling (inflation)
beregnet af Staten. Derudover er
henlæggelserne til planlagt og periodisk
vedligeholdelse hævet for at sikre, at
afdelingen kan dække de fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder. Til
sidst kan nævnes, at der er indregnet færre
parkeringsindtægter, da der er budgetteret
ud fra indtægterne i 2017.
1.308,88 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der sker fald i
ydelsesstøtten på nettokaitaludgifterne.
Samtidig har man været nødt til at hæve
henlæggelserne, så de passer til det
forventede fremtidge behov.
1.369,08 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der skal indbetales til
arbejdskapitalen.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigt over lejeændring

Oversigten indeholder afdelinger som er institutioner eller særboliger m.v.
Afdelingerne afholder ikke afdelingsmøder og derfor skal organisationsbestyrelsen godkende disse budgetter.
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
3175
Amagerfælledvej, servicearal

Opførelselsår
2011

Kr. total
44.516,00

Kr. pr. m²
35,19

Leje pr. m² i
%
2019
Forklaring på lejeændring
1,79%
2.001,15 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at henlæggelserne til planlagt
og periodisk vedligeholdelse er hævet for at
sikre, at afdelingen kan dække fremtidige
forventede vedligeholdelsesarbejder.

6096

Krattet

2001

9.324,00

23,43

2,00%

6097

Ellehjørnet

2002

9.335,00

27,46

2,00%

6170

Servicearealet Tranehavegård

1994

74.631,00

96,29

15,16%

6192

Dannebrogsgade, serviceareal

2006

25.498,00

115,90

5,29%

1.194,79 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at den aftalte stigning i følge
pristalsindexet svarende til 2% dækkes.
1.400,22 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, den aftalte stigning i følge
pristalsindekset på 2%.
731,42 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er budgetteret med
flere vedligeholdelsesarbejder.
2.306,83 Budgettet for 2019 udviser et underskud,
som skyldes, at der er budgetteret med
stigning i ejendomsskatterne, da der er sket
en ændring i fordelingen af grundværdien
på ejendommen, samtidig forventes der en
stigning i grundskatteloftværdien på ca. 6 %
i forhold til opkrævningen for 2018.
Derudover falder afvikling af opsamlet
resultat, da afdelingen fik et mindre
overskud i regnskab 2017, end de har haft
de foregående år. Overskuddet afvikles
over 3 år fra 2019 til 2021.
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Budget 2019

Oversigten indeholder afdelinger som er institutioner eller særboliger m.v.
Afdelingerne afholder ikke afdelingsmøder og derfor skal organisationsbestyrelsen godkende disse budgetter.
Ændringer pr. 1/1 2019
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn
6193
Bogfinkevej, serviceareal

Gennemsnit for alle afdelinger
Højeste værdi for alle afdelinger
Laveste værdi for alle afdelinger

Opførelselsår
2010

Kr. total
(24.084,00)

Kr. pr. m²
(114,68)

27.340,14
143.273,00
(24.084,00)

97,34
1.093,68
(114,68)

Leje pr. m² i
%
2019
Forklaring på lejeændring
-4,44%
2.468,29 Budgettet for 2019 udviser et overskud,
som skyldes, at der er budgetteret med
besparelser på el ud fra et lavere forbrug i
regnskab 2017. Herudover er udgifterne til
vedligeholdelse af maskiner i
fællesvaskeriet medtaget i langtidsplanen,
og posten er derfor sat ned. Derudover
falder afviklingen af opsamlet resultat, da
afdelingen fik et overskud i regnskab 2017,
og der skal derfor afvikles på et mindre
opsamlet underskud.

4,35%
37,14%
-4,44%

1.536,35
4.038,44
273,16
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Oversigten indeholder afdelinger, hvor afdelingsmødet har nedstemt budgettet
Afdelings
nr.
Afdelingsnavn

Opførelselsår

Afdelingsmøde

Kr. total

Kr. pr. m²

%

Leje pr.
m² i 2019

Status

Beboerne i alle afdelinger er blevet varslet med forbehold for boligorganisationens godkendelse.
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Oversigt over lejeændring

Budget 2019

Afdelinger med afvikling af underskud over 3 år
Nr.

Navn

1025

Herlev Skole

1031

Taastrup Torv

1032
3045

Taastrup Torv,
opgangsfællessk
ab
Egedalsvænge

1025

Periode
Saldo pr. 31/12Antal Fra
Til
2018
år
2019
2028
231.311 10

Bemærkninger

Begrundelse

Underskud fra 2017 på kr.
Se ovenstående.
37.333,50 delt over 10 år fra 2019.

Godkendt på møde
Til godkendelse

69.815 5

2019

2023

Underskud fra 2017 på kr. 75.649 Afdelingen fik i 2019 en lejeforhøjelse på 4,2% og Til godkendelse
delt over 5 år fra 2019. Modregnes den skulle have været 5,2%, såfremt
delvist
i 2019
2020
blev afviklet
over 3 år. på 5,36% og Til godkendelse
Underskud
fraog
2017
påafkr.overskud
45.847 underskuddet
I 2019 fik afdelingen
en lejeforhøjelse
delt over 10 år fra 2019.
den skulle have været 6,33%, såfremt
underskuddet
blev
afviklet overi32019
år. på 4,897% Til godkendelse
Underskud fra 2017 på 1.205.677 Afdelingen fik en
lejeforhøjelse
fordelt over 5 år fra 2019.
og den skulle have været 5,69%, såfremt
underskuddet blev afviklet over 3 år.

141.759 10

2019

2028

2.030.412 5

2019

2023

Herlev Skole

231.311 5

2015

2019

26-10-2017
Underskud fra 2013 på kr. 49.409 Afdelingen har tidligere være områdekontor.
delt over 5 år fra 2015 med udløb i Herefter er det lejet ud til lejer på markedsvilkår.
2019.
Vi har derfor afventet en langsigtet løsning for
denne afdeling, hvor markedslejen ikke kan
dække de udgifter der er i afdelingen. I 2017 er
lån til oprindelig finansiering færdig betalt, derfor
har vi valgt at indregne en afvikling af opsamlede
underskud.

1025

Herlev Skole

231.311 10

2018

2027

Underskud fra 2015 på kr. 113.100 Se ovenstående.
delt over 10 år fra 2018.

26-10-2017

1025

Herlev Skole

231.311 10

2018

2027

Underskud fra 2016 på kr. 62.955 Se ovenstående.
delt over 10 år fra 2018.

26-10-2017
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Boligforeningen 3B

Taastrup Torv,
opgangsfællessk
ab

3045

Egedalsvænge

3067

141.759 10

2017

2026

Underskud fra 2015 på kr. 107.553 Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 2,05% og den
delt over 10 år fra 2017.
skulle have været 4,56%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år.

26-10-2017

2.030.412 6

2018

2022

Underskud fra 2016 på kr. 880.351 Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 3,57% og den
delt over 6 år fra 2018.
skulle have været 3,92%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år.

26-10-2017

Jærgerbo

101.968 8

2016

2023

Underskud fra 2014 på kr. 108.272 Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 5,00% i 2016 og 26-10-2017
delt over 8 år fra 2016. Underskud den skulle have været 7,25%, såfremt
skyldes negativ ydelsesstøtte, som underskuddet blev afviklet over 3 år.
ikke var indregnet i budget.

3069

Solsikken

45.746 7

2015

2021

Underskud fra 2013 på kr. 162.770 Afdelingen fik en lejeforhøjelse på 3,93% i 2015 og 26-10-2017
delt over 7 år fra 2015. Underskud den skulle have været 6,97%, såfremt
skyldes negativ ydelsesstøtte, som underskuddet blev afviklet over 3 år.
ikke var indregnet i budget.

3073

Egelunden

1.246.389 9

2012

2020

3073

Egelunden

1.246.389 9

2012

2020

Underskud fra 2009 på kr.
Afdelingen fik ikke en lejeforhøjelse i 2012 og den 26-10-2017
1.926.599 delt over 9 år fra 2012. skulle have været 3,36%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år.
Underskud fra 2010 kr. 450.198
Afdelingen fik ikke en lejeforhøjelse i 2012 og den 26-10-2017
delt over 9 år fra 2012.
skulle have været 3,36%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år.

3073

Egelunden

1.246.389 7

2014

2020

Underskud fra 2012 kr. 2.606.935 Afdelingen fik ikke en lejeforhøjelse i 2012 og den 26-10-2017
delt over 7 år fra 2014.
skulle have været 3,36%, såfremt underskuddet
blev afviklet over 3 år. I 2013 fik afdelingen en
lejeforhøjelse på 3% og den skulle have været
3,62%, såfremt underskuddet blev afviklet over 3
år. I 2014 fik afdelingen en lejeforhøjelse på 3,13%
og den skulle have været 15,5%, såfremt
underskuddet blev afviklet over 3 år.
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1032

Egelunden
Erhverv

1.261.762 6

2017

2022

Underskud fra 2011 på kr.
Afviklingen af afdelingens underskud har afventet 26-10-2017
1.062.622 delt over 6 år fra 2017. endelig finansiering derfor er afviklingen af
underskud fra 2011 og 2012 først påbegyndt i
2017. Der er kun én lejer og det er 3B's
erhvervsudlejning A/S, som udlejer til en lejer på
markedsvilkår. Derfor giver det et stort underskud
i aktieselskabet, såfremt der kun afvikles over 3.

3273

Egelunden
Erhverv

1.261.762 6

2017

2022

Underskud fra 2012 på kr. 238.648 Afviklingen af afdelingens underskud har afventet 26-10-2017
delt over 6 år fra 2017.
endelig finansiering derfor er afviklingen af
underskud fra 2011 og 2012 først påbegyndt i
2017. Der er kun én lejer og det er 3B's
erhvervsudlejning A/S, som udlejer til en lejer på
markedsvilkår. Derfor giver det et stort underskud
i aktieselskabet, såfremt der kun afvikles over 3.
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Punkt 10: Indstilling - Effektivisering i 3B (D)

Effektivisering i 3B (D)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Driftsudvalget den 11. oktober 2018
- 9. november 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal drøfte udviklingen i afdelingernes udgifter og fastsættelse af mål for
udviklingen i afdelingernes udgifter.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at udviklingen i afdelingernes udgifter på baggrund af budget 2019 sammenholdt med målsætningerne for effektivisering tages til efterretning.

2.

at fastsættelse af mål for udviklingen i afdelingernes udgifter drøftes.

Problemstilling
Effektivisering er sat på dagsordenen i den almene sektor. Det følger blandt andet af aftalen mellem staten, BL og KL fra 2016, hvor det blev aftalt, at den almene sektor samlet set skal effektivisere for 1,5 milliard kroner svarende til 8 pct. fra 2014 til 2020 (den statslige målsætning).
3B har tilsvarende i sine strategiske målsætninger fastsat et mål om, at 3B’s udgifter til drift og administration i 2020 skal være uændret i kroner i forhold til 2017 (3B-målsætningen).
Samtidig med disse målsætninger er almenboligloven og driftsbekendtgørelsen ændret, så organisationsbestyrelsens ansvar for effektivitet er skærpet. Det fremgår blandt andet af driftsbekendtgørelsen, at organisationsbestyrelsen skal fastsætte mål for udviklingen i afdelingernes udgifter.
Denne indstilling giver en status på ovenstående målsætninger og beskriver tiltag, der kan medvirke til, at organisationsbestyrelsen lever op til sit ansvar for at sikre en effektiv drift.

