INDSTILLINGER TIL
ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE
DEN 19. JUNI 2018

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. juni 2018, Kl. 17-19.45
Havneholmen, ML - Danmark
Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Gaarn Svendsen, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Per
Olsen, Peter Kare, Pia Cramer Hansson, Ulrik Falk-Sørensen
Administrationen: Morten Boje, Jesper Bremholm, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal
(ref.)
Gæster:
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent:
Formalia
1.
./.
2.

Referater
Revisionsprotokol

Fast punkt
3.

Administrationsaftale med KAB (B)

Konstituering
4.
./..
5.
6.
./..

Indstilling - Organisationsbestyrelsen - Udvalgsstruktur, konstituering, honorar og årshjul (B)
Indstilling - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde (B)
Indstilling - Forretningsordener for organisationsbestyrelsen og
direktionen (B)

A-sager
7.
./.

Indstilling - Prokura (O)

8.
./.

Indstilling - Jægerbo - Dækning af midler på reguleringskontoen (B)

B-sager
9.

Indstilling - Tegningsberettigede i 3B (B)

10.

Indstilling - Direktionens sideløbende hverv (O)

11.

Indstilling - Danalund - Individuel kollektiv modernisering af køkkener (B)

Orienteringspunkter
12.
./..
13.

Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
BL
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14.

Formand / direktion / øvrige

Afslutning
15.
16.

Eventuelt
Næste møde og evaluering af dette møde
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PUNKT 4
Indstilling – Organisationsbestyrelsen - Udvalgsstruktur,
konstituering, honorar og årshjul (B)

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

- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- 15. juni 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til det fremadrettede arbejde i organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen,
1.

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

2.

drøfter honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og tilhørende udvalg.

3.

drøfter anvendelse af kompetencemidler til bestyrelsesudvikling.

4.

godkender udkast til årshjul og mødeplan for organisationsbestyrelsen.

5.

tager notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen til efterretning.

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

Løsning
1. Det fremadrettede arbejde i organisationsbestyrelsen
Administrationen har udarbejdet et oplæg til arbejdet i organisationsbestyrelsen (bilag 1). Oplægget vil være udgangspunkt for en drøftelse i organisationsbestyrelsen på mødet den 19. juni 2018.
Oplægget har været drøftet med Forretningsudvalget den 11. juni 2018.
Oplægget indeholder en indledning med velkomst ved formanden samt forventninger til året i organisationsbestyrelsen (slide 3-4).
Samtidig indeholder bilag 1 et oplæg til drøftelse om arbejdet i organisationsbestyrelsen, herunder:
a. Organisationsbestyrelsens ansvar, opgaver og roller (slide 5-7)
b. Udvalgsstruktur og ressortfordeling (slide 8-9)
c. Konstitueringer (udvalg, KAB, opgavegrupper, 3B-kontaktpersoner og øvrige) (slide 10-13)

2. Honorarstruktur
Bilag 1 indeholder samtidig et oplæg til honorarstruktur for arbejdet i organisationsbestyrelsen og
tilhørende udvalg (slide 14). Administrationen vil ud fra organisationsbestyrelsens beslutning om
honorarstruktur lave en indstilling med fordeling af finansiering af honorar for organisationsbestyrelsen.
3. Anvendelse af kompetencemidler til bestyrelsesudvikling.
Bilag 1 indeholder et oplæg til anvendelse af kompetencemidler til bestyrelsesudvikling (slide 15).
Administrationen vil ud fra organisationsbestyrelsens beslutning om honorarstruktur håndtere den
videre fordeling af kompetencemidlerne.
4. Mødeplan og årshjul
Administrationen har i bilag 1 (slide 16-19) udarbejdet et udkast til årshjul og mødeplan, som organisationsbestyrelsen skal tage stilling til. Administrationen vil efterfølgende indkalde til møderne.
5. Notater om arbejdet i organisationsbestyrelsen
Som udgangspunkt for arbejdet i organisationsbestyrelsen er der udarbejdet en række notater til
medlemmerne af organisationsbestyrelsen, ud fra den struktur der er beskrevet i bilag 1:
• Betjening af organisationsbestyrelsen (bilag 2)
• Ansvar for udvalgsmedlemmer i fagudvalg mv. (bilag 3)
• Opgavegrupper (bilag 4)
• 3B-kontaktpersonordningen (bilag 5)
Endelig er der vedlagt en oversigt over planlagte afdelingsmøder i efteråret 2018 (bilag 6).

Økonomi
De økonomiske konsekvenser af honorarstrukturen, som den besluttes, vil blive forelagt organisationsbestyrelsen på mødet den 28. juni 2018.

Videre proces
Administrationen vil ud fra organisationsbestyrelsens drøftelse lave en indstilling om beslutning
vedrørende udvalgsstruktur samt konstitueringer. Sagen forventes forelagt på organisationsbestyrelsens møde den 28. juni 2018.
Administrationen vil til mødet i organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018 ud fra organisationsbestyrelsens beslutning om honorarstruktur lave en indstilling med de økonomiske konsekvenser af
honorarstrukturen.
Administrationen vil indkalde til organisationsbestyrelsesmøder ud fra årshjul og mødeplan, som
det besluttes.

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

Notat - Betjening af organisationsbestyrelsen - juni 2018.
Notat - Ansvar for udvalgsmedlemmer i fagudvalg mv. - december 2016.
Notat - Opgavegrupper - juni 2018.
Notat - 3B-kontaktpersonordningen - juni 2018.
Oversigt - Planlagte afdelingsmøder i efteråret 2018.
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Konstituerende møde i organisationsbestyrelsen
Torsdag den 19. juni 2018

OB 19. juni 2018

Dagsorden – organisationsbestyrelsen 19. juni 2018
•

Indledning - Velkommen ved formanden, herunder 3B – Sammen mod 2020

•

Konstituering mv.

•

Øvrige sager
-

•

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Forretningsordener for organisationsbestyrelsen og direktionen
Tegningsberettigede i 3B
Direktionens sideløbende hverv
Prokuraregler
Jægerbo – Dækning af midler på reguleringskontoen
Danalund – Køkkenrenoveringer

Fælles middag for nuværende og tidligere OB-medlemmer
-

Kl. 20.15, Scarpetta, Islands Brygge 81, 2300 København S
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VELKOMMEN
… og forventninger til det kommende bestyrelsesår
(… og bordet rundt med introduktion)
A.
B.
C.
D.
E.

Arbejdet i organisationsbestyrelsen, opgaver og roller
Udvalgsstruktur, følgegrupper og opgavegrupper
Konstitueringer og proces
Honorarstruktur og bestyrelsesudvikling
Årshjul og mødeplan
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A. Bestyrelsens arbejde i efteråret 2018 (væsentlige opgaver)
• 3B – En del af KAB-fællesskabet
• Fremtidens Drift
• 3B-Kontaktperson (fx deltagelse i afdelingsmøder)
• Opgavegrupper
• Effektivisering
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Organisationsbestyrelsens ansvar
• Overordnet ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger og skal sørge
for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed.
• Ansvarlig for boligforeningens drift, herunder for at udlejning, budget,
regnskab, leje og daglig administration sker efter gældende regler.