Løsning
Indsatser for effektivisering
3B har gennem mange år arbejdet med at skabe en mere effektiv drift og administration. Indsatserne har særligt haft fokus på følgende områder:
1. Tilrettelæggelse af driften
Der har gennem en del år været arbejdet med at etablere driftsfællesskaber mellem flere
afdelinger, så medarbejder- og maskinressourcer kan udnyttes mere optimalt. Der er i dag
1
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driftsfællesskaber i Urbanplanen, Vanløse, Herlev Midt, Herlev Syd og Måløv. Samtidig er
der mange steder andre samarbejder mellem afdelingerne.
I forbindelse med Fremtidens Drift er der etableret en ny driftsstruktur med ni driftsområder,
som skal understøtte øget samarbejde og en effektiv tilrettelæggelse af arbejdet i de enkelte driftsområder – blandt andet gennem muligheder for driftsfællesskaber, bedre planlægning, effektivt indkøb samt øget kompetenceudvikling og mere specialisering blandt medarbejderne.
2. Tilrettelæggelse af administrationen
I 2018 besluttede 3B’s repræsentantskab at indgå en administrationsaftale med KAB, som
blandt andet skal medvirke til en reduktion i administrationsomkostningerne.
3. Indkøb
Siden 2014 har der været arbejdet systematisk med særligt udbud af trapperengøring og
flyttelejligheder for afdelingerne. Større indkøb og samhandelsaftaler har også været udbudt på tværs af hele 3B (fx forsikringer og revision) eller inden for driftsfællesskaberne (fx
hårde hvidevarer). Der arbejdes pt. på at udrulle en ny indkøbsportal i samarbejde med
KAB.
4. Digitalisering
3B har arbejdet på at udnytte digitalisering til en mere effektiv opgaveløsning. Det har
blandt andet medført effektivisering i kundeservice og økonomi i administrationen. En række redskaber i driften er også gjort eller ved at blive gjort digitale, fx syn og opgaveplanlægning.
Målsætninger for effektivisering
Samtidig med den løbende indsats for at effektivisere drift og administration er der nu opstillet målsætninger for effektiviseringen.
Målsætning i aftalen mellem staten, BL og KL
Med aftalen mellem staten, BL og KL blev det aftalt, at udgifterne i den almene sektor i 2020 skal
være 8 pct. lavere end de ellers ville have været i forhold til 2014.
Teknisk set betyder det, at udgifterne i 2014 skal fremskrives med et aftalt indeks til 2020, og at
udgifterne i 2020 så skal ligge 8 pct. under dette forventede udgiftsniveau.
Da indeks først kendes i 2021, kan det først på det tidspunkt afklares, om den almene sektor lever
op til den aftalte målsætning. Hvis det imidlertid antages, at indeks vil udgøre 2 pct. årligt (omtrentligt svarende ca. til pris- og lønudviklingen), medfører det, at udgifterne ville være steget med 12,6
pct. i 2020 i kroner. Hvis der skal spares 8 pct., medfører det, at udgifterne fra 2014 til 2020 i stedet må stige med 3,6 pct. i kroner. Det må således antages, at målsætningen vil være opnået, hvis
udgifterne maksimalt stiger med 3,6 pct. fra 2014 til 2020.
2
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Det skal endvidere bemærkes, at målsætningen i aftalen mellem staten, BL og KL kun vedrører en
andel af de samlede driftsudgifter i den almene sektor – de såkaldte afgrænsede driftsudgifter.
Baggrunden herfor er blandt andet, at man ikke ønsker, at besparelserne retter sig mod henlæggelser til planlagt vedligehold, og at afdelingerne ikke kan ændre på udgifter til de oprindelige lån i
afdelingen samt ejendomsskatterne. Det skal bemærkes, at de ’afgrænsede driftsudgifter’ også
omfatter afdelingernes udgifter til administration.
3B’s målsætning for effektivisering
I forbindelse med fastlæggelsen af de strategiske målsætninger for 3B – Sammen mod 2020 besluttede organisationsbestyrelsen at opstille en målsætning for effektivisering i driften og administrationen.
Den opstillede målsætning er mindre kompliceret end den statslige aftale, idet målsætningen er, at
udgifterne til drift og administration i 2020 skal de samme som i 2017 i kroner.
Målsætningen omfatter samtidig en mindre del af udgifterne end aftalen mellem staten, BL og KL,
idet det alene er de umiddelbart styrbare udgifter, der er omfattet af målsætningen, jf. nedenfor.
Udviklingen i afdelingernes udgifter i 3B
På baggrund af ovenstående har administrationen udviklet en opgørelse af de samlede udgifter i
afdelingerne, så udviklingen kan følges.
For at gøre opgørelsen sammenlignelig på tværs af årene omfatter den alene afdelinger, der var i
drift 1/1 2014. Opgørelsen omfatter følgende udgifter:
1. Drifts- og administrationsudgifter. Det er de styrbare udgifter, som indgår i 3B’s egen målsætning – altså udgifter som 3B umiddelbart selv kan påvirke. Det omfatter følgende typer
af udgifter:
a. Service og ejendomsdrift. Det omfatter hovedsageligt udgifter til renholdelse, vaskerier, beboerhuse, ejendomskontor mv.
b. Vedligeholdelse (ekskl. henlæggelser til planlagt vedligehold). Det er hovedsageligt
udgifter til almindeligt vedligehold (konto 115) samt udgifter til istandsættelse ved fraflytning.
c. Ressourceforbrug. Det omfatter renovation samt fælles vand, el, gas og varme.
d. Tab. Det omfatter tab ved lejeledighed og fraflytning.
e. Administration. Det omfatter administrationsbidraget.
f. Boligsocial indsats. Det omfatter udgifter til boligsociale helhedsplaner.
2. Øvrige driftsudgifter (lån og bidrag). Det er de øvrige driftsudgifter, der indgår i de ’afgrænsede driftsudgifter’. Det omfatter følgende typer af udgifter:
3
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a. Solidariske bidrag, dvs. bidrag til arbejdskapital, dispositionsfond og Landsbyggefonden.
b. Forbedringslån og afskrivninger. Det omfatter udgifter til lån og afskrivninger til forbedringsarbejder (men ikke til renoveringsarbejder).
c. Øvrige udgifter. Det omfatter forskellige andre udgifter og korrektioner samt ydelser
på hjemfaldslån og driftsstøttelån.
3. Lån, skatter og henlæggelser. Det er udgifter, som ikke er omfattet af de såkaldte afgrænsede driftsudgifter. Det omfatter følgende typer af udgifter:
a. Lån til ejendommens opførelse, dvs. de oprindelige lån til ejendommens opførelse.
b. Ejendomsskatter.
c. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold (konto 116).
d. Lån til renoveringsarbejder.
Udviklingen i udgifterne i 3B’s afdelinger fremgår af tabellen nedenfor (regnskabstal for 2014-2017
og budgettal for 2018 og 2019) (en detaljeret opgørelse fremgår af bilag 1):
Afdelinger i drift 1.1.2014

Realiseret
2014

Realiseret
2015

Realiseret
2016

Realiseret
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Drifts- og administrationsudgifter:
Service og ejendomsdrift
Vedligeholdelse - ekskl. henlæggelser
Ressourceforbrug
Tab
Administrationsbidrag
Boligsociale projekter
Drifts- og administrationsudgifter i alt
3B-mål

134.303.445
27.009.537
81.728.298
4.500.385
51.040.168
12.732.120
311.313.953
-

132.827.266
24.421.085
80.721.291
3.073.998
52.042.577
12.537.619
305.623.836
-

138.057.293
22.775.994
77.968.425
3.921.369
52.239.590
15.297.946
310.260.618
-

135.813.718
22.792.895
71.512.753
3.616.664
52.925.350
14.683.674
301.345.053
-

142.620.108
23.234.024
75.132.736
3.623.745
52.980.848
13.352.048
310.943.509
301.345.053

137.225.794
20.602.740
72.314.559
3.723.775
52.928.162
15.103.697
301.898.727
301.345.053

Øvrige driftsudgifter (lån og bidrag)
Solidariske bidrag
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde
Øvrige driftsudgifter og forskydninger

23.227.637
54.048.121
28.118.881

23.497.046
53.207.913
29.004.443

23.929.883
53.621.555
27.489.039

23.057.738
63.741.430
35.811.563

25.434.384
69.520.078
21.771.029

25.725.192
66.081.546
21.285.966

Øvrige driftsudgifter (lån og bidrag)

105.394.639

105.709.402

105.040.477

122.610.731

116.725.491

113.092.704

Afgrænsede driftsudgifter i alt
Statsligt mål

416.708.592
416.708.592

411.333.238
419.139.392

415.301.095
421.570.192

423.955.784
424.000.992

427.669.000
426.431.792

414.991.431
428.862.592

Lån, skatter og henlæggelser:
Lån til ejendommen
Ejendomsskatter
Henlæggelser til planlagt vedligehold
Lån til renoveringsarbejder
Lån, skatter og henlæggelser

186.424.123
75.059.476
141.328.383
31.829.451
434.641.433

190.098.705
78.760.296
148.435.728
31.372.004
448.666.732

197.323.399
79.946.527
161.174.486
29.467.380
467.911.793

187.432.564
78.250.947
172.332.127
57.141.851
495.157.489

188.489.226
82.565.308
177.742.943
65.535.789
514.333.266

189.307.874
83.061.095
205.511.638
70.398.884
548.279.491

SAMTLIGE UDGIFTER

851.350.025

859.999.970

883.212.888

919.113.273

942.002.266

963.270.922

Samtlige udgifter pr. m2
Ændring fra år til år (pct.)

871

880
1,0

904
2,7

940
4,1

964
2,5

985
2,3

Boligleje i alt
Boligleje pr. m2
Ændring fra år til år (pct.)

820.226.364
822

831.993.418
834
1,4

851.971.981
854
2,4

866.536.341
869
1,7

872.026.517
874
0,6

879.379.751
882
0,8

301.345.053

431.739.031
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Tabellen viser, at de realiserede drifts- og administrationsudgifter i 2017 lå ca. 10 mio. kr. under de
realiserede udgifter i 2014. I 2018 forventes en stigning, men et fald igen i 2019 til niveauet for
2017. Budgetterne for 2019 viser således, at det er realistisk at nå 3B-målsætnigen om at have
uændrede udgifter i 2020 sammenlignet med 2017 – hvilket samtidig vil være et fald sammenlignet
med 2014.
Tabellen viser endvidere, at de realiserede afgrænsede driftsudgifter (den statslige målsætning) i
2017 viser en mindre stigning sammenlignet med 2014, som forventes at fortsætte i 2018, men
med et fald igen i 2019. De realiserede tal for 2017 og budgetterne for 2018 og 2019 viser, at 3B
ligger godt i forhold til at nå målsætningen i aftalen mellem staten, BL og KL om en effektivisering
på 8 pct. i forhold til det forventede udgiftsniveau (dvs. en forventet maksimal stigning på 3,6 pct.
fra 2014 til 2020).
Data viser grundlæggende, at de umiddelbart styrbare drifts- og administrationsudgifter udvikler sig
meget moderat eller faldende, mens udgifterne til forbedringslån er stigende. Det sidste udfordrer
opfyldelsen af den statslige målsætning.
De samlede udgifter i afdelingerne stiger ikke ubetydeligt, hvilket særligt kan henføres til betydelige
stigninger i henlæggelserne, som ikke indgår i de to målsætninger. Det betyder også, at huslejen/boliglejen i afdelingerne er stigende, om end i mindre grad. Det skyldes, at en stadig større del
af udgifterne er finansieret på anden vis end ved boligleje, nemlig gennem driftsstøtte/mankolån og
andre indtægter. I 2019 skyldes de højere udgifter også, at overskud som følge af tilbagebetalinger
af rentesikring i 2018 henlægges i 2019 i en række afdelinger.
Den samlede udvikling er illustreret i nedenstående figur:

De samlede udgifter i afdelingerne i 3B
1.000.000.000

Samlede udgifter

900.000.000

Boligleje

Akkumulerede udgifter i kr.

800.000.000
700.000.000
600.000.000

Oprindelige lån og renoveringslån, skatter og henlæggelser

500.000.000
400.000.000

Forbedringslån, solidariske bidrag og forskydninger

300.000.000
200.000.000

Driftsudgifter, ressourcefoprbrug, administration og sociale indsatser

100.000.000
0
R 2014

Afdelinger i drift 1/1 2014
12.709 lejemålsenheder
997.521 m2

R 2015

R 2016

R 2017

B 2018

B 2019

Drifts- og administrationsudgifter

Afgrænsede driftsudgifter

Samlede udgifter

Boligleje

3B-målsætning

Statsligt målsætning

2020
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Udviklingen i de enkelte afdelingers udgifter
Det følger af den nye driftsbekendtgørelse, at organisationsbestyrelsen skal fastsætte mål for udviklingen i hver afdelings samlede udgifter for den kommende firårs-periode.
Effektiviseringsindsatsen i 3B har overordnet sigtet på generelle tværgående effektiviseringstiltag,
fx ændret driftsstruktur, effektivisering af administrationen, samlede indkøb og digitalisering. På
den baggrund har det også været naturligt, at organisationsbestyrelsen har fastsat et samlet mål
for udgiftsudviklingen i 3B. På den måde gives der samtidig mulighed for, at den enkelte afdeling
kan fastlægge sit eget serviceniveau og træffe beslutning om eget budget, jf. afdelingsmødets
kompetence. Med målsætningen om et uændret udgiftsniveau i 2020 sammenlignet med 2017 har
organisationsbestyrelsen fastsat en målsætning om udgiftsudviklingen i denne firårs-periode
(2017-20).
Det kan imidlertid også være relevant at se på den enkelte afdelings udgifter – både for at sikre at
organisationsbestyrelsen lever op til sin forpligtelse i henhold til driftsbekendtgørelsen og for at
være opmærksom på og give den enkelte afdeling et solidt grundlag for at vurdere eventuelle effektiviseringsmuligheder i afdelingen.
Administrationen er i dialog med et konsulentfirma om at udvikle en model for at vurdere den enkelte afdelings udgifter sammenlignet med de øvrige afdelinger i 3B. Modellen er fokuseret på de
væsentligste styrbare drifts- og administrationsudgifter og vil så vidt muligt tage højde for særlige
karakteristika ved den enkelte afdeling. Det betyder, at man for den enkelte afdeling vil kunne vise
de faktiske udgifter sammenlignet med de forventede udgifter givet den enkelte afdelings karakteristika. Modellen vil eventuelt også kunne pege på klynger af afdelinger, som med fordel vil kunne
sammenligne sig med hinanden.
Modellen forventes at kunne blive præsenteret på det næste driftsudvalgsmøde i november 2018,
så der omkring årsskiftet kan genereres en enkel præsentation af de samlede data og data for de
enkelte afdelinger i form af nogle overskuelige tabeller/figurer.
Præsentationerne vil kunne være et kommunikativt grundlag for følgende:
1) Organisationsbestyrelsens drøftelse af 3B’s afdelinger og deres udgifter, herunder om der
skal fastsættes mål for nogle eller alle afdelinger. En sådan drøftelse kan gennemføres primo 2019.
2) 3B-Kontaktpersonernes dialog med afdelingsbestyrelserne forud for udarbejdelsen af budget 2020 i foråret 2019.
3) Administrationens udarbejdelse af budgetudkast og dialogen med afdelingsbestyrelserne
på budgetformøderne i foråret 2019.
6
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4) Evt. indgå i budgetfolderne til afdelingsmøderne.
Det foreslås, at der tages en indledende drøftelse af, hvordan organisationsbestyrelsen ønsker at
fastsætte mål for udviklingen i hver afdelings udgifter.
Opgørelser
Det skal bemærkes, at ovenstående opgørelser er baseret på 3B’s egne kørsler og dermed kan
afvige fra andre opgørelser, fx i Landsbyggefondens tvillingeværktøj og statens benchmark-analyser.
Blandt andet omfatter opgørelser kun afdelinger i drift 1/1 2014, hvor andre opgørelser er baseret
på tal pr. m2, hvorved nye afdelinger løbende medtages.
Endvidere indgår henlæggelser af reguleringskonti, da disse er regnskabsteknisk foranstaltning,
der modsvares af en tilsvarende indtægt og således ikke påvirker afdelingens reelle udgifter. Udgifterne hertil varierer endvidere meget betydeligt fra år til år. Udgiften hertil indgår imidlertid i statens
opgørelse af de afgrænsede driftsudgifter.
Det statslige mål må forventes at ændre sig, når de endelige indekstal kendes.

Økonomi
Indstillingen har ikke sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Organisationsbestyrelsens bemærkninger vil indgå i indstilling om mål for afdelingernes udgifter,
som forventes forelagt Driftsudvalget den 21. november 2018 og organisationsbestyrelsen den 6.
december 2018.

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen.