• Tavshedspligt.

• Ikke ordinært frivilligt arbejde.
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Bestyrelsesmedlemmers opgaver
•
•

•

8 bestyrelsesmøder (á 4 timer)
Bestyrelsesseminar torsdag eftermiddag –
lørdag middag (13.-15. september 2018)
Udvalgsmøder á 2-3 timer
• (8 FU, 6 BU (1 er temamøde), 5 DKU, 5 DU)

•

KAB-bestyrelse og udvalg

•

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

•

•

Strategisk ambassadør

•

Deltage i områdemøder – 2 områdemøder
pr. år

•

3B-kontaktperson for 5-10 afdelinger:

•

•

Fremtidens Drift

•

Dialog med afdelingsbestyrelser

•

Deltage i afdelingsmøder

Valgmøde og repræsentantskabsmøder

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

Samlet tidsforbrug:
Forvent ca. 10 timer om ugen
(½ i afdelinger)
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Roller som OB-medlem
Formål:
•

3B – En del af KABfællesskabet

•

3B – Sammen mod 2020
og implementering heraf

•

Fokus på Fremtidens
Drift

•

Færre sager og mindre
tid i udvalg

•

Organisationsbestyrelsen
–
–
–

•

Udvalg
–
–
–

•

Større inddragelse af
afdelingsbestyrelser

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

Opgavegrupper
–
–

•

Beslutningstagere
Overordnet politik og strategi
Bestiller og igangsætter opgavegrupper

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

OB

Stående
Udvalg mv.

Forretningsudvalg

Opgave- og
følgegrupper

Opgavegruppe:
Lettere at være
afdelingsbestyrelse
/ beboerdemokrati

Byggeudvalg

Demokrati- &
Kommunikationsudvalg

Følgegruppe:
Socialøkonomi

Driftsudvalg

Områdemøder

Bygningseftersyn
og henlæggelser
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Oplæg til udvalgenes ressort
FU

BU

 Forberede dagsorden til OB
 Rapportering til OB



 Koordinering mellem de stående udvalg
 Bestyrelsesudvikling
 Forberedelse af og opfølgning på
repræsentantskabsmøde
 BL-arbejdet mv.
 Strategi-udvikling og overordnet
implementering af 3B – Sammen mod
2020



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

 Foreningens overordnede organisering,
styring og drift



Nybyggeri-projekter

 Overordnet forretningsudvikling



Fysiske helhedsplaner og større
renoveringssager

 Partnerskaber og samarbejdsaftaler
 Økonomistyring, forsikring og juridiske
forhold



Kollektiv råderet



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



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

 Foreningens kapitalforvaltning, budget
og regnskab
 Revision
 Vedtægter
 Udlejningsaftaler og udlejning
 Udviklingsplaner for store udsatte
boligområder
 Ansøgning om trækningsret op til
500.000 kr.
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DKU

DU



Afdelingernes beboerdemokrati



Afdelingernes budget og regnskab



Områdemøder



Bygningseftersyn og henlæggelser



3B-Konferencen





3B-kontaktpersonordningen



Uddannelse af afdelingsbestyrelser

Afdelingernes drift: Renhold,
affaldshåndtering, beboerservice
og ejendomsdrift



Beboerkommunikation



Regler, reglementer og husordner



Beboerlokaler og andre
fællesfaciliteter



Indflytning og fraflytning



Individuel råderet



Boligsociale indsatser



Husleje



Boligsocial økonomi



Energi- og vandforbrug



Det sociale liv i afdelingerne



Indkøb



Information om KAB



Fremtidens drift



Bestyrelsesarbejdet i KAB



Rolleafklaring afdelingsbestyrelser
mv.

 Ansøgning til aktivitetspuljen
 Styringsdialog
 IT og digitalisering
 Socialøkonomi (pt. uddelegeret til en
følgegruppe)
 Henvendelser fra afdelinger og beboere
 Afdelinger med beboerdemokratiske
problemer
 Effektivisering i afdelingerne
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C. Konstitueringer - proces
Følgende konstitueringer skal afklares endeligt på OB-møde den 28. juni:
• Formand/medlemmer af de stående udvalg
• Observatører i KAB-bestyrelse og KAB-udvalg (fortsætter som
udgangspunkt)
• Tovholder/medlemmer af opgavegrupper
• 3B-Kontaktpersoner

• Konstitueringer af øvrige poster (BL, boligsociale styregrupper,
kommunale poster, lokale bestyrelser, vandværker mv.)
• Repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmeværker
mv. udpeges fortsat lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
• Der skal udarbejdes forretningsordener for udvalg og kommissorier for
opgavegrupper.
10
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Konstituering øvrige poster (1/3)
Organisation Gruppe/hverv

3B

3B

3B

Bestyrelsesakademiet

BL

Skæve Boliger - styregruppe

Afdelinger uden
afdelingsbestyrelser

3B Erhvervsudlejning A/S bestyrelsen

Rolle

Start

Slut

Navn

Formand

--

--

Hanne Larsen

Medlem

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Pia Cramer Hansson

-

--

--

3B-kontaktpersoner for
de pågældende
afdelinger

Formand

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Iris Gausbo

Medlem

--

--

Svend Dupont Larsen

Repræsentant

--

--

Henrik Thorenfeldt

Repræsentant

--

Repræsentant

Juni 2018

Steffen Morild
er revisor

Repræsentantskabet

BL's repræsentantskab

Bemærkning

--

Steen Egeberg

Juni 2020 Morten Boje

Ekstra plads
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Øvrige poster (2/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Rolle

Start

Slut

Nuværende

BSH Kokkedal På Vej

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

BSH Høje Gladsaxe

Bestyrelse

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

BSH SURF Valby

Følgegruppe

Medlem

2017

2020

Afdelingsformand

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Styregruppe

Formand

2018

2021

Lars Emanuel

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Styregruppe

Medlemmer

2018

2021

Afdelingsformænd
+ Steffen Morild

Herlev Kommune

Aktivitetsteam Herlev
- styregruppe

Repræsentant

--

--

Iris Gausbo
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Øvrige poster (3/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Køgevejens
Ungdomshus
Danalund
Ungdomshus

Lille Birkholm
Varmeselskab

Rolle

Start

Slut

Nuværende

Bestyrelsen - medlem
(med valg til formand
osv.)

Formand

2017

--

Martin Vode
Pedersen

Bestyrelsen

Medlem

--

--

Conni Jensen

Repræsentant i selskabet

Medlem

--

--

Søren
Christoffersen
Carsten WernerMadsen (suppl.)

Evt.
bemærkninger

Administreres af
DAB
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D. Honorarstruktur
Rolle
Formand

12.000 kr./md.

Næstformand

9.500 kr./md.

Bestyrelsesmedlem

4.000 kr./md.

FU (ikke formand og næstformand) samt
udvalgsformænd

2.000 kr./md.