Bilag
1. Detaljeret opgørelse af afdelingernes udgifter.
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Punkt 10, Bilag 1: Bilag 1 - Detaljeret opgørelse af afdelingernes udgifter.pdf
Afdelinger i drift 1.1.2014

Realiseret
2014

Realiseret
2015

Realiseret
2016

Realiseret
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Service og ejendomsdrift:
Renholdelse
Særlige aktiviteter (vaskeri og beboerhus mv.)
Diverse udgifter (afdelingsbestyrelse, ejendomskontor, advokat mv.)
Forsikringer
I alt

87.815.710
15.217.859
15.181.470
16.088.406
134.303.445

88.823.695
15.094.107
12.478.181
16.431.283
132.827.266

94.009.551
15.000.627
12.212.016
16.835.100
138.057.293

94.292.935
14.559.521
12.535.994
14.425.268
135.813.718

96.144.200
15.229.026
13.999.931
17.246.951
142.620.108

94.072.932
15.309.315
13.953.998
13.889.549
137.225.794

Vedligeholdelse - ekskl. henlæggelser:
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (forbrug minus henlæggelser)
Istandsættelse ved fraflytning m.v (forbrug minus henlæggelser)
Istandsættelse ved fraflytning m.v (henlæggelse)
B-ordning (henlæggelse)
I alt

9.394.509
1.224.346
62.014
11.283.113
5.045.555
27.009.537

7.196.307
214.361
9.973
11.765.701
5.234.743
24.421.085

5.664.572
332.089
4.023
10.878.610
5.896.701
22.775.994

4.774.837
1.703.761
84.495
10.147.070
6.082.732
22.792.895

6.027.717
1.728.000
0
9.404.070
6.074.237
23.234.024

5.199.702
0
0
9.272.070
6.130.968
20.602.740

Ressourceforbrug:
Renovation
Vandafgift
El, gas og varme
I alt

26.705.121
36.885.501
18.137.675
81.728.298

27.390.354
34.071.159
19.259.778
80.721.291

26.416.785
32.322.112
19.229.528
77.968.425

22.408.812
31.286.079
17.817.863
71.512.753

22.917.616
32.907.039
19.308.081
75.132.736

22.099.277
31.941.122
18.274.160
72.314.559

247.405
84.729
4.168.251
4.500.385

41.546
7.164
3.025.288
3.073.998

46.733
0
3.874.636
3.921.369

132.280
0
3.484.384
3.616.664

0
5.408
3.618.337
3.623.745

0
0
3.723.775
3.723.775

Administration:
Administrationsbidrag
I alt

51.040.168
51.040.168

52.042.577
52.042.577

52.239.590
52.239.590

52.925.350
52.925.350

52.980.848
52.980.848

52.928.162
52.928.162

Boligsocial indsats:
Boligsociale projekter
I alt

12.732.120
12.732.120

12.537.619
12.537.619

15.297.946
15.297.946

14.683.674
14.683.674

13.352.048
13.352.048

15.103.697
15.103.697

311.313.953

305.623.836

310.260.618

301.345.053

310.943.509
301.345.053
9.598.456

301.898.727
301.345.053
553.674

Tab:
Tab ved lejeledighed (forbrug minus henlæggelse)
Tab ved fraflytninger (forbrug minus henlæggelse)
Tab ved fraflytninger (henlæggelse)
I alt

DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSUDGIFTER
3B-mål
Difference
Solidariske bidrag:
Arbejdskapitalen
Dispositionsfond
A og G indskud
I alt

0
6.799.603
16.428.035
23.227.637

0
6.865.996
16.631.050
23.497.046

0
6.930.835
16.999.048
23.929.883

0
6.954.519
16.103.219
23.057.738

2.000.000
7.028.826
16.405.558
25.434.384

2.000.000
7.237.508
16.487.684
25.725.192

Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde:
Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde
I alt

54.048.121
54.048.121

53.207.913
53.207.913

53.621.555
53.621.555

63.741.430
63.741.430

69.520.078
69.520.078

66.081.546
66.081.546

Øvrige driftsudgifter og forskydninger:
Andre renter
Ydelse hjemfaldslån og andre driftsstøttelån
Underskudsafvikling
Korrektion vedr. tidligere år
Godtgørelse til fraflyttede lejere (råderetssager)
I alt

3.065.191
13.814.703
3.415.137
7.734.948
88.902
28.118.881

474.528
18.643.865
3.068.779
6.350.689
466.582
29.004.443

2.606.616
20.007.822
1.634.419
3.013.399
226.783
27.489.039

2.744.286
20.601.467
1.617.482
10.332.839
515.489
35.811.563

364.821
19.383.570
1.962.638
0
60.000
21.771.029

461.250
19.429.376
1.395.340
0
0
21.285.966

ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER (LÅN OG BIDRAG)

105.394.639

105.709.402

105.040.477

122.610.731

116.725.491

113.092.704

AFGRÆNSEDE DRIFTSUDGIFTER
Statsligt mål
Difference

416.708.592
416.708.592
0

411.333.238
419.139.392
-7.806.154

415.301.095
421.570.192
-6.269.097

423.955.784
424.000.992
-45.208

427.669.000
426.431.792
1.237.208

414.991.431
428.862.592
-13.871.161

Lån, skatter og henlæggelser:
Lån til ejendommen (konto 105.9)
Ejendomsskatter (konto 106)
Henlæggelse til Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 120)
Lån til renoveringsarbejder (konto 127)
Konto 128
LÅN, SKATTER OG HENLÆGGELSER

186.424.123
75.059.476
141.328.383
31.829.451
0
434.641.433

190.098.705
78.760.296
148.435.728
31.372.004
0
448.666.732

197.323.399
79.946.527
161.174.486
29.467.380
0
467.911.793

187.432.564
78.250.947
172.332.127
57.141.851
0
495.157.489

188.489.226
82.565.308
177.742.943
65.535.789
0
514.333.266

189.307.874
83.061.095
205.511.638
70.398.884
0
548.279.491

851.350.025
871

859.999.970
880
1,0%

883.212.888
904
2,7%

919.113.273
940
4,1%

942.002.266
964
2,5%

963.270.922
985
2,3%

18.447.426
0

30.412.774
0

73.431.539
0

0
25.495.723

0
19.027.742

0
17.510.484

1,000

1,020
1,006

1,040
1,012

1,061
1,018

1,082
1,023

1,104
1,029

820.226.364

831.993.418

851.971.981

866.536.341

872.026.517

879.379.751

SAMTLIGE UDGIFTER
Samtlige udgifter pr. m2
Ændring fra år til år (pct.)
Ikke medtagne udgifter:
Henlæggelse til reguleringskonto helhedsplaner (132.9)
Henlæggelse til reguleringskonto helhedsplaner (124)
Beregnet udvikling og statsligt mål:
Modelberegnet udvikling
Modelberegnet udvikling inkl. mål på 8 pct.
M² i alt 997.521
Lejemålsenheder i alt 12.709
Husleje

301.345.053

431.739.031

1,126
1,036

Punkt 11: Indstilling - Henlæggelser til planlagt vedligehold i 3B (D)

Henlæggelser til planlagt vedligehold i 3B (D)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Driftsudvalget den 11. oktober 2018
- 7. november 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal drøfte udviklingen i henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold i 3B.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at udviklingen i henlæggelser til planlagt vedligehold i 3B drøftes.

Problemstilling
Det følger af almenboligloven og princippet om balanceleje, at den enkelte afdeling skal henlægge,
så planlagt og periodisk vedligehold kan ske for henlagte midler, og der dermed ikke skal optages
lån i afdelingen til vedligeholdelsesarbejder.
Henlæggelserne skal fastsættes på baggrund af en drifts- og vedligeholdelsesplan (dv-plan).
Det er organisationsbestyrelsens ansvar, at der henlægges tilstrækkeligt i afdelingerne.
Det følger endvidere af den nye driftsbekendtgørelse, at dv-planen i fremtiden skal omfatte de
kommende 30 års aktiviteter mod tidligere 10 år (senest 1/1 2024), og at planen fremover skal
granskes hvert femte år af en uvildig byggesagkyndig (senest 1/1 2022).
Med denne indstilling lægges der op til en drøftelse af status for arbejdet med dv-planer i 3B og
udviklingen i henlæggelserne.

Løsning
Bygningseftersyn, dv-plan og henlæggelser
Sikringen af effektiv vedligeholdelse af 3B’s ejendomme bygger på 3 elementer:
Bygningseftersyn
Ved udgangen af 2018 vil der gennem de seneste år være gennemført et bygningseftersyn af
samtlige 3B’s boligafdelinger (dog med undtagelse af institutioner og skæve boliger, der pt. ikke er
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omfattet). Bygningseftersynene beskriver bygningernes stand og de forventede vedligeholdelsesarbejder i de kommende 20 år samt de forventede udgifter hertil.
Bygningseftersynene udarbejdes af 3B’s byggeafdeling og registreres i 3B’s administrationssystem, UNIK, så hver bygningsdel er registret. Dermed kan dv-planen i princippet genereres automatisk, og der er skabt et betydeligt datagrundlag for effektiv daglig drift – fx kan vedligeholdelsesopgaver på tværs af afdelingerne forudsiges og udbydes samlet, ligesom der kan skabes sammenhæng til registreringen af udførelsen af de løbende vedligeholdelsesopgaver (automatisk opdatering af bygningseftersyn og vedligeholdelsesplan).
Fra 2019 påbegyndes en ny ’runde’ bygningseftersyn af afdelingerne, hvor aktiviteter i de kommende 30 år bør registreres (mod nu 20 år), ligesom der bør tages stilling til, hvordan man vil leve
op til kravet om ekstern granskning.
DV-planer
På baggrund af bygningseftersynet genereres afdelingens dv-plan. DV-planen udarbejdes af driftschefen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.
Udarbejdelsen af dv-planen omfatter nogle gange, at nødvendige aktiviteter i henhold til bygningseftersynet flyttes eller justeres, eller at andre aktiviteter medtages. Der bør fremadrettet udarbejdes
nærmere retningslinjer herfor.
DV-planen omfatter som udgangspunkt kun vedligeholdelsesarbejder, men der kan ofte være et
element af forbedringsarbejde i de planlagte aktiviteter, hvilket skyldes, at fx udskiftningen af et tag
samtidig kan være både et vedligeholdelsesarbejde og et forbedringsarbejde, da det nye tag har
bedre egenskaber end det nuværende (fx bedre isoleringsevne). Det giver nogle udfordringer, når
henlæggelserne skal fastsættes, jf. nedenfor.
Afdelingernes dv-planer er udviklet i de seneste år, så ca. 75 pct. nu er registreret i UNIK, og omfatter de kommende 20 års aktiviteter. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 vil alle afdelinger have fået en 20-årig dv-plan registreret i UNIK.
Henlæggelser
Henlæggelserne i en afdeling skal svare til de forventede udgifter til vedligeholdelsesaktiviteterne i
dv-planen.
Det er imidlertid ikke altid tilfældet, og det fremgår så af dv-planen, at aktiviteten finansieres helt
eller delvist af ’Anden finansiering’.
Det er ikke lovligt at planlægge med anden finansiering til vedligeholdelsesarbejder. Til gengæld
må der godt planlægges med anden finansiering til forbedringsarbejder (fx lån, trækningsret og
kollektiv råderet), hvortil der til gengæld ikke må henlægges.
2
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Da der i 3B’s dv-planer ikke i tilstrækkelig grad skelnes mellem vedligeholdelsesarbejder og forbedringsarbejder, jf. den ovenfor nævnte problemstilling hermed, er det pt. vanskeligt at fastslå
præcist, i hvilket omfang der (ikke) henlægges tilstrækkeligt, jf. også nedenfor. Der er dog afdelinger, hvor der ikke henlægges tilstrækkeligt.
Revisionen har i 3B’s revisionsprotokollat påtalt det forhold, at der arbejdes med anden finansiering i dv-planerne.
Der bør særligt være opmærksomhed på, om afdelingerne henlægger nok til udskiftning af køkkener og badeværelse, som i mange afdelinger traditionelt har været finansieret næsten udelukkende
som forbedringsarbejder. Der skal henlægges til den løbende nødvendige udskiftning af køkkener
og badeværelser.
Den samlede struktur fremgår af figuren nedenfor:

Bygningseftersyn

•

Bygningseftersyn med 20-årig
horisont og alle bygningsdele
registreret i UNIK ved
udgangen af 2018.

•

Krav om 30-årig horisont
inden 1/1 2024.

•

Krav om granskning inden 1/1
2022.

DV-plan

•

20-årige dv-planer i UNIK – 75
pct. i 2018, resten i 2019.

•

Både vedligeholdelsesarbejder og forbedringsarbejder.

•

Forskel til bygningseftersyn.

•

Krav om 30-årig horisont og
granskning.

Henlæggelser
•

Stigende henlæggelser.

•

Opmærksomhed på
henlæggelser til køkkener og
badeværelser.

•

Henlæggelsesefterslæb i
nogle afdelinger, hvor der
budgetteres med anden
finansiering – også til
vedligeholdelsesarbejder.

Udviklingen i henlæggelserne i 3B
Der har i de seneste år været fokus på at sikre tilstrækkelige henlæggelser i de enkelte afdelinger.
Dette har været nødvendigt, både fordi der i nogle afdelinger ikke har været henlagt tilstrækkeligt,
fordi alle nødvendige vedligeholdelsesarbejder ikke har været en del af afdelingens dv-planen,
eller fordi der opereres med anden finansiering af vedligeholdelsesarbejder, og fordi dv-planerne, i
takt med at de omfatter tyve i stedet for ti år, kommer til at omfatte flere nødvendige vedligeholdelsesarbejder.
Som det fremgår af figuren nedenfor, har fokus haft en effekt.
Henlæggelserne er opgjort for afdelinger i drift 1/1 2014. I disse afdelinger er henlæggelserne til
planlagt vedligehold steget fra 141 mio. kr. i 2014 til budgetteret 206 mio. kr. i 2019 – svarende til
3
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en stigning fra ca. 150 kr./m2 i 2014 til 206 kr./m2 i 2019. Tallene dækker imidlertid også over betydelige forskelle mellem afdelingerne.
Det skal dog bemærkes, at en del af stigningen i 2019 er ekstraordinær og skyldes, at en række
store overskud i enkelte afdelinger som følge af tilbagebetaling af rentesikring i 2018 henlægges i
2019. Der budgetteres således i budgetterne for 2019 med et fald på godt 10 mio. kr. svarende til
godt 10 kr./m2 i henlæggelserne i 2020.

300

250.000.000

250

200.000.000

200

150.000.000

150

Kr.

Kr. / m2

Henlæggelser i afdelinger i drift 1/1 2014

100.000.000

100

50.000.000

50
0

0
R-2014

R-2015

R-2016

R-2017

B-2018

B-2019

Henlæggelser til planlagt vedligehold - udgift pr. m2
Henlæggelser til planlagt vedligehold - samlet udgift

I de kommende 20 år budgetteres der med arbejder i dv-planerne på godt 4 mia. kr., hvoraf godt 3
mia. kr. dækkes af henlæggelser og godt 1 mia. kr. dækkes af anden finansiering. Opgørelsen er
pt. dog behæftet med en vis usikkerhed.
Opgavegruppe om bygningseftersyn, dv-planer og henlæggelser
Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet at nedsætte en opgavegruppe, der skal se på,
hvordan der i afdelingerne arbejdes med bygningseftersyn og dv-plan, og hvordan der sikres tilstrækkelige henlæggelser i afdelingerne.
Det kan særligt være relevant i opgavegruppen at drøfte nogle rammer for, hvordan henlæggelserne i afdelinger med utilstrækkelige henlæggelser kan øges under hensyntagen til huslejeudviklingen. Det bliver yderligere relevant, når dv-planerne udvides til 30 år, og der dermed kommer nye
aktiviteter med, som der ikke har været henlagt til tidligere.
Endvidere kan det være relevant at drøfte, hvordan afdelingerne henlægger tilstrækkeligt til vedligeholdelse/udskiftning af køkkener og badeværelser – blandt andet under hensyntagen til Københavns Kommunes skærpede praksis på området, hvor det ikke accepteres, at udskiftningen alene
finansieres af kollektiv råderet/forbedringslån.
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Endelig kan det være relevant at drøfte, hvordan man finansierer granskningen af bygningseftersyn og dv-planer, som bliver lovpligtige.
Opgavegruppen er udskudt, og organisationsbestyrelsen kan i 2019 drøfte, hvornår det er relevant
at nedsætte opgavegruppen.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Organisationsbestyrelsens kommentarer vil blive indarbejdet i indstillingen om nedsættelse af en
opgavegruppe om bygningseftersyn, dv-planer og henlæggelser i 2019.