Eksterne deltagere i stående udvalg

•

Takst

500 kr. pr. møde

Arbejdet i ad hoc-udvalg, opgavegrupper mv. udløser ikke et honorar.
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Anvendelse af kompetencemidler til bestyrelsesudvikling
•

Som en del af organisationsbestyrelsens arbejde er der i 2018 afsat 270.000 kr. til
kurser til bestyrelsen. Midlerne har i de senere år også været brugt til
bestyrelsesudvikling, herunder til konsulenter der har arbejdet med
bestyrelsesudvikling.

•

Det blev på FU 7. maj 2018 aftalt, at administrationen skal lave et oplæg om brug af
kompetencemidlerne til det konstituerende OB-møde.

•

Oplæg til brug af kompetencemidler:
•

Fælles bestyrelsesudvikling

•

Bestyrelsesakademiet

•

Individuelle kurser
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E. Årshjul juni-december 2018
Mødedato

Juni 1
(medio)

Juni 2
(ultimo)

Yderligere mødetype

Oktober
(ultimo)

December
(primo)

Inkl. seminar
Primo juni (før rep-mødet)
(FU og BU)

Ultimo august
(FU og BU)

Primo oktober
(FU og AU)

Ultimo november
(FU, BU og AU)

Udvalgsstruktur og
arbejdsform

Konstituering udvalg

Fokusområder
for det nye år

Afdelingsbudgetter

Endeligt budget for
selskabet 2019

Honorar

Konstituering
opgavegrupper

Strategiske handleplaner
3B-Sammen mod 2020

Budgetter for afd. uden
afd.møde

Endeligt adm.bidrag,
driftsbidrag og takster 2019

Forretningsordener
OB og direktionen

Konstituering øvrige

Forretningsordener
udvalg/opgavegrupper

Mulige budgettvister

Ledelsesinfo Q3

Forretningsordener
udvalg/opgavegrupper

Ledelsesinfo Q2

Styringsdialog og
dokumentationspakke

Udvalgsuge

Faste punkter

September
(medio)

OB 19. juni 2018

Kurser
afdelingsbestyrelser
Evaluering af
afdelingsmøder
Områdemøder
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E. Årshjul januar–juni 2019
Mødedato

OB 19. juni 2018

Februar
(primo)

April
(primo)

Maj
(medio)

Ultimo januar
(FU, BU og AU)

Medio marts
(FU og BU)

Primo maj
(FU og AU)

Foreløbigt budget 2020

Repræsentantskab

Repræsentantskab

Områdemøder

Forvaltningsrevision og
ledelsesinfo. årsrapport

Årsregnskab

Seminar

Foreløbigt regnskab

Revision

Repræsentantskab
(primo juni)

Yderligere mødetype

Udvalgsuge

Faste punkter

Afdelingsregnskaber
Ledelsesinfo Q1

17

OB 19. juni 2018

Mødeplan 2. halvår 2018
JULI 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR

27

28

29

30

31

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

AUGUST 2018
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR DKU/DU
ONS DKU/DU
TOR DKU/DU
FRE

32

33

34

35

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

SEPTEMBER 2018
LØR
SØN
MAN
36
TIR BU/FU
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
37
TIR
ONS
TOR OB-MØDE/seminar
FRE OB-MØDE/seminar
LØR OB-MØDE/seminar
SØN
MAN
38
TIR
ONS AB+ erfa
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
39
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN

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

OKTOBER 2018
MAN
40
TIR DKU/DU
ONS DKU/DU
TOR LEDERSEMINAR
FRE LEDERSEMINAR
LØR
SØN
MAN Områdemøde 41
TIR FU/BU-tema
ONS Områdemøde
TOR
FRE Indkald til 2 x rep.
LØR
SØN
MAN Efterårsferie
42
TIR Efterårsferie
ONS Efterårsferie
TOR Efterårsferie
FRE Efterårsferie
LØR
SØN
MAN Områdemøde 43
TIR Områdemøde
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
44
TIR
ONS REP-MØDE

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

NOVEMBER 2018
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS REP-MØDE
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN DKU/DU
TIR
ONS BU/DKU/DU
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN FU
TIR
ONS AB+ erfa
TOR
FRE

45

46

47

48

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

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

49

50

51

52

1
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Mødeplan 1. halvår 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JANUAR 2019
TIR Nytårsdag
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN BU/DKU/DU
TIR BU/DKU/DU
ONS BU/DKU/DU
TOR BU/DKU/DU
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR FU
ONS
TOR

2

3

4

5

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

FEBRUAR 2019
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN Vinterferie
TIR Vinterferie
ONS Vinterferie
TOR Vinterferie
FRE Vinterferie
LØR Vinterferie
SØN Vinterferie
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR

6

7

8

9

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

MARTS 2019
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR Områdemøde
ONS
TOR Områdemøde
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR Områdemøde
ONS
TOR Områdemøde
FRE
LØR
SØN
MAN BU
TIR BU
ONS BU
TOR BU
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR FU
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN

10

11

12

13

18

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

APRIL 2019
MAN
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN Palmesøndag
MAN
TIR
ONS
TOR Skærtorsdag
FRE Langfredag
LØR
SØN Påskedag
MAN 2. Påskedag
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN DKU/DU
TIR

14

15

16

17

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

MAJ 2019
ONS Første maj
TOR DKU/DU
FRE
LØR
SØN
MAN DKU/DU
19
TIR FU Indkald rep.
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
20
TIR
ONS OB-MØDE
TOR
FRE Store Bededag
LØR
SØN
MAN
21
TIR rep. forslag frist
ONS AB+ erfa
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN BU
22
TIR Udsend mat. rep.
ONS BU
TOR Kristi Himmelfart
FRE

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

JUNI 2019
LØR
SØN
MAN BU
23
TIR
ONS Grundlovsdag
TOR REP-MØDE
FRE
LØR
SØN Pinsedag
MAN 2. Pinsedag
24
TIR FU
ONS FU
TOR Folkemøde
FRE Folkemøde
LØR Folkemøde
SØN Folkemøde
MAN OB-MØDE (kons.)25
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN
MAN
26
TIR
ONS
TOR OB-MØDE
FRE
LØR
SØN
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NOTAT

Afdeling

-

Demokrati og Organisation

Projekt

-

Organisationsbestyrelsens roller og administrationens betjening

Dato

-

15. juni 2018

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

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

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

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

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

b.

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

c.

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

d.

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

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

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

Næstformand

Udvalgsformænd

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

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

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

Betjening
Politikerspørgsmål fra OBmedlemmer

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

Henvendelser og klager

Organisationsbestyrelsesmedlemmerne får i
deres egenskab af OB-medlem eller 3Bkontaktperson af og til henvendelser fra afdelingsbestyrelser eller beboere om konkrete
problemstillinger.
Når dette er tilfældet, kan OB-medlemmet
videresende henvendelsen til Sekretariatet.
Sekretariatet vil sørge for, at den relevante
afdeling i 3B besvarer henvendelsen – typisk
den ansvarlige funktionschef.
Det pågældende OB-medlem vil blive orienteret om besvarelsen.
Hvis administrationen eller OB-medlemmet
vurderer, at det er nødvendigt, kan sagen
blive forelagt for FU, inden der gives et svar
på henvendelsen.