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Bilag
Ingen.
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Investeringsopfølgning og likviditetsstyring (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Forretningsudvalget den 1. november 2018
- 5. november 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til aktivering af en del af 3B’s likvide midler.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der foretages aktivering af 3B’s likvide midler (driftskontoen), ved at den nuværende porteføljeaftale med Jyske Banks ”BM 1,0” Likviditetsportefølje forhøjes med 100 mio. kr.

Problemstilling
Pr. den 30. september 2018 har 3B på vegne af 3B og 3B’s afdelinger placeret ca. 596,5 mio. kr.
hos fem kapitalforvaltere og ca. 44 mio. kr. i kontantbeholdning hos Danske Bank. Kontantbeholdningen varierer løbende, men er gennemsnitligt stigende.
Ifølge driftsbekendtgørelsens § 49 stk. 1 skal dispositionsfondens og afdelingernes midler være
anbragt sikkert, og så de i nødvendigt omfang og til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide til
anvendelse efter deres formål. Disse midler skal ifølge driftsbekendtgørelsen være placeret i aktiver udstedt i danske kroner, dvs. indlån i pengeinstitut, realkreditobligationer, statsobligationer
samt investeringsforeninger.

Løsning
Administrationen foreslår derfor en yderligere aktiv styring af likviditeten og har på denne baggrund
foretaget analyse af den løbende kontante likviditet i forhold til styring heraf samt afklaret mulighederne for fordeling mellem kontantbeholdning og porteføljebeholdning.
Administrationen har konstateret, at 3B’s daglige likviditet har en så stor størrelse, at den medfører
et rentetab af indestående på 3B’s driftskonto (renteudgift af positiv indestående er pt. 0,65 pct. af
indestående over 50 mio. kr.). Renteudgiften for driftskontoen udgjorde i 2016 ca. 842.000 kr. og i
2017 ca. 471.000 kr. Også i 2018 må der forventes udgifter til rente af positivt indestående.
I bilag 1 er samlet en status på 3B’s investeringsporteføljer, samt et makroøkonomisk tilbageblik og
forventninger til fremtiden i forhold til likviditet. I bilag 2 fremgår likviditetsudviklingen historisk.
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Likviditetsudviklingen i 3B viser i perioden den 1. januar 2015 til den 30. september 2018 et gennemsnitligt indestående på driftskontoen på ca. 133 mio. kr.
For at reducere udgifterne til negativ rente yderligere foreslår administrationen, at 3B’s likviditet
reduceres med yderligere 100 mio. kr. i porteføljeforvaltning.
Det betyder, at der i meget korte perioder (typisk én bankdag ved terminsbetaling) kan være et
negativt indestående på 3B’s driftskonto. 3B har imidlertid aftale med Danske Bank om, at der kan
trækkes op til 80 mio. kr. på driftskontoen til en rente á 0,50 pct. Ved særlige behov kan der trækkes yderligere, såfremt 3B i god tid giver besked herom.
Det er administrationens anbefaling, at den overskydende likviditet placeres til forvaltning i meget
lav risiko for at sprede 3B’s risiko og eksponering over for rentestigninger. Det betyder samtidig, at
der kan forventes et beskedent afkast.
Yderligere placering i porteføljeaftale med Jyske Banks ”Likviditetsportefølje BM 1,0”
Administrationen anbefaler, at 3B investerer yderligere 100 mio. kr. fra driftskontoen (kontantbeholdning) til porteføljeforvaltning (obligationer). Administrationen anbefaler, at disse midler placeres
i Jyske Banks BM 1,0 Likviditetsportefølje, der er en portefølje specielt egnet til placering af driftsmidler i porteføljer med meget lav renterisiko.
Alternativt kan disse midler placeres i Danske Banks ”Absolut-lav-risiko” investeringsforeningsbevis med lav renterisiko.
Ovenstående tiltag er aftalt med KAB. I løbet af 2019 vil der blive set på 3B’s kapitalforvaltning i
sammenhæng med KAB’s kapitalforvaltning.

Økonomi
Den foreslåede likviditetsstyring og placering af midler hos kapitalforvaltere forventes at have positiv effekt på de hidtidige betalte renteudgifter til Danske Bank for positiv indestående på driftskontoen – og dermed på forrentningen af afdelingernes og selskabets midler.
Såfremt indstillingen godkendes, vil administrationen iværksætte tiltaget inden udgangen af 4.
kvartal 2018, hvorfor de økonomiske konsekvenser forventes at have effekt fra og med 2019.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere beslutningen inden for 3B’s nuværende forvaltningsaftale med Jyske Bank.

Bilag
1. Status på 3B’s investeringsporteføljer, samt makroøkonomisk tilbageblik og forventninger til
fremtiden.
2
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2. Graf over 3B’s likviditetsudvikling 2015 – sept. 2018.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Makroøkonomisk billede

Udviklingen i 3. kvartal 2018
Den globale økonomi befandt sig som forventet på et lidt lavere niveau sammenlignet med foregående kvartaler. De igangværende handelsudfordringer mellem USA og Kina har ikke pt. for alvor
formået at ødelægge en fundamental stærk amerikansk økonomi, hvor arbejdsløsheden dykkede
yderligere.
Det vurderes, at udfordringer som følge af valg i Italien og situationen i Tyrkiet var med til at lægge
låg over væksten og holde renterne i ro.
Den amerikanske centralbank (FED) forhøjede helt som forventet renten med 0,25 pct. på seneste
møde i september. Samtidig gjorde FED det klart, at man vil forsætte med (rente-)stramningerne
frem til udgangen af 2019. Markedet tolkede det i retning af op til fem yderligere stramninger á
0,25 pct.
Den europæiske centralbank (ECB) har på seneste møde i september udtrykte bekymring for
mulige konsekvenser af ovenstående. Samtidig betonedes udviklingen i inflationsraten, der ifølge
ECB klart er for opadgående, og formentlig vil ramme i underkanten af 2 pct. inden udgangen af
2019, primært trukket op af højere råvarepriser, herunder olie. ECB prøvede dog at berolige markederne med, at udlånsrenten (refi-renten) ikke vil blive ændret på denne side af sommeren 2019
(dvs. tidligst fra september 2019).
Den udenlandske købsinteresse efter især lange danske realkreditobligationer fortsatte. Det er
stadigvæk primært lange 30-årige fastforrentede obligationer, der nyder godt af købslysten.
Realkreditobligationer outperformede således statsobligationer i kvartalet, hvilket styrkede afkastet
på 3B’s porteføljer sammenlignet med benchmark, idet porteføljerne primært består af realer.

Søren Gravgaard, 26.oktober 2018
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Forventet udvikling i den resterende del af 2018
Det fortsat pressede arbejdsmarked i USA betyder, at FED vil fortsætte stramningen af pengepolitikken i 2018. Der ventes en ny rentestigning i december á 0,25 pct.
Inflationsrisici er fortsat begrænsede, idet der endnu ikke ses nævneværdigt lønpres fra et ellers
presset arbejdsmarked i USA, og der ses heller ikke yderligere råvareprisstigninger.
Der forventes uændrede til svagt stigende renter igennem sidste kvartal 2018. En yderligere eskalerende udvikling i handelsudfordringerne mellem USA og Kina og deraf mindre global vækst, kan
holde renterne nede på nuværende niveauer, og kan i yderste konsekvens medføre større rentefald, end det der hidtil er set.
Ophører handelsudfordringerne mellem USA og Kina tidligere end forventet, kan det meget vel
medføre stigende renter og aktiekurser, idet der kan forventes en ”omvendt trafik” i form af investorsalg af obligationer og køb af mere risikobetonede aktier.
Realkreditobligationer kan fortsætte med at performe, idet det forventes, at den nuværende store
udenlandske købsinteresse fortsætter, mens nettoudstedelsen fortsat vil være negativ, blandt andet på grund af tvangskonverteringer i den almene sektor i forbindelse med flytningen af lån til
statsgaranterede lån. Tvangskonverteringerne havde sin begyndelse ved indgangen til 3. kvartal
og vil fortsætte ind i 2019.
Forventningen om et beskedent, men positivt afkast i 2018 i niveauet 0,50 - 0,75 pct. på 3B’s
”klassiske” obligationsporteføljer fastholdes.
For likviditetsporteføljen ses afkastet omkring 0,25 pct. i 2018.
Trendporteføljen ”Momentum” er blevet hårdt ramt af de skiftende rentebevægelser i årets første
ni måneder.
Særligt 1. halvår var et ”svært” halvår, hvorfor porteføljen givetvis vil udvise et beskedent negativt
afkast for hele året.

Søren Gravgaard, 26.oktober 2018
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Investeringsafkast
Investeringsopfølgning
3B har placeret en meget stor del af sin kapital (ca. 596,5 mio. kr. pr. 30. september 2018) i fem
investeringsporteføljer.
Nettoafkastet pr. 30. september 2018 ser således ud:
Investeringsportefølje

Afkast i 3. kvartal 2018

Afkast pr. 30/9-2018

0,25 pct.

0,78 pct.

-0,08 pct.

0,35 pct.

Nykredit Asset Management

0,15 pct.

0,60 pct.

Alm. Brand Bank Asset Management

0,13 pct.

-0,18 pct.

0,15 pct.

0,26 pct.

Danske Bank Asset Management
Nordea Markets

(Momentum – trendportefølje)

Jyske Bank Capital (likviditetsportefølje)

Samlet set er der tale om et acceptabelt afkast i 3. kvartal for to af forvalterne af de ”klassiske”
porteføljer. Det må dog konstateres, at den tredje forvalter Nordea Markets underperformede i
forhold til de to øvrige i kvartalet.
3B måler i forhold til et benchmark (med en korrigeret varighed på tre år), som består ligeligt af
stats- og realkreditobligationer. Benchmark viser et afkast på -0,21 pct. for 3. kvartal 2018.
Således kan det konkluderes, at alle porteføljeforvaltere har slået benchmark i 3. kvartal.
”Bølgegangen” på rentemarkedet uden klar retning i 1. halvår var negativ for porteføljen hos Alm.
Brand Bank. Uden nogen trend i renteudviklingen taber ”Momentum”-strategien sammenlignet
med traditionelle porteføljer. Strategien er målrettet længere perioder med rentefald eller
–stigning. 3. kvartal 2018 bød på mere rolige rentebevægelser på obligationsmarkederne, hvorfor
porteføljen afkastede på niveau med de øvrige.
Den betydeligt mindre risikofyldte likviditetsportefølje i Jyske Bank Capital har i 3. kvartal afkastet
som forventet.
Administrationen følger fortsat nøje Nordeas performance-udvikling. Som det ses i opgørelsen,
havde Nordea i 3. kvartal et afkast under Danske Bank og Nykredit, hvorfor en mulig udskiftning af
Nordea som porteføljeforvalter fortsat overvejes.

Søren Gravgaard, 26.oktober 2018
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Vestergårdsvej og Hørgården - Ændring af udlejningsmodel (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Forretningsudvalget den 1. november 2018
- 6. november 2018 / Solvejg von Barm

På baggrund af regeringens strategi ’Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030’
skal organisationsbestyrelsen tage stilling til ændring af udlejningsmodel for afdelingerne Vestergårdsvej og Hørgården 1 og 2.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at beslutte,
1.

om administrationen med Københavns Kommune skal forhandle en ændring af udlejningsmodellen for afdelingerne Vestergårdsvej, Hørgården 1 og 2 jf. løsningsmodel A), B) eller
C) som beskrevet i ’Løsning’.

Problemstilling
Som led i regeringens strategi ’Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030’ (marts
2018) har regeringen udpeget en række såkaldte ’udsatte områder’, ’ghettoområder’ samt ’de hårdeste ghettoområder’.
Regeringen har i maj indgået aftaler med et flertal i folketinget om gennemførelse af udspillet, herunder om udpegning af områder som hårde ghettoer, ghettoer eller udsatte boligområder samt
konsekvenserne af at være en hård ghetto.
Hvis et område har været ghetto fem år i træk, bliver det en hård ghetto, og så vil der i henhold til
aftalerne være krav om, at der udarbejdes en udviklingsplan for området, hvor andelen af almene
familieboliger nedbringes til højst 40 pct. inden 2030.
3B’s afdelinger 6071 Hørgården 1 og 6072 Hørgården 2 i København S forventes i henhold til aftalerne at blive udpeget som en ghetto ved næste ghettoliste i december 2018 med risiko for at blive
en hård ghetto i 2021.
3B’s afdeling 6067 Vestergårdsvej i København NV forventes som en del af det samlede boligområde ’Stærevej mv.’ i henhold til aftalerne at blive udpeget som et ’udsat område’ med risiko for
senere at blive en ghetto.
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Kriterier mv. er nærmere beskrevet i bilag 1, som er en orientering til Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Løsning
Kriterier for udsatte boligområder og baggrund for ændring af udlejningsmodeller
For at blive udpeget til et udsat område skal området samlet set opfylde mindst to af nedenstående
fem kriterier:

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct.
3. Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende
stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere.
4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse (fra Danmark eller godkendt i Danmark), overstiger 60 pct.
5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst.
Ghettoområder står på listen over udsatte boligområder og opfylder desuden nedenstående:
1. Mindst to af de tre af regeringens oprindelige ghettokriterier om:
a. antal dømte på over 2,7 pct.
b. andel uden for arbejdsmarked eller uddannelse på over 40 pct.
c. andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på over 50 pct.
Eller
2. Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på over 60 pct.
Alle områder er defineret som samlede boligområder med mindst 1.000 beboere.
En mulighed for at påvirke hvorvidt et område opfylder de opstillede kriterier for udsat område og
ghettoområde, kan være at ændre på områdernes beboersammensætning. Dette kan ske ved at
ændre på kriterierne for tilgang af nye beboere ved at ændre på områdernes udlejningsmodeller.
For Vestergårdsvej vil beboersammensætningen i de øvrige boligområder i det samlede udsatte
område ’Stærevej mv.’ selvsagt influere på, om området samlet set fortsat defineres som et udsat
område.
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Forslag til nye udlejningsmodeller
For at ændre de to områders beboersammensætning kan udlejningsmodellerne for områderne
ændres, så der stilles krav om, at ansøgere opfylder de fleksible kriterier ud fra følgende forslag:
Modelforslag

Nuværende

A

B

Udlejningsmodel

C
(A og B kombineret)

for Hørgården
1+2 og Vester-

Kommunal anvisning

Fleksibel venteliste

Intern oprykning

Genhusning

gårdsvej
3/9
Hvis boligen returneres, udlejes via
interne venteliste.
Udlejes boligerne
ikke ud til intern
oprykning, udlejes
de via fleksible
venteliste
5/9 af de ledige
boliger udlejes via
intern venteliste.
Såfremt de ikke
udlejes via den
interne venteliste
udlejes boligerne
via den fleksible
venteliste (4/9)
1/9
Hvis boligen returneres, udlejes via
den almindelige
venteliste.