Organisationsbestyrelsen

Udvalg

3B-kontaktpersonordningen

Udvalgsformandens varetagelse af sit hverv

Udgangspunktet er, at sager skal løses lokalt
hvor afdelingsbestyrelserne kan henvende
sig til sin lokale 3B-kontaktperson. Det vil
sige, at 3B-kontaktpersonen skal have dialog
med den lokale driftschef om konkrete henvendelser.
Kan en sag ikke løses lokalt, eller har den
ikke lokal karakter kan 3B-kontaktpersonen
kontakte Sekretariatet, som kan bringe henvendelsen videre. I så fald får henvendelsen
karakter af politikerspørgsmål, jf. ovenfor.
Udvalgsformanden er ansvarlig for sammenhængen mellem det stående udvalg og organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden har kontakt til den ansvarlige funktionschef for det stående udvalg og
5

eventuelt den administrativt ansvarlige.

Opgavegrupper Tovholders varetagelse af opgavegruppen

Øvrige

Enkeltstående henvendelser og
klager

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

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


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



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



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



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



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



Alle aftaler/møder hvor formanden skal deltage, skal gå igennem Sekretariatet, der administrerer formandens kalender.
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For at servicere formanden bedst muligt fx ved mødedeltagelse og pressehåndtering kan
medarbejdere fra Kommunikation og Sekretariatet være i direkte kontakt med formandsskabet.



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



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

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

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

Sammenfatning og konklusion

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

2.

Fagudvalgenes opgaver og sammensætning

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

Ansvar ved delegation af opgaver til fagudvalg mv.

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

Side 2

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

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

Betydning af forsikringsdækning

For Boligforeningen 3B’s organisationsbestyrelse gælder, at bestyrelsen er omfattet af en bestyrelsesansvarsforsikring.
Forsikringen omfatter alle handlinger og undladelser foretaget som led i bestyrelsesarbejdet. Undtaget fra forsikringsdækning er dog strafbare handlinger, fx underslæb.

Side 4

Bestyrelsesforsikringen dækker også bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i fagudvalg, hvis deltagelsen i fagudvalget sker som et led i bestyrelsesarbejdet.
For så vidt angår medlemmer af fagudvalg, som ikke samtidig er medlemmer af
organisationsbestyrelsen, er det et særligt spørgsmål, om bestyrelsesansvarsforsikringen gælder for disse personers arbejde i fagudvalgene.
Det beror på forsikringsbetingelserne, om fejl begået af medlemmer af fagudvalg
mv. er dækket af bestyrelsesansvarsforsikringen.
Boligforeningen 3B’s forsikringsmægler Willis har indhentet en udtalelse fra boligforeningens forsikringsselskab (HDI Gerling).
HDI Gerling har over for Willis generelt vedrørende delegationer fra organisationsbestyrelsen til fagudvalg oplyst følgende:
Selvom fagmedlemmet ikke er bestyrelsesmedlem vil de uden merpræmie være
omfattet af bestyrelsesansvarsforsikringen, forudsat at de handler inden for den
bemyndigelse, og har de fornødne kompetencer, som hovedbestyrelsen har udstukket.
På forespørgsel fra Willis, har HDI Gerling suppleret ovennævnte retningslinje på
følgende måde:
”Formuleringen tilsigter at de udvalgte fagmedlemmer er med til at træffe beslutninger omkring forhold hvor de har en grad af kendskab – eksempelvis et nedsat
fagudvalg til vedligeholdelse af ejendommen – bør bestå af folk med et vidst kendskab til dette.
Ordet ”fornødent” vil i mit hoved altid skulle sættes op imod det pågældende fagudvalg – og desto mindre ”teknisk” dette fagudvalg, desto mindre krav til ”fornødne kompetencer”.
Det anførte må forstås sådan, at bestyrelsesansvarsforsikringen også dækker arbejdet i fagudvalg, hvortil organisationsbestyrelsen har delegeret opgaver eller kompetencer.
Det er dog afgørende for forsikringsdækningen, at det pågældende fagudvalgsmedlem holder sig inden for rammerne af den delegation, som er modtaget fra organisationsbestyrelsen.

Side 5

Hvis derimod udvalgsmedlemmet handler uden bemyndigelse eller fuldmagt er der
risiko for, at ansvarsforsikringen vil afvise at yde dækning.
Det er en yderligere betingelse for forsikringsdækningen, at de pågældende fagudvalgsmedlemmer er i besiddelse af de relevante, faglige kompetencer.
Der er ikke i de gældende forretningsordener for fagudvalg mv. opstillet krav om,
at fagudvalgsmedlemmerne skal være i besiddelse af bestemte, faglige kvalifikationer.
Det kan samtidig være meget vanskeligt at opstille en objektiv retningslinje for,
hvornår et fagudvalgsmedlem er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer til at
behandle et bestemt emne, eftersom vurderingen af, hvornår ”nok er nok” i nogen
grad er subjektiv.
Af den grund er det også i relation til forsikringsdækningen min anbefaling, at hvis
et udvalgsmedlem vurderer, at medlemmet savner nødvendig indsigt om et givent
emne, bør medlemmet afstå fra at deltage i en beslutning herom.
København, den 15. december 2016

Veronica Wolthers-Petersen

Side 6

Opgavegrupper i 3B

Afdeling

-

Sekretariatet

Projekt

-

Opgavegrupper

Dato

-

15. juni 2018

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

Hvem

Opgave

Tovholder

Et medlem af organisationsbesty-

Er den beboerdemokratiske ansvarlige og for-

relsen. Udpeges af OB.

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

Medlemmer af

Medlemmer af organisationsbesty-

opgave-

relsen, afdelingsbestyrelse, beboe-

gruppen

re, foreninger eller andre eksterne

Deltager i arbejdet i opgavegruppen.

deltagere. Udpeges af OB.
Administrativ

Chef fra administrationen. Udpeges

Faglig leder af opgavegruppen. Bidrager med

leder

af administrationen.

faglig viden om opgavegruppens felt.

Administrativ

Medarbejder fra administrationen.

Er ansvarlig for facilitering af opgavegruppen,

medarbejder

Udpeges af ledergruppen.

herunder at sikre fremdrift i opgavegruppen.

Medarbejdere

Medarbejdere fra 3B.

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

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

Afdeling

-

Sekretariatet

Projekt

-

3B-kontaktpersonordningen

Dato

-

15. juni 2018

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


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



Sparring med afdelingsbestyrelsen om emner/udfordringer.



Bindeled mellem afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse.



Deltagelse på afdelingsmødet.



Dirigent til afdelingsmøder.



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



Deltagelse i konfliktmægling i særlige sager.



Orientering af afdelingen om nye tiltag i organisationsbestyrelsen.



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



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

Ovenstående forslag til opgaver som kontaktperson skal ses som et inspirationskatalog.
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For afdelinger uden afdelingsbestyrelse er det 3B-kontaktpersonerne for de respektive afdelinger,
der løser afdelingsbestyrelsens opgaver på vegne af organisationsbestyrelsen.

Kontaktpersonordningens ophæng i 3B
3B-kontaktpersonordnigen hører under Demokrati- og KommunikationsAfdelingsudvalget, som
behandler generelle sager om 3B-kontaktpersonordningen.
Kontaktpersonens primære indgang til 3B er driftschefen for den enkelte afdeling. Hvis henvendelsen har beboerdemokratisk karakter, som ikke umiddelbart løses, kan henvendelsen tages
videre til Sekretariatet, som kan bringe henvendelsen videre.
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Planlagte afdelingsmøder - efterår 2018

Afd. nr.

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn

Afdelings-møde
med
behandling af
budget (dato)

Afd. nr.

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn

Afdelings-møde
med
behandling af
budget (dato)

6083

Poppelvænget

22-aug

3057

A. F. Beyersvej

19-sep

6061

Hvidbjergvej

23-aug

6071

6072

Hørgården 1 og 2

19-sep

1019

Teglværkshaven

23-aug

1031

1033

Taastrup Torv, familieboliger

19-sep

6092
3054

Dannebrogsgade
Vinhaven

24-aug
27-aug

6067
6065

Vestergårdsvej
Händelsvej

20-sep
20-sep

Arbejderboligerne

28-aug

6062

Valby

20-sep

Damagervej/Stubmøllevej

29-aug

3055

Dyvekevænget

20-sep

Egegade

03-sep

3074

Signalgården

20-sep

Herlevgårdsvej/Herlev Torv
Søbyvej

04-sep
04-sep

3069
6084

Solsikken
Grønrisvej

20-sep
24-sep

6074

Lønstrupgård

04-sep

3040

Remisevænget Vest

25-sep

1028

Kongsgården

04-sep

3035

Vestergården 2

25-sep

1018

Hjortegården

04-sep

3046

Hammelstruphus

26-sep

3037

Høje Gladsaxe

04-sep

3047

Hedelyngen

26-sep

6069

Ryesgade

05-sep

3050

Rådmandsbo

3061

Ved Rosenhaven

06-sep

1029

Møllegården

6080

Apostelgården

06-sep

3051

Østerhøj

1023

Herlev Skole, ældreboliger

06-sep

3033

Bærhaven

Sangergården/Sangergården 2

06-sep

1015

Egeløvparken

1036
6082

Midgård
Porthuset

06-sep
10-sep

3072
3064

Brohuset
Grønhøj

1011

Toftegård

10-sep

3053

Elmehaven

1041

Toftegård tagboliger

10-sep

3071

Kløvermarken

6079

Slotsherrenshus

11-sep

3032

Folehaven

3031

Danalund

11-sep

1037

Kløverbladsgade

3076

Lampestedet I & II

11-sep

3065

Guldbergsgade

3039

Remisevænget Øst

11-sep

6093

Bogfinkevej

3067

Jægerbo

11-sep

6086

Kronprinsessegade

1014

Martins Gård

12-sep

6099

Sejlhuset

6087

Norgesgade

12-sep

6076

Bryggergården

3070

Valmuen

13-sep

1016

Dortheavej

6070

Tranehavegård

13-sep

6077

Kaysergården

6094

Blækhuset

13-sep

1032

Taastrup Torv, plejeboliger

3052

Vestergården 3

17-sep

3044

Måløv Park

3058

Prangerhuset

17-sep

6068

Australiensvej

3041

Remisevænget Nord

17-sep

3045

Egedalsvænge

1030

Sundholm Syd

17-sep

3034

Vestergården 1

18-sep

3036

Højstensgård

18-sep

1027

Søagerpark

18-sep

6095
6064

6066

3056
1012
3038

6063

1013

6081

PUNKT 5
Indstilling – Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved
bestyrelsesarbejde (B)

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- Forretningsudvalget den 11. juni 2018
- 14. juni 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til 3B’s praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B’s praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde fastsættes til, at der for organisationsbestyrelsen udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i organisationsbestyrelsens årlige seminar i september samt organisationsbestyrelsens studietur, der afholdes hvert andet år.

Problemstilling
Et medlem af organisationsbestyrelsen har i forbindelse med dagsmødeaktivitet spurgt til 3B’s
praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved arbejde i organisationsbestyrelsen som
følge af deltagelse i relevante kurser, konferencer mv. inden for normal arbejdstid. Der har ligeledes været spørgsmål fra afdelingsbestyrelsesmedlemmer til denne praksis.
Der har tidligere i enkelte tilfælde været udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i afdelingsbestyrelserne. Det er imidlertid administrationens opfattelse, at dette kræver organisationsbestyrelsens godkendelse.
Organisationsbestyrelsen drøftede sagen den 7. marts 2018 og besluttede, at der holdes bestyrelsesudviklingssamtaler i foråret 2018, hvor emnet drøftes. Herefter behandles muligheder for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste som en del af konstitueringen af organisationsbestyrelsen.

Løsning
Gældende regler
De gældende regler for området er, at en boligorganisations bestyrelse kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmer kan opnå kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det kan ske i forbindelse med
deltagelse i særlige arrangementer og kurser, når et bestyrelsesmedlem kan godtgøre, at man rent
faktisk trækkes i løn af sin arbejdsgiver.
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Ifølge KAB kan der som udgangspunkt ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste, når der for samme
arbejde samtidig udbetales honorar, da vederlaget også dækker den tabte arbejdsfortjeneste.
KAB oplyser, at afdelingsbestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt ikke må få bestyrelsesvederlag. Disse kan dog i visse godkendte situationer få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt organisationsbestyrelsen har godkendt dette.
I forhold til praksis vedrørende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde
kan der skelnes mellem medlemmer af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. I forhold til sidstnævnte fraråder BL i en tidligere konkret henvendelse at udbetale tabt arbejdsfortjeneste til afdelingsbestyrelsesmedlemmer (sagen er relateret til et byggemøde).
Boligorganisationernes praksis
3B