3/9
Hvis boligen returneres, udlejes via intern
oprykning.

3/9
Hvis boligen returneres, udlejes via intern
oprykning.

3/9
Hvis boligen returneres, udlejes via den
fleksible venteliste.

5/9

0-5/9

5/9, hvor ansøger
skal opfylde de fleksible kriterier.

-

0-5/9, hvor ansøger
skal opfylde de fleksible kriterier.

1/9
Hvis boligen returneres, udlejes via den
fleksible venteliste.

1/9
Hvis boligen returneres, udlejes via den
fleksible venteliste.

1/9
Hvis boligen returneres, udlejes via den
fleksible venteliste.

Modellerne vurderes at ligge inden for den nuværende udlejningsaftale mellem 3B og Københavns
Kommune, hvorfor modellerne umiddelbart kan implementeres.
Den 8. december 2016 godkendte organisationsbestyrelsen nye udlejningsmodeller for 3B’s boliger i blandt andet Københavns Kommune, der fremmer øget intern oprykning i 3B. Ovenstående
oplæg til ændringer af de nævnte afdelingers udlejningsmodeller, vil alt andet lige begrænse muligheder for intern oprykning i 3B.
Afdelingsformændene i Hørgården og Vestergårdsvej er informeret om sagen.
Som et fokuspunkt for udlejningen i de to afdelinger, kan der gennemføres en ekstraordinær kontrolindsats i forhold til eventuel ulovlig fremleje i afdelingerne, hvilket der dog ikke pt. er ressourcer
til i administrationen.
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Mulig fritagelse for kommunal anvisning og ny udlejningsaftale fra 2019
Administrationen har med Københavns Kommune drøftet mulighederne for, at afdelingerne fritages
helt for kommunal anvisning. Hørgården har tidligere været friholdt for kommunal anvisning.
Københavns Kommune tilkendegiver, at dette kan drøftes videre i regi af den kommende udlejningsaftale 2019-2022, som de almene boligorganisationer i København gennem BL’s 1. kreds pt.
forhandler med Københavns Kommune om.
Som besluttet af organisationsbestyrelsen den 26. oktober 2017, har 3B i den sammenhæng til
forhandlingerne blandt andet indmeldt muligheder for, at kommunal anvisning maksimalt skal udgøre 25 pct. samt indførelse af et eventuelt loft på den maksimale andel af anviste boliger i en afdeling.

Økonomi
Der er interne økonomiske udgifter i forhold til tidsforbrug til forhandling af aftale om udlejning mellem 3B og Københavns Kommune. Denne udgift er indeholdt i administrationsomkostningerne.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen gå videre med forhandling med Københavns Kommune om nye udlejningsmodeller for afdelingerne ud fra organisationsbestyrelsens beslutninger. Afdelingerne vil i den sammenhæng blive orienteret.

Bilag
1. TMU-orientering om parallelsamfundsaftale.

Økonomi
FU indstillede til organisationsbestyrelsen at beslutte, om administrationen med Københavns Kommune skal forhandle en ændring af udlejningsmodellen for afdelingerne Vestergårdsvej, Hørgården
1 og 2 jf. de beskrevne løsningsmodeller i indstillingen.
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Udvikling

NOTAT

Til Teknik- og Miljøudvalget

30. maj 2018
Sagsnr.
2018-0131999

Vurdering af konsekvenser for København af nye politiske aftaler
i Folketinget om initiativer, der modvirker parallelsamfund
Regeringen præsenterede den 1. marts 2018 deres strategi mod
parallelsamfund "Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i
2030" og fremlagde et udmøntende lovforslag. Teknik- og
Miljøudvalget blev orienteret om sagen den 6. og 23. marts 2018.

Dokumentnr.
2018-0131999-2
Sagsbehandler
Line Jensen Buch

Den 8., 9.,10. og 28. maj indgik regeringen seks politiske aftaler med
øvrige partier i folketinget om indsats mod parallelsamfund: ”Aftale
om initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund”1,
”Delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe
parallelsamfund”2, ”Delaftale om forbud mod indflytning i de
hårdeste ghettoområder for ydelsesmodtagere i
kontanthjælpssystemet”1, ”Aftale om finansiering af indsatser for at
forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om
Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte
boligområder mv. i perioden 2019-2026”3, ”Aftale om obligatorisk
læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet straf for
pligtforsømmelse for ledere i offentlig tjeneste eller hverv”2 og
”Delaftale om bedre fordeling i daginstitutioner”4
Den boligpolitiske aftale ventes at blive udmøntet i et lovforslag i
oktober 2018 med forventet vedtagelse inden 1. december 2018, hvor
næste ghettoopgørelse offentliggøres. Aftalen på
beskæftigelsesområdet forventes at træde i kraft 1. juli 2019 og aftalen
på undervisningsområdet til skoleåret 2019/2020. Aftalerne på Børneog Socialministeriets område forventes at træde i kraft 1. juli 2019 og
1. januar 2020.
Overordnet vurderes aftalerne at ligge i forlængelse af regeringens
oprindelige udspil. Dette notat gennemgår de væsentligste
konsekvenser for København på Teknik- og Miljøudvalgets område.
Vurderingerne tager afsæt i kommunens vedtagne tilgang til at løfte
udsatte bolig- og byområder i Politik for Udsatte Byområder, som
Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017.
Nye ghettokriterier betyder flere ghettoer i København
Almene boliger
1

Indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
Indgået med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
3
Indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti
4
Indgået med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
2

Njalsgade 13
Postboks 348
2300 København S
EAN nummer
5798009809452
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De to udpegningskriterier om uddannelse og kriminalitet justeres.
Samtidig ændres definitionen, sådan at udsatte boligområder er
boligområder, der opfylder to af følgende kriterier: tilknytning til
arbejdsmarkedet, uddannelse, indkomst og kriminalitet. Et
ghettoområde defineres som et boligområde, der opfylder to af de fire
førnævnte kriterier samt opfylder kriteriet om ikke-vestlige baggrund.
Ændringen får den konsekvens, at Københavns Kommune går fra at
have fire ghettoer5 i eksisterende lovgivning til at have i alt 10
udpegede områder. Boligområderne fremgår af nedenstående tabel,
hvor boligområderne sandsynlighed for at ændre status på ghettolisten
også vurderes. Vurderingerne er alle overslag og baseret på det
samlede antal af beboere6. Dette betyder, at vurderingerne er
maksimalvurderinger og på ”den sikre side”.
Tabel 1 De ti boligområder på statens liste over udsatte boligområder og
ghettoliste med en vurdering deres sandsynlighed for at ændre status
Kategori
ifølge
aftalen fra
Områdenavn maj 2018
Mjølnerparken "Hård
(1.752 beboere) ghetto"

Tingbjerg/
Utterslevhuse

"Hård
ghetto"

(6.527 beboere)

Aldersrogade
(2.259 beboere)

Ghetto

Påkrævet ændring for at boligområdet ikke
længere er udpeget (estimat baseret på antal
beboere)
Opfylder alle fem kriterier som eneste område i
Københavns Kommune. Særligt mange med ikkevestlig baggrund (82,1%). Ligger relativt langt fra
grænseværdierne.
Området vil ikke længere være en ghetto, hvis:
• 562 færre med ikke-vestlig herkomst (så er
området kun et udsat boligområde).
Opfylder to (uddannelse og indkomst) ud af fire
kriterier samt ghettokriteriet om ikkevestlig
herkomst. Ligger relativt langt fra
grænseværdierne, dog med den laveste andel
beboere uden for beskæftigelse (28,1 %) af alle
boligområderne.
Området vil ikke længere være en ghetto, hvis:
• 1136 personer får en uddannelse ELLER
• Indkomsten stiger med 3,5 procentpoint
(14.600 kr. i gennemsnitlig årsindkomst)
ELLER
• 1482 færre beboere med ikkevestlig
herkomst.
Opfylder to (uddannelse og indkomst) ud af fire
kriterier samt ghettokriteriet om ikkevestlig
herkomst.

Sandsynlighed
for at
boligområdet
ændrer status
Fastholder
formentlig
ghettostatus

Fastholder
formentlig
ghettostatus

Fastholder
formentlig
ghettostatus

5

Disse er Tingbjerg/Utterslevhuse, Mjølnerparken, Bispeparken og
Gadelandet/Husumgård
6
Dette er gjort på trods af, at alle andre kriterier end ’ikkevestlig baggrund’ kun
omfatter en delmængde af beboerne (arbejdsmarked: 18-64 årige, uddannelse: 30-59
årige, indkomst: 15-64 årige og dømte: over 18 år).
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Bispeparken

Ghetto

(1.701 beboere)

Degnegården
mv.

Ghetto

(1.109 beboere)

Gadelandet/
Husumgård

Ghetto

(1.048 beboere)

Hørgården
(1.582 beboere)

Ghetto

Området vil ikke længere være en ghetto, hvis:
• 158 personer får en uddannelse ELLER
• Indkomsten stiger med 2,7 % (11.300 kr.
mere i gennemsnitlig årsindkomst) ELLER
• 497 færre beboere med ikkevestlig
herkomst.
Opfylder tre ud af de fire kriterier samt
ghettokriteriet om ikkevestlig herkomst.
Området vil ikke længere være en ghetto, hvis to
af følgende tre kriterier ændres:
• 3 dømte flytter ud
• 75 personer får en uddannelse
• indkomstniveauet stiger med 1,9 % (7.900
kr. mere i gennemsnitlig årsindkomst).
Alternativt: 177 færre beboere med ikkevestlig
herkomst, så er området kun et udsat boligområde.
Opfylder tre ud af de fire kriterier samt
ghettokriteriet om ikkevestlig herkomst. Området
vil ikke længere være en ghetto, hvis to af
følgende tre kriterier ændres:
• 3 dømte flytter ud
• 19 personer får en uddannelse
• Indkomstniveauet stiger med 0,2 % (850 kr.
mere i gennemsnitlig årsindkomst).
Alternativt: 48 færre beboere med ikkevestlig
herkomst, så er området kun et udsat boligområde.
Alternativt kan beboerantallet sænkes med 110
personer.
Opfylder to (uddannelse og indkomst) ud af fire
kriterier samt ghettokriteriet om ikkevestlig
herkomst. Området ligger tæt på
grænseværdierne, dog med en høj andel beboere
uden uddannelse (74,6 %).
Området vil ikke længere være en ghetto, hvis:
• 153 personer får en uddannelse ELLER
• Indkomsten stiger med 0,6 procentpoint
(2.500 kr. mere i gennemsnitlig
årsindkomst) ELLER
• 208 færre beboere med ikkevestlig
herkomst.
Alternativt kan beboerantallet sænkes med 49
personer.
Opfylder to (dømte og uddannelse) ud af fire
kriterier samt ghettokriteriet om ikkevestlig
herkomst. Området ligger meget tæt på
grænseværdierne.
Området vil ikke længere være en ghetto, hvis:
• 1 dømt flytter ud ELLER
• 63 personer får en uddannelse ELLER
• 24 færre beboere med ikkevestlig herkomst

Kan
sandsynligvis
ændre
ghettostatus
ved indsats

Kan
sandsynligvis
ændre
ghettostatus
ved indsats

Kan
sandsynligvis
ændre
ghettostatus
ved indsats

Ligger på
vippen til at
udgå af
ghettolisten

Side 3 af 8

Punkt 13, Bilag 1: Bilag 1 - TMU-orientering om parallelsamfundsaftale.pdf

Lundtoftegade
(1.504 beboere)

Sjælør
Boulevard
(1.279 beboere)

Stærevej mv.
(1.090 beboere)

Ghetto

Opfylder to (dømte og uddannelse) ud af fire
kriterier samt ghettokriteriet om ikkevestlig
herkomst. Området ligger tæt på
grænseværdierne.
Området vil ikke længere være en ghetto, hvis:
• 0-1 dømt flytter ud ELLER
• 45 personer får en uddannelse ELLER
• 62 færre beboere med ikkevestlig herkomst.
OBS ligger tæt på at blive udsat på indkomst, hvis
indkomsten falder med 0,2 % (850 kr. færre i
gennemsnitlig årsindkomst).
Ghetto
Opfylder to (dømte og uddannelse) ud af fire
kriterier samt ghettokriteriet om ikkevestlig
herkomst. Området ligger tæt på
grænseværdierne.
Området vil ikke længere være en ghetto, hvis:
• 1 dømt flytter ud ELLER
• 55 personer får en uddannelse ELLER
• 70 færre beboere med ikkevestlig herkomst.
Udsat
Opfylder to (dømte og indkomst) ud af fire
boligområde kriterier og er derfor et udsat boligområde.
Området har mange dømte (3,1 %).
Området vil ikke længere være et udsat
boligområde, hvis:
• Indkomsten stiger med 0,7 % (2.900 kr.
mere i gennemsnitlig årsindkomst).
Alternativt kan beboerantallet falde med 91
personer.