KAB

BDK

Lejerbo

3B udbetaler ikke pt. kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde – hverken for afdelingsbestyrelser eller organisationsbestyrelsen. Udgangspunktet i 3B er, at der udelukkende udbetales honorar for arbejdet i organisationsbestyrelsen.
Der udbetales ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af bestyrelsen.
Organisationer administreret af KAB træffer selv beslutning om ovenstående. Det er
for disse organisationer muligt at udbetale kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Der udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til hovedbestyrelsen, da hovedbestyrelsesmøderne starter kl. 15. Det skal nævnes, at flere medlemmer af
BDK’s hovedbestyrelse har meget lang transporttid. BDK’s hovedbestyrelse modtager desuden honorar.
Udgifter og tabt arbejdsfortjeneste ifm. kurser, konferencer og lignende:
Bestyrelsesmedlemmernes udgifter refunderes ligesom der gives godtgørelse for
tabt arbejdsfortjeneste.
Udgifter for bestyrelsesmedlemmernes eller administrationens deltagelse dækkes af
organisationen, hvis aktiviteten er indenfor boligorganisationens formål og udgifterne
er på lavest muligt niveau.
Hvis bestyrelsesmedlemmer deltager i rejse eller særlige arrangementer efter indbydelse fra rådgivere, entreprenører, leverandører m.fl., betales udgifterne hertil af boligorganisationen og ikke af disse samarbejdsparter.
Hvis andre end bestyrelsesmedlemmerne eller administrationen deltager fx ægtefæller m.v. skal disse selv betale deres andel af udgifterne.
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Oplæg til ny praksis
Det foreslås, at en ny 3B-praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved bestyrelsesarbejde medfører, at der for organisationsbestyrelsen udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i organisationsbestyrelsens årlige seminar i september samt organisationsbestyrelsens studietur, der afholdes hvert andet år.
Øvrigt tidsforbrug for organisationsbestyrelsens medlemmer honoreres ikke med kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også deltagelse i kompetencegivende uddannelsesforløb
som fx organisationsbestyrelsesmedlemmers deltagelse i Bestyrelsesakademiet mv.
Ovennævnte oplæg vil for seminaret årligt dreje sig om kompensation for en hel fredag og for studieturen dreje sig om kompensation for en hel torsdag og fredag hvert andet år.
Konsekvensen af den nye praksis er, at der skal afsættes en større økonomisk ramme til seminar
og studietur. Rammen tages fra selskabets drift/Arbejdskapitalen.
Det bemærkes, at kompensationen også kan tages af den samlede ramme for bestyrelseshonorar.
Konsekvensen heraf vil være, at bestyrelseshonoraret skal nedsættes, da rammen på nuværende
tidspunkt er fuldt udfyldt.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal afholdes af selskabets drift/Arbejdskapitalen.
Hvis det besluttes, at der kan gives kompensation til afdelingsbestyrelsesmedlemmer, skal dette
afholdes i den enkelte afdeling.

Videre proces
Administrationen vil implementere 3B’s praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved
bestyrelsesarbejde, som det besluttes af organisationsbestyrelsen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 6
Indstilling – Forretningsordener for organisationsbestyrelsen
og direktionen (B)

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

- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- Forretningsudvalget den 11. juni 2018
- 15. juni 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsordener for organisationsbestyrelsen og
direktionen.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at forretningsordenen for organisationsbestyrelsen 2018-2019 godkendes, jf. bilag 1.

2.

at forretningsordenen for direktionen godkendes, jf. bilag 2.

Problemstilling/Løsning
Organisationsbestyrelsen godkendte den 29. juni 2017 en forretningsorden for organisationsbestyrelsen for 2018-2019 samt en forretningsorden for direktionen.
Administrationen har på baggrund af disse udarbejdet en opdateret forretningsorden for organisationsbestyrelsen 2018-2019 (bilag 1) samt en opdateret forretningsorden for direktionen (bilag 2).
Ændringer i forhold til de nuværende forretningsordener er markeret.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

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

Bilag
1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 2018-2019.
2. Forretningsorden for direktionen – juni 2018.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte forretningsordenerne til behandling i organisationsbestyrelsen.

FORRETNINGSORDEN
Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

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

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

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

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

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

§ 11
Beslutningsdygtighed
Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og
yderligere mindst halvdelen af de øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer er til stede.
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder møderne.
Det påhviler hvert enkelt organisationsbestyrelsesmedlem at meddele, såfremt
vedkommende ikke skønner at have fået de oplysninger fra 3B, der er nødvendige til
opfyldelse af vedkommendes opgaver som organisationsbestyrelsesmedlem, enten
generelt eller i forbindelse med konkrete beslutningsforslag.
§ 12
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende organisationsbestyrelsesmedlemmer ved
almindeligt stemmeflertal.
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Står stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme
udslaget.
§ 13
Direktionens rolle
Direktionen og relevante ansatte deltager i organisationsbestyrelsens møder. Direktionen
aflægger beretning om foreningens virksomhed siden det sidste
organisationsbestyrelsesmøde og giver i øvrigt orientering om, hvad der er passeret af
særlig interesse for foreningen.
Organisationsbestyrelsen kan bestemme, at direktionen og ansatte som nævnt ovenfor
kan udelukkes fra mødet, når særlige forhold gør deres deltagelse uhensigtsmæssig.
Direktionen arbejder inden for rammerne af den besluttede forretningsorden for
direktionen.
§ 14
Referat
Der føres beslutningsreferat over organisationsbestyrelsens beslutninger. Af denne skal
fremgå navne på såvel dem, som deltog i mødet, som dem, der ikke deltog.
Referat af et organisationsbestyrelsesmøde udsendes efter mødelederens (formanden
eller næstformanden) godkendelse til samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer
almindeligvis senest otte hverdage efter mødets afholdelse.
Eventuelle indsigelser skal fremsendes senest den førstkommende mandag efter
modtagelse af udkast til referatet. Er der ingen indsigelser betragtes referat som godkendt.
Hvis der er indsigelser indarbejdes disse i referatet, der udsendes igen til samtlige
organisationsbestyrelsesmedlemmer.
Når referatet er endeligt godkendt gøres referatet tilgængelig for foreningens lejere på
foreningens hjemmeside senest fire uger efter mødets afholdelse.
§ 15
Uenighed
Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen eller direktionen ikke er enig i en beslutning,
som organisationsbestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og
sin begrundelse herfor indført i referatet.
§ 16
Inhabilitet
Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af sager, hvori
den pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er
nært knyttet til, har en særinteresse.
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Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær
økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for boligorganisationen, skal det
indberettes til kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere nedlægge forbud mod,
at forholdet fortsætter.

§ 17
Budget og årsregnskab
Hvert år godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for 3B efter forudgående
behandling af det af direktionen forelagte udkast til regnskab forsynet med revisors
påtegning. Ligeledes godkender organisationsbestyrelsen årsregnskaber for foreningens
enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt
afdelingsmødet.
Revisor deltager i det møde, hvor regnskab og revisionsprotokol for foreningen forelægges
organisationsbestyrelsen til godkendelse.
Regnskabet indstilles herefter til repræsentantskabets godkendelse.
Organisationsbestyrelsen behandler ligeledes det af direktionen forelagte udkast til budget
og godkender på baggrund heraf et endeligt budget.
Herudover foretager organisationsbestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige
godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående
godkendelse på de ordinære afdelingsmøder.
§ 18
Valg af revisor
Organisationsbestyrelsen afgiver indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor.

§ 19
Revisionsprotokol
Revisionsprotokollen skal være til stede ved alle organisationsbestyrelsesmøder.
Tilføjelser eller ændringer siden sidste organisationsbestyrelsesmøde skal meddeles
samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrifter i det originale
revisionsprotokollat skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed.
§ 20
Tavshedspligt
Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens
medlemmer har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af
organisationsbestyrelsesmedlemmer, med mindre der er tale om forhold, som af
organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse. Samme forpligtelse påhviler
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andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder. Tavshedspligten er også gældende
efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse af denne tavshedspligt
gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led
i organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.
§ 21
Suppleanter
Udtræder et organisationsbestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i den resterende
periode frem til det næste ordinære repræsentantskabsmøde. Er et
organisationsbestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i organisationsbestyrelsesarbejdet
over en længere periode, kan organisationsbestyrelsen beslutte, at en suppleant indtræder
i dennes sted i den periode hvor denne er fraværende.
§ 22
Ændring af forretningsorden
Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af organisationsbestyrelsen med den i §
9 angivne stemmeflerhed.
§ 23
Vedtagelse / ikrafttrædelse
På det førstkommende organisationsbestyrelsesmøde efter organisationsbestyrelsens
konstituering skal forretningsordenen sættes på dagsordenen med henblik på eventuel
revision.
Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xxxx 201829. juni 2017.
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FORRETNINGSORDEN
for
Direktionen i Boligforeningen 3B

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







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

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

Drifts- og servicedirektør:
 Afdelingernes drift
 Indkøb
 Driftssupport
 Kundeafdelingen, herunder:
o Udlejning
o Huslejeopkrævning
o Fraflytninger
o Forbrugsafregning
o Energi-området
o Juridisk funktion og klagesagsbehandling
 HR, herunder
o Organisations- og lederudvikling
o Virksomhedsnævn
o Samarbejde med de faglige organisationer
o HR-administration, herunder ansættelser og fratrædelser
o Arbejdsmiljø og arbejdsmiljø-organisationen
 Samarbejde med BDK om Havneholmen
§7
Samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og direktionen
Direktionen skal sikre, at organisationsbestyrelsen løbende er orienteret om
boligforeningens overordnede drift og administration og sikre, at organisationsbestyrelsen
har et fyldestgørende grundlag for at træffe beslutninger om boligforeningens strategi og
de nødvendige overordnede beslutninger om boligforeningens drift og administration.
Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion bygger på tre overordnede principper, der har
til formål at sikre fælles forståelse af forventninger, ligesom alle ved, hvordan der skal
reageres, hvis der opstår afvigelser.
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Principperne er:
1. Forventningsafstemning mellem organisationsbestyrelsen og direktionen, så der
mellem alle involverede er skabt entydig klarhed over de fælles forventninger,
herunder forventninger til resultat, økonomi, politik, risici og kommunikation, hvor
dette er relevant.
2. Orienterings- og handlepligt mellem direktionen og organisationsbestyrelsen, hvor
direktionen har pligt til straks at orientere organisationsbestyrelsen, hvis væsentlige
aktiviteter ikke går som forventet, eller hvis der opstår tvivl.
Organisationsbestyrelsen har pligt til straks at handle i forhold til den orientering,
som direktionen er kommet med.
3. Bekræft eller forklar, hvor direktionen med fastlagte terminer gennemfører den
aftalte rapportering.
Der udarbejdes en rapporteringsplan for direktionens løbende orientering af
organisationsbestyrelsen og Forretningsudvalget om boligforeningens administration og
drift. Rapporteringsplanen godkendes af organisationsbestyrelsen.
Direktionen skal derudover løbende orientere organisationsbestyrelsen om forhold, der
anses for at være af væsentlig betydning for boligorganisationens administration og drift.
Kommunikation mellem organisationsbestyrelsen og direktionen sker, så den afspejler
direktionens ansvars- og opgavefordeling beskrevet i § 6. Kommunikation mellem
organisationsbestyrelsen og andre ansatte sker efter aftale med direktionen.
§8
Evaluering af samarbejdet
Én gang årligt gennemfører organisationsbestyrelsen og direktionen en drøftelse og
evaluering af direktionens indsats og samarbejdet mellem direktion og
organisationsbestyrelse.
§9
Attestation
Direktionen kan attestere og kan delegere sin attestationsret. For beløb til udbetaling til
direktionen selv (fx vedrørende kørsel i egen bil) attesteres af økonomichefen.
§ 10
Repræsentation
Det aftales mellem formanden for organisationsbestyrelsen og direktionen, hvem der
repræsenterer organisationen i andre organisationer, hvor boligforeningen er medlem, og
ved officielle anledninger.
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Direktionen kan uddelegere sin repræsentation til andre medarbejdere.
§ 11
Habilitet
Et direktionsmedlem må ikke deltage i behandlingen af sager, hvori den pågældende eller
andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet til, har en
særinteresse.
Et direktionsmedlem har pligt til at overlade beslutninger, hvor der kan være tvivl om
habiliteten til det andet direktionsmedlem, formanden for organisationsbestyrelsen eller en
anden ledende medarbejder.
Hvis et medlem af direktionen deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær økonomisk
tilknytning til byggevirksomhed uden for boligorganisationen, skal det indberettes til
kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere nedlægge forbud mod, at forholdet
fortsætter.
§ 12
Tavshedspligt
Direktionen er underlagt tavshedspligt omfattende alle oplysninger om 3B’s forhold,
ansatte og beboeres private forhold, samarbejdspartneres forhold samt andre oplysninger,
direktionen måtte blive bekendt med som følge varetagelse af hvervet som direktion, og
som med rette kan forventes hemmeligholdt og som ifølge sagens natur ikke bør komme
til tredjemands kendskab.
§ 13
Vedtagelse / ikrafttrædelse / revision
Forretningsordenen for direktionen vedtages af organisationsbestyrelsen og træder i kraft
umiddelbart derefter.
På organisationsbestyrelsens konstituerende møde eller det førstkommende
organisationsbestyrelsesmøde efter organisationsbestyrelsens konstituering skal
forretningsordenen for direktionen sammen med organisationsbestyrelsens
forretningsorden sættes på dagsordenen med henblik på eventuel revision.

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xxxxx 201829. juni 2017.
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PUNKT 7
Indstilling – Prokura (O)

Prokura (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- 15. juni 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal forelægges reviderede prokuraregler for 3B.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

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

Problemstilling
På baggrund af 3B’s repræsentantskabs delegering af kompetencer til organisationsbestyrelsen
den 7. juni 2018 til organisationsbestyrelsen samt administrative ændringer skal 3B’s prokuraregler
opdateres.

Løsning
Administrationen har opdateret 3B’s prokuraregler (bilag 1).
Delegering af kompetencer
Repræsentantskabet delegerede den 7. juni 2018 følgende kompetencer til organisationsbestyrelsen:










Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme



Godkendelse af afdelingernes regnskaber

Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
Grundkøb
Iværksættelse af nyt byggeri
Pantsætning af afdelingernes ejendomme
Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger
Etablering af en afdeling til varetagelse af sideaktiviteter

Disse kompetencer blev også delegeret ved repræsentantskabsmødet i 2017. Derudover er kompetencen ’nedlæggelse af en afdeling’ udgået, da denne ikke kan uddelegeres.

1

Administrative ændringer
Administrationen har tilføjet ejendomsledere de steder, hvor det er relevant, da det er en ny stillingsbetegnelse i 3B. Samtidig gives funktionschefer, ejendomsledere og driftschefer samme beføjelser som varmemestre i forhold til at foretage indkøb op til 10.000 kr. uden godkendelse af nærmeste leder.
For sekretariatsledere i boligsociale helhedsplaner hæves saldoen på debit hævekort.
Om prokurareglerne
Prokurareglernes målsætning er, at der i 3B disponeres i overensstemmelse med beboerdemokratiske beslutninger, den relevante lovgivning og på rette beslutningsniveau samt at svig forebygges.
3B’s prokuraregler beskriver, hvordan konkrete dispositioner må foretages i alle dele af 3B’s organisation, herunder:


Køb af varer og tjenesteydelser



Køb af håndværkerydelser



Indgåelse af servicekontrakter og forsyningsaftaler



Finansielle ydelser og transaktioner



Personaleaftaler



Lejekontrakter



Køb og salg af aktiver



Retssager og forsikringssager



Regnskaber



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



Ekstern forretningsførelse og ejerforeningsaftaler

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
De nye prokuraregler træder i kraft den 1. september 2018.