Ligger på
vippen til at
udgå af
ghettolisten

Ligger på
vippen til at
udgå af
ghettolisten

Ligger på
vippen til at
udgå af
ghettolisten

Herudover viser forvaltningens beregninger, at de to boligområder
Lundevænget/Ryparken II, Gullandsgården mv. og Remisevænget er i
risiko for at komme ind på statens liste over udsatte boligområder eller
ghettolisten.
Krav om markant ændring af boligsammensætningen i de ”hårde
ghettoer” betyder, at op mod 3.700 almene familieboliger i
København bringes i risiko for at skulle sælges eller nedrives
Med aftalen vil Københavns Kommune og de relevante
boligorganisationer blive underlagt krav om at udarbejde
udviklingsplaner for alle boligområder, der fire år i træk har været
udpeget som ghettoer. Disse områder betegnes i aftalen ”hårde
ghettoer”. Som det fremgår af tabel 2 er to boligområder i 2018 og syv
boligområder inden for de kommende fire år i risiko for at blive
”hårde ghettoer”. Udviklingsplanen skal leve op til kravet om at
reducere andelen af almene familieboliger i områderne til 40 %8 inden

8

Aftalen indbefatter en undtagelsesvis dispensation fra 40 % kravet, hvormed
muliggøres en højere procent andel på fx 50 eller 60 %. Kriterierne betyder, at
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2030. Forvaltningens beregninger viser, at op mod 3.700 almene
familieboliger er i risiko for at skulle sælges eller nedrives som
konsekvens af dette krav.
Nogle af de 3.700 boliger vil formentlig kunne bevares som almene
boliger gennem en ommærkning af boligerne til enten almene
ungdomsboliger eller ældreboliger. Ligeledes vil det i nogle af
boligområderne være muligt at sænke andelen af almene
familieboliger gennem fortætning med nye boliger eller erhverv.
Begge disse muligheder er meget stedsbestemte og afhænger af
fysiske forhold ved både boligen, bygningen og boligområdet. Det er
forvaltningens vurdering, at fortætning og ommærkning ikke vil være
realiserbart i alle områderne. I estimatet på de op til 3.700 indgår
muligheden for fortætning og (delvist) ommærkning udelukkende for
Tingbjerg/Utterslevhuse og Mjølnerparken9, men ikke for de øvrige
boligområder.
I tabel 2 oplistes tidsperspektiver for, hvornår de relevante
boligområder, tidligst kan udpeges som ”hårde ghettoområder” efter
fire år i træk at have stået på ghettolisten.
Tabel 2 Tidsperspektivet for hvornår boligområder kan blive ”hårde
ghettoområder” baseret på boligområdernes historik på ghettolisten

Forventede udpegninger (ved
ingen indsats)
Dec. Dec. Dec. Dec.
Dec.
Dec.
Dec.
2015 2016 2017 2018
2019
2020
2021
Hård
Hård
Hård
Hård
Ghetto Ghetto Ghetto
ghetto ghetto ghetto ghetto
Hård
Hård
Hård
Hård
Ghetto Ghetto Ghetto
ghetto ghetto ghetto ghetto
Hård
Hård
Hård
- Ghetto Ghetto Ghetto?
ghetto? ghetto? ghetto?
Hård
Hård
- Ghetto Ghetto? Ghetto?
ghetto? ghetto?
Hård
Ghetto? Ghetto? Ghetto?
ghetto?
Hård
Ghetto? Ghetto? Ghetto?
ghetto?
Hård
Ghetto? Ghetto? Ghetto?
ghetto?1
Ghettolisten

Områder
Mjølnerparken
Tingbjerg/
Utterslevhuse
Bispeparken
Gadelandet/
Husumgård
Aldersrogade
Degnegården
Hørgården

forvaltningen vurderer dispensationen svær at opnå i de københavnske
boligområder.
9
Tingbjerg/Utterslevhuse og Mjølnerparken står for 1.170 boliger ud af det samlede
estimat på op mod 3.700 boliger.
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Lundtoftegade
Sjælør Boulevard

-

-

-

-

-

-

Hård
ghetto?1
Hård
Ghetto? Ghetto? Ghetto?
ghetto?1
Ghetto? Ghetto? Ghetto?

Note 1: Forvaltningen vurderer, at disse tre boligområder ikke vil blive hårde
ghettoer, da de ligger tæt på grænseværdierne for udpegningskriterierne jf. tabel 1.

For at ændre et boligområdes placering på ghettolisten kræves en
tidlig indsats, da udpegningen baseres på historiske data. Eksempelvis
kan Bispeparken blive en hård ghetto i december 2019, men afgørende
for udpegningen i 2019 vil bl.a. være indkomstniveauet i 2017.
Statslig indgriben i udlejnings- og anvisningsregler i de udsatte
boligområder betyder op mod 100 færre boliger til boligsocial
anvisning
Med aftalerne indføres en række initiativer, der regulerer, hvem der
kan bo i de udsatte boligområder. Socialforvaltningen vurderer, at
reglerne vil betyde, at kommunen mister op mod 100 boliger til
boligsocial anvisning om året. Egnede boliger vil skulle findes i andre
dele af byen, herunder i afdelinger, der i dag friholdes fra anvisning
pga. en allerede høj andel af arbejdsløse i boligafdelingen. For borgere
med akutte boligsociale problemer kan konsekvensen blive længere
ventetid på en bolig.
Øvrige initiativer
- Der indføres et forbud mod indflytning i de hårdeste
ghettoområder for modtagere af kontanthjælp,
uddannelseshjælp og integrationsydelse. I København vil
forbuddet i første omgang omfatte ca. 2.910 boliger og betyde,
at de almene boligorganisationer ikke må udleje disse boliger
til ydelsesmodtagere, selv om den potentielle lejer står øverst
på ventelisten til en ledig bolig i området.
- Nye regler for genhusning i forbindelse med salg af boliger,
når de hårde ghettoområder skal omdannes.
- Regler for anvendelse af et eventuelt provenu ved salg af
almene boliger og mulighed for, at kommuner kan frafalde
deres krav om tillægskøbesum i de udsatte boligområder frem
til 2025 for at understøtte salg af grunde og muliggøre ændrede
boligformer.
- Rammerne for effektive beslutninger i indsatsen mod
parallelsamfund styrkes. Boligorganisationernes øverste
myndighed kan iværksætte indsatser mod parallelsamfund
uden afdelingens godkendelse. Ligeledes får
kommunalbestyrelsen hjemmel til at meddele
boligorganisationen påbud om at iværksætte indsatser mod
parallelsamfund. I sidste ende får staten mulighed for at
ekspropriere og afvikle et boligområde ved lov. Det
muliggøres at indsætte såkaldte ”realiseringsbestyrelser”.
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Finansiering
Med aftalen målrettes 10 mia. kr. til udsatte boligområder i 20192026. Midlerne prioriteres fra Landsbyggefonden og går til
renovering, huslejenedsættelser, boligsociale indsatser,
infrastrukturforbedringer og nedrivninger.
Sammenfattende vurdering af aftalerne
Det er forvaltningens overordnede vurdering, at der ikke er
dokumentation for, at de initiativer, som forligspartierne lægger op til,
vil sikre den ønskede forandring. Københavns Kommune har over de
seneste år gennemført en effektiv forandring af flere af de
boligområder, som staten udpeger til ghettoer. Indsatsen har medført,
at kommunen har opnået mere end en halvering i antallet af ghettoer i
København fra 10 boligområder på den første ghettoliste i 2010 til fire
boligområder på den seneste ghettoliste i 2017 inden aftalernes nye
definitioner. Samtidig er antallet af almene familieboligafdelinger i
København, hvor der bor mere end 40 % beboere uden for
arbejdsmarkedet, faldet fra i 63 afdelinger 2006 til kun 6 i 2016.
Det er forvaltningens vurdering, at aftalernes initiativer har betydelige
negative konsekvenser for det københavnske boligmarked. Aftalerne
udfordrer kommunens mulighed for at løfte den boligsociale
forpligtigelse og forringer adgangen til boligmarkedet, hvis borgeren
er på kontanthjælp mv. Derudover er det forvaltningens vurdering, at
udspillet vil lede til stigende boligudgifter i København og vil desuden
besværliggøre kommunens mulighed for fortsat at opretholde en andel
på 20 % almene boliger i København.
Under henvisning til ovenstående er det forvaltningens
sammenfattende vurdering, at aftalerne har delelementer med
ekspropriativ karakter, er overordentlig omkostningsfulde og er en
indgriben i det kommunale selvstyre og den kommunale mulighed for
at styre og dosere den kommunale boligforsyning og socialpolitik.
Forvaltningen forventer i forbindelse med høringen af det udmøntende
lovforslag at gøre opmærksom på ovenstående pointer og anbefale, at
kravet om en reduktion til 40 % almene familieboliger frafalder for
København og andre kommuner med betydeligt pres på
boligmarkedet.
København vil, langt mindre indgribende og mindre
omkostningsfuldt, kunne opnå en mere sikker effekt ved at anvende
fuld styring af beboersammensætningen gennem 100 pct. kommunal
anvisning i de pågældende områder.

Side 7 af 8

Punkt 13, Bilag 1: Bilag 1 - TMU-orientering om parallelsamfundsaftale.pdf

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør

Bilag
1. Kort over de udpegede boligområder, jf. aftalen d. 9. maj 2018
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Punkt 14: Indstilling - Den lukkede Facebook-gruppe (B)
• Fortrolig
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Punkt 15: Indstilling - Ansøgning til 3B’s Aktivitetspulje fra Apostelgården - Urban
Farming (B)

Ansøgning til 3B’s Aktivitetspulje fra Apostelgården – Urban Farming (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Forretningsudvalget den 1. november 2018
- 7. november 2018 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ansøgning til 3B’s aktivitetspulje fra afdeling Apostelgården til projektet ’Urban Farming’.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen at beslutte,
1.

om der skal bevilges 20.000 kr. fra aktivitetspuljen til Apostelgården i 2018 til projekt ’Urban
Farming’.

2.

om der skal bevilges 20.000 kr. fra aktivitetspuljen til Apostelgården i 2019 til projekt ’Urban
Farming’.

3.

om der skal bevilges 20.000 kr. fra aktivitetspuljen til Apostelgården i 2020 til projekt ’Urban
Farming’.

Problemstilling/Løsning
Afdeling 6080 Apostelgården søger om 60.000 kr. i tilskud til projekt ’Urban Farming’, fordelt med
20.000 kr. pr. år i 2018, 2019 og 2020. Afdelingen bidrager med 30.000 kr. i alt, fordelt med 10.000
kr. pr. år i 2018, 2019 og 2020. Det samlede budget er derved angivet til 90.000 kr. Ansøgningen
er vedlagt som bilag 1. Yderligere information om projektet er vedlagt som bilag 2.
Afdelingen har ikke tidligere i 2018 modtaget tilskud fra aktivitetspuljen.
Tilskud fra aktivitetspuljen til afdelingerne kan jf. aktivitetspuljens regler normalt maksimalt udgøre
op til 10.000 kr. pr. afdeling pr. år, og kræver 50 pct. i medfinansiering. Hvis denne indstilling godkendes, skal der derfor dispenseres for ovenstående normale maksimale tilskud samt kravet om
50 pct. medfinansiering.

Økonomi
Der skal afsættes 60.000 kr. i tilskud fra aktivitetspuljen.
Pr. den 31. december 2017 var den disponible saldo i aktivitetspuljen 629.440 kr. inklusiv hele
årets afdelingsindbetalinger, dispositioner og udbetalinger frem til den 31. december 2017.
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Videre proces
Administrationen vil orientere afdelingen om organisationsbestyrelsens beslutning.

Bilag
1. Ansøgning Aktivitetspulje Apostelgården – Urban Farming.
2. Yderligere information om projekt Urban Farming.

Protokolbemærkninger / FU
Grundet det ansøgte beløbs størrelse samt at der søges midler over flere år ønskede FU, at indstillingen behandles i organisationsbestyrelsen på mødet den 14. november 2018.
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Punkt 15, Bilag 2: Bilag 2 - Yderligere information om projekt Urban Farming.pdf
Anders Rosendal
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Kim Larsen <kimlarsen@pc.dk>
8. oktober 2018 08:20
Anders Rosendal
Kim Larsen
Tillæg til ansøgning af midler fra Aktivitetspuljen

Opfølgningsflag:
Flagstatus:

Opfølgning
Afmærket

Kære Anders
Lidt ekstra input fra saxofarmings vedr. ansøgning om midler fra Aktivitetspuljen.
Jeg har kaldt projektet saxofarming og har en hjemmeside (www.saxofarming.dk) , facbookside og twitter-konto.
Der er faste møder hver anden tirsdag for alle interesserede. Mødet er i princippet åbent for andre 3B afdelinger.
Jeg har allerede nu fået en del kontakter i nærmiljøet og der er en stor interesse for projektet. Der vil endvidere
blive planlagt ture til andre 3B afdelinger med lignende projekter. Kontakten til andre projekter handler ikke kun om
erfaringsudveksling, men også udveksling af ting og sager, fx har jeg skaffet en varmekompostbeholder til
Saxofarming som ikke var i brug.
Jeg tror det at holde liv i et netværk, er afgørende for at projekter som dette ikke dør. Nye ideer, samarbejde, fælles
projekter, hjælpe hinanden, besøge hinanden, info-dage, vidensudvekslingsdage, fester, middage mv. er en
forudsætning. Det er i hver tilfælde de erfaringer jeg har fra andre projekter.
Men der skal en god start til. Det er vigtigt at vi kan vise gode resultater for beboerne, så skal de nok komme. Men
iværksættere hænger ikke på træerne, så der skal kapital til i starten til indkøb af færdige højbede, planter og
vandbeholdere og lidt hjælp til fra en ekspert. Min kongstanke er at det hele skal være så selv-passende som muligt,
fx selvvanding.
Meget konkret, og som et aktiv for alle beboerne, har jeg tænkt mig at lave en altan-forårsdag, med overskriften,
kom med din altan-kasse, kom hjem med krydderier og blomster. Dvs. saxofarming sørger for jord og planter. Jord
vi selv har lavet (hvis det er muligt) og frø vi selv har sået.
Men mine ambitioner rækker lagt videre. Jeg har tænkt mig, hvis det hele ser lovende ud, at kontakte universiteter,
for at gå lidt mere videnskabeligt til værks, med målinger af en lang række ting (vand, højbedenes surhedsgrad,
lysmængde, sammensætning af planter) .
Men vi skal starte et sted, fx at skaffe penge til højbede.
Mvh
Kim Larsen
www.saxofarming.dk
Tlf 5366 7374
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Punkt 16: Indstilling - Venteliste- og Boligtilbudsregler for Seniorbofællesskaberne
i Ballerup Kommune (B)

Venteliste- og boligtilbudsregler for seniorbofællesskaber i Ballerup Kommune (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- Forretningsudvalget den 1. november 2018
- 7. november 2018 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til nye venteliste- og boligtilbudsregler for seniorbofællesskaberne Jægerbo, Solskikken, Valmuen og Kløvermarken for perioden 2019-2022.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at administrationen får mandat til at indgå aftaler med Ballerup Kommune om venteliste- og
boligtilbudsregler for seniorbofællesskaberne Jægerbo, Solskikken, Valmuen og Kløvermarken for perioden 2019-2022, jf. bilag 1-4.

Problemstilling
3B’s nuværende aftaler med Ballerup Kommune om venteliste- og boligtilbudsregler for seniorbofællesskaberne Jægerbo, Solskikken, Valmuen og Kløvermarken udløber pr. den 31. december
2018.

Løsning
Administrationen er i forbindelse med det årlige møde med boligtilbudsudvalgene og forvaltningen i
Ballerup Kommune blevet enige om et oplæg til nye venteliste- og boligtilbudsregler for seniorbofællesskaberne i Ballerup for perioden den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2022. De
fire aftaler er vedlagt som bilag 1-4 og er udover navnet identiske.
De nye aftaler er indholdsmæssigt i hovedtræk identiske med de nuværende aftaler, hvor ledige
boliger altid først tilbydes internt i den pågældende afdeling.
De fire boligtilbudsudvalg har været inddraget og bakker op om indholdet i aftalerne.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B’s administration med Ballerup
Kommune færdigbehandle venteliste- og boligtilbudsreglerne for de fire seniorbofællesskaber.
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Punkt 16: Indstilling - Venteliste- og Boligtilbudsregler for Seniorbofællesskaberne
i Ballerup Kommune (B)

Hvis aftalerne godkendes af Ballerup Kommune, vil de være gældende fra den 1. januar 2019.

Bilag
1. Udkast til anvisningsaftale Jægerbo.
2. Udkast til anvisningsaftale Solsikken.
3. Udkast til anvisningsaftale Valmuen.
4. Udkast til anvisningsaftale Kløvermarken.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 16, Bilag 1: Bilag 1 - Udkast til anvisningsaftale Jægerbo.docx

Det er en forudsætning for godkendelse af 3B’s organisationsbestyrelsen og Ballerup
Kommune.

Venteliste- og boligtilbudsregler for
Seniorbofællesskabet Jægerbo.
1. Formål
1.1 Afdeling Jægerbo er en selvstændig afdeling af Boligforeningen 3B.
1.2 Afdeling Jægerbo er et alment seniorbofællesskab for ældre, hvor beboerne ønsker at
deltage i et forpligtende fællesskab og efter evne samarbejde om de fælles opgaver, så
ingen beboere udelukkes fra deltagelse eller overlades til ufrivillig ensomhed.
1.3 Hovedformålet med seniorbofællesskabet er at sikre en god livskvalitet i den tredje alder
med stor tryghed i fællesskabet og mulighed for selvstændighed for den enkelte.
1.4 Beboerne forventes at være aktive ældre, der har lyst og mod på livet, og som ønsker at
skabe en god enhed, hvor man vil engagere sig i og interessere sig for den enkeltes og
gruppens trivsel.
1.5 Det forventes, at beboerne deltager i de fælles aktiviteter herunder afdelingsmøderne og
udvalg efter formåen, evner og interesser for derved at opfylde fællesskabets grundidé.
1.6 Inden indflytning skal beboerne have gjort sig bekendt med fællesskabets holdninger og
have accepteret vilkår og indhold i seniorbofællesskabet.
2. Venteliste
2.1 Seniorbofællesskabets venteliste administreres af Ballerup Kommunes boligkontor.
2.2 Enhver kan optages på ventelisten.
2.3 Ved optagelse på ventelisten modtager ansøgeren generel information om
seniorbofællesskaber via kommunens hjemmeside..
3. Åbent hus arrangement
3.1 Seniorbofællesskabet aftaler tidspunkter for åbent hus arrangementer med 3B.
3.2 Seniorbofællesskabet indbyder ansøgere.
3.3 Deltagerne tilmelder sig gennem 3B v/seniorbofællesskabets boligtilbudsudvalg, ved betaling
af deltagergebyr.
3.4 Ballerup Kommune underretter seniorbofællesskabet om antal deltagere.
3.5 Seniorbofællesskabet præsenterer sig for ansøgere på ventelisten.
3.6 Ansøgerne vises rundt i udvalgte boliger.
3.7 Afdeling Jægerbo afholder udgifterne ved arrangementerne.
4. Boligtilbudsliste
4.1 Boligkontoret i Ballerup Kommune forelægger ansøgningerne for seniorbofællesskabet efter
behov.
4.2 Seniorbofællesskabet kan optage og godkende ansøgere på boligtilbudslisten. Ønskes en
ansøger afvist eller slettet, kan dette kun ske med Ballerup Kommunes godkendelse.
4.3 Boligtilbudsudvalgets begrundede beslutning meddeles ansøgeren af udvalget.
5. Kriterier for optagelse på boligtilbudslisten
5.1 Alle ansøgere skal være over 50 år.
5.2 Ansøgerne må ikke have hjemmeboende børn.
5.3 Ansøgere skal være villige til indflytning, når boligen er klar til indflytning.
5.4 Ansøgere skal inden eventuel optagelse på boligtilbudslisten deltage i møder med
seniorbofællesskabet.
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5.5

Ansøgere skal inden optagelse på boligtilbudslisten informeres om og acceptere
seniorbofællesskabets formål, husorden, vedtægter og procedurer samt være interesseret i
at deltage i visse af fællesskabets aktiviteter.

6. Sammensætning af beboergruppen
6.1 Der skal tilstræbes ligelig kønsfordeling.
6.2 Det skal tilstræbes, at mindst 1/3 af beboerne er under 65 år.
6.3 Det skal påses, at nye beboere er rimeligt selvhjulpne ved indflytning.
6.4 Det skal tilstræbes, at nye beboere i forvejen bor i Ballerup kommune
7. Tilbud om bolig
7.1 Boliger tilbydes først øvrige beboere i fællesskabet. Der indstilles til Ballerup Kommune.
7.2 Boliger over 75 m² tilbydes primært par.
7.3 Ballerup Kommunes boligkontor indstiller ledige boliger til ansøgere på boligtilbudslisten. Er
der interne ansøgere fra seniorbofællesskabet der søger bolig indstiller boligtilbudsudvalget
beboeren til Ballerup Kommune.
7.4 Det er en forudsætning for lejemålets indgåelse, at lejeren bliver indmeldt i Boligforeningen
3B før indflytning.
7.5 Fraviges kriterierne ved tildeling af bolig, skal boligtilbudsudvalget fremsende en begrundet
indstilling til bestyrelsen for Boligforeningen 3B til dennes godkendelse.
7.6 Det er muligt at bytte med en lejer, som ikke har en seniorbolig under forudsætning af, at
bytteparterne opfylder samme krav, som der står i disse regler.
8. Boligtilbudsudvalget
8.1 3B v/seniorbofællesskabets boligtilbudsudvalg sørger for nedsættelse af boligtilbudsudvalget
8.2 Boligtilbudsudvalget består af
- to medlemmer udpeget af seniorbofællesskabets afdelingsbestyrelse
- en repræsentant udpeget af Boligforeningen 3B
8.3 Boligtilbudsudvalget forestår åbent hus arrangementerne.
8.4 Boligtilbudsudvalget indkalder ansøgere fra boligtilbudslisten til møder med
seniorbofællesskabet, så det gensidige kendskab kan etableres.
8.5 Boligtilbudsudvalget begrunder valget og prioritering af ansøgere til boligtilbudslisten.
8.6 Boligtilbudsudvalget meddeler Ballerup Kommunes boligkontor sine indstillinger og
prioriteringer.
9. Evaluering af aftalen
9.1. Aftalen slutter den 31.12.2022.
Aftalen kan af parterne blive genforhandlet efter 2 år, og evalueres hvert 2. år (lige årstal)
næste i 2020.
København, den

Ballerup, den

_____________________________
Boligforeningen 3B
Morten Boje
Administrerende Direktør

______________________________
Ballerup Kommune

_____________________________
Solvejg von Barm
Kundechef

______________________________
Torben Bille
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Det er en forudsætning for godkendelse af 3B’s organisationsbestyrelsen og Ballerup
Kommune.

Venteliste- og boligtilbudsregler for
Seniorbofællesskabet Solsikken.
1. Formål
1.1 Afdeling Solsikken er en selvstændig afdeling af Boligforeningen 3B.
1.2 Afdeling Solsikken er et alment seniorbofællesskab for ældre, hvor beboerne ønsker at
deltage i et forpligtende fællesskab og efter evne samarbejde om de fælles opgaver, så
ingen beboere udelukkes fra deltagelse eller overlades til ufrivillig ensomhed.
1.3 Hovedformålet med seniorbofællesskabet er at sikre en god livskvalitet i den tredje alder
med stor tryghed i fællesskabet og mulighed for selvstændighed for den enkelte.
1.4 Beboerne forventes at være aktive ældre, der har lyst og mod på livet, og som ønsker at
skabe en god enhed, hvor man vil engagere sig i og interessere sig for den enkeltes og
gruppens trivsel.
1.5 Det forventes, at beboerne deltager i de fælles aktiviteter herunder afdelingsmøderne og
udvalg efter formåen, evner og interesser for derved at opfylde fællesskabets grundidé.
1.6 Inden indflytning skal beboerne have gjort sig bekendt med fællesskabets holdninger og
have accepteret vilkår og indhold i seniorbofællesskabet.
2. Venteliste
2.1 Seniorbofællesskabets venteliste administreres af Ballerup Kommunes boligkontor.
2.2 Enhver kan optages på ventelisten.
2.3 Ved optagelse på ventelisten modtager ansøgeren generel information om
seniorbofællesskaber via kommunens hjemmeside.
3. Åbent hus arrangement
3.1 Seniorbofællesskabet aftaler tidspunkter for åbent hus arrangementer med 3B.
3.2 Seniorbofællesskabet indbyder ansøgere.
3.3 Deltagerne tilmelder sig gennem 3B v/seniorbofællesskabets boligtilbudsudvalg, ved betaling
af deltagergebyr.
3.4 Ballerup Kommune underretter seniorbofællesskabet om antal deltagere.
3.5 Seniorbofællesskabet præsenterer sig for ansøgere på ventelisten.
3.6 Ansøgerne vises rundt i udvalgte boliger.
3.7 Afdeling Solsikken bo afholder udgifterne ved arrangementerne.
4. Boligtilbudsliste
4.1 Boligkontoret i Ballerup Kommune forelægger ansøgningerne for seniorbofællesskabet efter
behov.
4.2 Seniorbofællesskabet kan optage og godkende ansøgere på boligtilbudslisten. Ønskes en
ansøger afvist eller slettet, kan dette kun ske med Ballerup Kommunes godkendelse.
4.3 Boligtilbudsudvalgets begrundede beslutning meddeles ansøgeren af udvalget.
5. Kriterier for optagelse på boligtilbudslisten
5.1 Alle ansøgere skal være over 50 år.
5.2 Ansøgerne må ikke have hjemmeboende børn.
5.3 Ansøgere skal være villige til indflytning, når boligen er klar til indflytning.
5.4 Ansøgere skal inden eventuel optagelse på boligtilbudslisten deltage i møder med
seniorbofællesskabet.
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5.5

Ansøgere skal inden optagelse på boligtilbudslisten informeres om og acceptere
seniorbofællesskabets formål, husorden, vedtægter og procedurer samt være interesseret i
at deltage i visse af fællesskabets aktiviteter.

6. Sammensætning af beboergruppen
6.1 Der skal tilstræbes ligelig kønsfordeling.
6.2 Det skal tilstræbes, at mindst 1/3 af beboerne er under 65 år.
6.3 Det skal påses, at nye beboere er rimeligt selvhjulpne ved indflytning.
6.4 Det skal tilstræbes, at nye beboere i forvejen bor i Ballerup kommune
7. Tilbud om bolig
7.1 Boliger tilbydes først øvrige beboere i fællesskabet. Der indstilles til Ballerup Kommune.
7.2 Boliger over 75 m² tilbydes primært par.
7.3 Ballerup Kommunes boligkontor indstiller ledige boliger til ansøgere på boligtilbudslisten. Er
der interne ansøgere fra seniorbofællesskabet der søger bolig indstiller boligtilbudsudvalget
beboeren til Ballerup Kommune.
7.4 Det er en forudsætning for lejemålets indgåelse, at lejeren bliver indmeldt i Boligforeningen
3B før indflytning.
7.5 Fraviges kriterierne ved tildeling af bolig, skal boligtilbudsudvalget fremsende en begrundet
indstilling til bestyrelsen for Boligforeningen 3B til dennes godkendelse.
7.6 Det er muligt at bytte med en lejer, som ikke har en seniorbolig under forudsætning af, at
bytteparterne opfylder samme krav, som der står i disse regler.
8. Boligtilbudsudvalget
8.1 3B v/seniorbofællesskabets boligtilbudsudvalg sørger for nedsættelse af boligtilbudsudvalget
8.2 Boligtilbudsudvalget består af
- to medlemmer udpeget af seniorbofællesskabets afdelingsbestyrelse
- en repræsentant udpeget af Boligforeningen 3B
8.3 Boligtilbudsudvalget forestår åbent hus arrangementerne.
8.4 Boligtilbudsudvalget indkalder ansøgere fra boligtilbudslisten til møder med
seniorbofællesskabet, så det gensidige kendskab kan etableres.
8.5 Boligtilbudsudvalget begrunder valget og prioritering af ansøgere til boligtilbudslisten.
8.6 Boligtilbudsudvalget meddeler Ballerup Kommunes boligkontor sine indstillinger og
prioriteringer.
9. Evaluering af aftalen
9.1. Aftalen slutter den 31.12.2022.
Aftalen kan af parterne blive genforhandlet efter 2 år, og evalueres hvert 2. år (lige årstal)
næste i 2020.
København, den

Ballerup, den

_____________________________
Boligforeningen 3B
Morten Boje
Administrerende Direktør

______________________________
Ballerup Kommune

_____________________________
Solvejg von Barm
Kundechef

______________________________
Torben Bille
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Det er en forudsætning for godkendelse af 3B’s organisationsbestyrelsen og Ballerup
Kommune.

Venteliste- og boligtilbudsregler for
Seniorbofællesskabet Valmuen.
1. Formål
1.1 Afdeling Valmuen er en selvstændig afdeling af Boligforeningen 3B.
1.2 Afdeling Valmuen er et alment seniorbofællesskab for ældre, hvor beboerne ønsker at
deltage i et forpligtende fællesskab og efter evne samarbejde om de fælles opgaver, så
ingen beboere udelukkes fra deltagelse eller overlades til ufrivillig ensomhed.
1.3 Hovedformålet med seniorbofællesskabet er at sikre en god livskvalitet i den tredje alder
med stor tryghed i fællesskabet og mulighed for selvstændighed for den enkelte.
1.4 Beboerne forventes at være aktive ældre, der har lyst og mod på livet, og som ønsker at
skabe en god enhed, hvor man vil engagere sig i og interessere sig for den enkeltes og
gruppens trivsel.
1.5 Det forventes, at beboerne deltager i de fælles aktiviteter herunder afdelingsmøderne og
udvalg efter formåen, evner og interesser for derved at opfylde fællesskabets grundidé.
1.6 Inden indflytning skal beboerne have gjort sig bekendt med fællesskabets holdninger og
have accepteret vilkår og indhold i seniorbofællesskabet.
2. Venteliste
2.1 Seniorbofællesskabets venteliste administreres af Ballerup Kommunes boligkontor.
2.2 Enhver kan optages på ventelisten.
2.3 Ved optagelse på ventelisten modtager ansøgeren generel information om
seniorbofællesskaber via kommunens hjemmeside.
3. Åbent hus arrangement
3.1 Seniorbofællesskabet aftaler tidspunkter for åbent hus arrangementer med 3B.
3.2 Seniorbofællesskabet indbyder ansøgere.
3.3 Deltagerne tilmelder sig gennem 3B v/seniorbofællesskabets boligtilbudsudvalg, ved betaling
af deltagergebyr.
3.4 Ballerup Kommune underretter seniorbofællesskabet om antal deltagere.
3.5 Seniorbofællesskabet præsenterer sig for ansøgere på ventelisten.
3.6 Ansøgerne vises rundt i udvalgte boliger.
3.7 Afdeling Valmuen bo afholder udgifterne ved arrangementerne.
4. Boligtilbudsliste
4.1 Boligkontoret i Ballerup Kommune forelægger ansøgningerne for seniorbofællesskabet efter
behov.
4.2 Seniorbofællesskabet kan optage og godkende ansøgere på boligtilbudslisten. Ønskes en
ansøger afvist eller slettet, kan dette kun ske med Ballerup Kommunes godkendelse.
4.3 Boligtilbudsudvalgets begrundede beslutning meddeles ansøgeren af udvalget.
5. Kriterier for optagelse på boligtilbudslisten
5.1 Alle ansøgere skal være over 50 år.
5.2 Ansøgerne må ikke have hjemmeboende børn.
5.3 Ansøgere skal være villige til indflytning, når boligen er klar til indflytning.
5.4 Ansøgere skal inden eventuel optagelse på boligtilbudslisten deltage i møder med
seniorbofællesskabet.
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5.5

Ansøgere skal inden optagelse på boligtilbudslisten informeres om og acceptere
seniorbofællesskabets formål, husorden, vedtægter og procedurer samt være interesseret i
at deltage i visse af fællesskabets aktiviteter.

6. Sammensætning af beboergruppen
6.1 Der skal tilstræbes ligelig kønsfordeling.
6.2 Det skal tilstræbes, at mindst 1/3 af beboerne er under 65 år.
6.3 Det skal påses, at nye beboere er rimeligt selvhjulpne ved indflytning.
6.4 Det skal tilstræbes, at nye beboere i forvejen bor i Ballerup kommune
7. Tilbud om bolig
7.1 Boliger tilbydes først øvrige beboere i fællesskabet. Der indstilles til Ballerup Kommune.
7.2 Boliger over 75 m² tilbydes primært par.
7.3 Ballerup Kommunes boligkontor indstiller ledige boliger til ansøgere på boligtilbudslisten. Er
der interne ansøgere fra seniorbofællesskabet der søger bolig indstiller boligtilbudsudvalget
beboeren til Ballerup Kommune.
7.4 Det er en forudsætning for lejemålets indgåelse, at lejeren bliver indmeldt i Boligforeningen
3B før indflytning.
7.5 Fraviges kriterierne ved tildeling af bolig, skal boligtilbudsudvalget fremsende en begrundet
indstilling til bestyrelsen for Boligforeningen 3B til dennes godkendelse.
7.6 Det er muligt at bytte med en lejer, som ikke har en seniorbolig under forudsætning af, at
bytteparterne opfylder samme krav, som der står i disse regler.
8. Boligtilbudsudvalget
8.1 3B v/seniorbofællesskabets boligtilbudsudvalg sørger for nedsættelse af boligtilbudsudvalget
8.2 Boligtilbudsudvalget består af
- to medlemmer udpeget af seniorbofællesskabets afdelingsbestyrelse
- en repræsentant udpeget af Boligforeningen 3B
8.3 Boligtilbudsudvalget forestår åbent hus arrangementerne.
8.4 Boligtilbudsudvalget indkalder ansøgere fra boligtilbudslisten til møder med
seniorbofællesskabet, så det gensidige kendskab kan etableres.
8.5 Boligtilbudsudvalget begrunder valget og prioritering af ansøgere til boligtilbudslisten.
8.6 Boligtilbudsudvalget meddeler Ballerup Kommunes boligkontor sine indstillinger og
prioriteringer.
9. Evaluering af aftalen
9.1. Aftalen slutter den 31.12.2022.
Aftalen kan af parterne blive genforhandlet efter 2 år, og evalueres hvert 2. år (lige årstal)
næste i 2020.
København, den

Ballerup, den

_____________________________
Boligforeningen 3B
Morten Boje
Administrerende Direktør

______________________________
Ballerup Kommune

_____________________________
Solvejg von Barm
Kundechef

______________________________
Torben Bille
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Det er en forudsætning for godkendelse af 3B’s organisationsbestyrelsen og Ballerup
Kommune.

Venteliste- og boligtilbudsregler for
Seniorbofællesskabet Kløvermarken.
1. Formål
1.1 Afdeling Kløvarmarken er en selvstændig afdeling af Boligforeningen 3B.
1.2 Afdeling Kløvermarken er et alment seniorbofællesskab for ældre, hvor beboerne ønsker at
deltage i et forpligtende fællesskab og efter evne samarbejde om de fælles opgaver, så
ingen beboere udelukkes fra deltagelse eller overlades til ufrivillig ensomhed.
1.3 Hovedformålet med seniorbofællesskabet er at sikre en god livskvalitet i den tredje alder
med stor tryghed i fællesskabet og mulighed for selvstændighed for den enkelte.
1.4 Beboerne forventes at være aktive ældre, der har lyst og mod på livet, og som ønsker at
skabe en god enhed, hvor man vil engagere sig i og interessere sig for den enkeltes og
gruppens trivsel.
1.5 Det forventes, at beboerne deltager i de fælles aktiviteter herunder afdelingsmøderne og
udvalg efter formåen, evner og interesser for derved at opfylde fællesskabets grundidé.
1.6 Inden indflytning skal beboerne have gjort sig bekendt med fællesskabets holdninger og
have accepteret vilkår og indhold i seniorbofællesskabet.
2. Venteliste
2.1 Seniorbofællesskabets venteliste administreres af Ballerup Kommunes boligkontor.
2.2 Enhver kan optages på ventelisten.
2.3 Ved optagelse på ventelisten modtager ansøgeren generel information om
seniorbofællesskaber via kommunens hjemmeside.
3. Åbent hus arrangement
3.1 Seniorbofællesskabet aftaler tidspunkter for åbent hus arrangementer med 3B.
3.2 Seniorbofællesskabet indbyder ansøgere.
3.3 Deltagerne tilmelder sig gennem 3B v/seniorbofællesskabets boligtilbudsudvalg, ved betaling
af deltagergebyr.
3.4 Ballerup Kommune underretter seniorbofællesskabet om antal deltagere.
3.5 Seniorbofællesskabet præsenterer sig for ansøgere på ventelisten.
3.6 Ansøgerne vises rundt i udvalgte boliger.
3.7 Afdeling Kløvermarken bo afholder udgifterne ved arrangementerne.
4. Boligtilbudsliste
4.1 Boligkontoret i Ballerup Kommune forelægger ansøgningerne for seniorbofællesskabet efter
behov.
4.2 Seniorbofællesskabet kan optage og godkende ansøgere på boligtilbudslisten. Ønskes en
ansøger afvist eller slettet, kan dette kun ske med Ballerup Kommunes godkendelse.
4.3 Boligtilbudsudvalgets begrundede beslutning meddeles ansøgeren af udvalget.
5. Kriterier for optagelse på boligtilbudslisten
5.1 Alle ansøgere skal være over 50 år.
5.2 Ansøgerne må ikke have hjemmeboende børn.
5.3 Ansøgere skal være villige til indflytning, når boligen er klar til indflytning.
5.4 Ansøgere skal inden eventuel optagelse på boligtilbudslisten deltage i møder med
seniorbofællesskabet.
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5.5

Ansøgere skal inden optagelse på boligtilbudslisten informeres om og acceptere
seniorbofællesskabets formål, husorden, vedtægter og procedurer samt være interesseret i
at deltage i visse af fællesskabets aktiviteter.

6. Sammensætning af beboergruppen
6.1 Der skal tilstræbes ligelig kønsfordeling.
6.2 Det skal tilstræbes, at mindst 1/3 af beboerne er under 65 år.
6.3 Det skal påses, at nye beboere er rimeligt selvhjulpne ved indflytning.
6.4 Det skal tilstræbes, at nye beboere i forvejen bor i Ballerup kommune
7. Tilbud om bolig
7.1 Boliger tilbydes først øvrige beboere i fællesskabet. Der indstilles til Ballerup Kommune.
7.2 Boliger over 75 m² tilbydes primært par.
7.3 Ballerup Kommunes boligkontor indstiller ledige boliger til ansøgere på boligtilbudslisten. Er
der interne ansøgere fra seniorbofællesskabet der søger bolig indstiller boligtilbudsudvalget
beboeren til Ballerup Kommune.
7.4 Det er en forudsætning for lejemålets indgåelse, at lejeren bliver indmeldt i Boligforeningen
3B før indflytning.
7.5 Fraviges kriterierne ved tildeling af bolig, skal boligtilbudsudvalget fremsende en begrundet
indstilling til bestyrelsen for Boligforeningen 3B til dennes godkendelse.
7.6 Det er muligt at bytte med en lejer, som ikke har en seniorbolig under forudsætning af, at
bytteparterne opfylder samme krav, som der står i disse regler.
8. Boligtilbudsudvalget
8.1 3B v/seniorbofællesskabets boligtilbudsudvalg sørger for nedsættelse af boligtilbudsudvalget
8.2 Boligtilbudsudvalget består af
- to medlemmer udpeget af seniorbofællesskabets afdelingsbestyrelse
- en repræsentant udpeget af Boligforeningen 3B
8.3 Boligtilbudsudvalget forestår åbent hus arrangementerne.
8.4 Boligtilbudsudvalget indkalder ansøgere fra boligtilbudslisten til møder med
seniorbofællesskabet, så det gensidige kendskab kan etableres.
8.5 Boligtilbudsudvalget begrunder valget og prioritering af ansøgere til boligtilbudslisten.
8.6 Boligtilbudsudvalget meddeler Ballerup Kommunes boligkontor sine indstillinger og
prioriteringer.
9. Evaluering af aftalen
9.1. Aftalen slutter den 31.12.2022.
Aftalen kan af parterne blive genforhandlet efter 2 år, og evalueres hvert 2. år (lige årstal)
næste i 2020.
København, den

Ballerup, den

_____________________________
Boligforeningen 3B
Morten Boje
Administrerende Direktør

______________________________
Ballerup Kommune

_____________________________
Solvejg von Barm
Kundechef

______________________________
Torben Bille
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Udlejningsaftale for afdeling LUX (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 14. november 2018
- 9. november 2018 / Solvejg von Barm

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til aftale om udlejning for den nybyggede ungdomsboligafdeling LUX i Herlev Kommune.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at administrationen får mandat til at indgå en tillægsaftale med Herlev Kommune og en tillægsaftale med Centralindstillingsudvalget om udlejningsregler for afdeling LUX, jf. bilag 1.

Problemstilling
3B’s afdeling LUX i Herlev er en nybygget boligafdeling bestående af 43 ungdomsboliger. Afdelingen er klar til indflytning i løbet af februar 2019. Forud for indflytning skal der tages stilling til udlejningsregler for afdelingen.

Løsning
Administrationen har i forbindelse med drøftelser med Herlev Kommune fået en tilkendegivelse
om, at Herlev Kommune ønsker:



at 25 pct. af ungdomsboligerne stilles til rådighed til kommunal anvisning til studerende.

Administrationen foreslår derudover:
 at 75 pct. af ungdomsboligerne stilles til rådighed til udlejning via Centralindstillingsudvalget
(CIU) i København.
3B har allerede en aftale med CIU om udlejning af ungdomsboliger i København og Egedalsvænge.
Administrationen foreslår, at 3B med Herlev Kommune for afdeling LUX indgår en tillægsaftale til
den nuværende udlejningsaftale mellem 3B og Herlev Kommune samt mellem 3B og CIU ud fra
ovenstående fordeling. Oplæg til tillægsaftale med Herlev Kommune er vedlagt som bilag 1.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
1
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Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B’s administration med Herlev Kommune færdigbehandle tillægsaftalen. 3B’s administration vil ligeledes indgå en tillægsaftale til 3B’s nuværende aftale med CIU.
Boligerne vil herefter blive udlejet via CIU med indflytning i løbet af februar 2019.

Bilag
1. Udlejningsaftale med Herlev Kommune og 3B - Tillæg til aftalen – LUX.
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til aftalen - LUX.docx
3B’s organisationsbestyrelse og Herlev Kommune har ikke behandlet aftalen.

Tillæg til udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune – afdeling LUX - ungdomsboliger.

I henhold til bestemmelserne i §§ 59 i lov om almene boliger samt støttede boliger m.v. er denne
aftale et tillæg til den indgåede udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Herlev Kommune
for de af 3B’s familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, der ligger i Herlev Kommune.
Herlev Kommune har anvisningsret til ledige boliger i alle de almene boligafdelinger efter Almenlovens § 59, stk. 1, hvorved det sikres, at kommunen får rådighed over det fornødne antal boliger
til at løse påtrængende boligsociale opgaver, herunder at sikre boliger, der matcher behov og betalingsevne hos målgruppen, under hensynstagen til beboersammensætningen i de almene boliger.
For afdeling LUX – ungdomsboliger:



25 pct. lejes ud efter kommunal anvisning til studerende.
75 pct. lejes ud til studerende via Centralindstillingsudvalget i København efter de vedtagende regler for udlejning.

Kommunikation imellem Boligforeningen 3B og kommunen og aftalens varighed
Aftalen er gældende indtil der forhandles ny udlejningsaftale mellem Herlev kommune og
3B, og aftalen kan til enhver tid opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den
næste påbegyndte måned.

For Boligforeningen 3B

For Herlev Kommune

____________________________

____________________________

Morten Boje

Thomas Gyldal Petersen

Administrerende Direktør

Borgmester

____________________________

____________________________

Solvejg von Barm

Karen Dilling

Kundechef

Centerchef

14.9.2018/revideret den 7.10.2018/Solvejg von Barm
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