Bilag
1. Reviderede prokuraregler 2018 (fortroligt).
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PUNKT 8
Indstilling – Jægerbo - Dækning af midler på
reguleringskontoen (B)

Jægerbo - Dækning af midler på reguleringskontoen (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- Forretningsudvalget den 11. juni 2018
- 14. juni 2018 / Morten Boje / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om dispositionsfonden skal dække midler anvendt fra
reguleringskontoen i afdeling Jægerbo.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at dispositionsfonden dækker midler på 372.093 kr. anvendt fra reguleringskontoen i afdeling 3067 Jægerbo.

Problemstilling
Efter udførelse af både 1-års og 5-årseftersyn i afdeling 3067 Jægerbo viste der sig en række byggeskader på blandt andet støttemure, undertag og gavle. Der blev derfor i 2005 foretaget en synog skønssag. Her blev entreprenøren frikendt for ansvar for byggeskaderne.
Afdelingen har derfor selv i 2009/2010 måtte afholde udgifterne til udbedring af byggeskaderne på i
alt 968.086 kr. Udgifterne er blevet fordelt som følger:


Boligforeningen 3B har ydet et tilskud på 799.565 kr., blandt andet fordi fristen for reklamation ikke blev overholdt af 3B’s administration.



Afdelingen har afholdt 125.659 kr. af reguleringskontoen og 42.861 kr. fra langtidsplanen, i
alt kr. 168.522.

Herudover har der været udgifter på 445.603 kr. til advokat og konsulent til syn- og skønssagen.
Denne udgift er dækket som følger, ud fra 3B’s gældende praksis:


Overskud på afdelingens afsætningskonto fra byggesagen på 199.168 kr.



De resterende 246.434 kr. er dækket af afdelingens reguleringskonto.

Afdelingen har således i alt via reguleringskontoen dækket 372.083 kr.

Løsning
Ovenstående finansiering er sket ud fra 3B’s gældende praksis. På baggrund af tidligere behandling af sagen har afdelingen fastholdt, at det er lovet afdelingen, at bygningsskaderne ikke skulle
dækkes af afdelingens midler, men af midler fra Byggeskadefonden og 3B.
Afdelingen har derfor fremsat ønske om, at de 372.083 kr., som er anvendt af reguleringskontoen,
skal betales af dispositionsfonden.
Organisationsbestyrelsen behandlede dette den 30. juni 2016 og besluttede ikke at imødekomme
afdelingens anmodning om støtte fra dispositionsfonden. Baggrunden for dette var, at den gennemførte finansiering var i overensstemmelse med 3B’s gældende praksis, og at finansieringen var
sket ud fra det tidligere forudsatte og aftalte, samt 3B’s generelle politik for støtte fra dispositionsfonden, herunder en konkret vurdering af behovet i den enkelte afdeling.
Afdelingen har efterfølgende påklaget sagen til Ballerup Kommune. Ballerup Kommune har på den
baggrund meddelt, at anvendelse af reguleringskonto til byggeskaderne burde have været vedtaget af afdelingsmødet.
Administrationen har på baggrund af kommunens melding genbehandlet sagen. På den baggrund
foreslås det, at afdelingens midler på 372.093 kr. anvendt fra reguleringskontoen til byggeskaden
dækkes af dispositionsfonden. Såfremt organisationsbestyrelsen beslutter dette er det i den sammenhæng aftalt med afdelingen, at midlerne anvendes til at tilbagebetale et lån, afdelingen har
modtaget fra dispositionsfonden, og til at afdelingens henlæggelser øges.
Som bilag 1 er vedlagt et notat, der uddybende beskriver afdelingens anvendelse af reguleringskontoen.
Sagen har været drøftet med afdelingsbestyrelsen, som er tilfredse med den foreslåede løsning.

Økonomi
Hvis det besluttes, at de anvendte midler på 372.083 kr. fra afdelingens reguleringskonto skal
dækkes af dispositionsfonden, vil det betyde et træk på dispositionsfonden på op til 372.093 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil de tilførte midler fra dispositionsfonden
på op til 372.093 kr. blive overført til afdelingen. Afdelingen vil blive orienteret om beslutningen.

Bilag
1. Notat – Jægerbo - Anvendelse af reguleringskontoen.

Protokolbemærkninger / FU
Indstillingen blev godkendt til behandling i organisationsbestyrelsen.

NOTAT

Afdeling

-

Jægerbo

Projekt

-

Anvendelse af reguleringskontoen

Dato

-

1. juni 2018

Reguleringskontoens oprettelse og anvendelse
Reguleringskontoen i Jægerbo ’opstod’ ved afslutningen af regnskabet pr. 30.9.2003. Ved regnskabsafslutningen i 2003 blev besparelserne på første termin samt driftsresultatet siden afdelingens idriftssætning den 1.4.2002 overført til reguleringskontoen.
Reguleringskontoen udgjorde pr. 30.9.2003 476.204,61 kr.
I de følgende fem regnskabsår (2003/04, 2004/05, 2006, 2007 og 2008) blev reguleringskontoen
anvendt som resultatkonto i afdelingen, så overskud og underskud blev overført til henholdsvis
trukket fra reguleringskontoen. Det betød, at reguleringskontoen den 1.1.2009 udgjorde
326.551,76 kr.
En del af underskuddet for 2008 dækkes dog i løbet af 2009 af afdelingens ’rigtige’ resultatkonto,
så reguleringskontoen medio 2009 udgør 372.093,76 kr. – inden den anvendes til dækning af
byggeskader.
Bevægelserne fremgår af tabellen nedenfor.
Anvendelse

Bevægelse

Saldo

-

476.204,61

Overskud 2003/04

+ 25.323,45

501.528,06

Overskud 2004/05

+ 581,07

502.109,13

Underskud 2006

- 33.574,83

468.534,30

Overskud 2007

+ 12.720,93

481.255,23

Underskud 2008

- 154.703,47

326.093,76

Dækket af resultatkonto 2009

+45.542,00

372.093,76

-

372.093,76

Reguleringskonto pr. 30.9.2003

Saldo medio 2009

Anvendelse til byggeskader
I perioden 2009-12 tilføres reguleringskontoen en række tilskud fra 3B samt byggesagens afsætningsbeløb, og reguleringskontoen anvendes til at dække en række udgifter til byggeskader.
Reguleringskontoen tilføres følgende beløb og dækker følgende udgifter:
Anvendelse

Bevægelse

Saldo

-

372.093,76

Tilskud fejl og mangler

+ 100.000,00

472.093,76

Tilskud advokatomkostninger

+ 205.704,00

677.797,76

Overført afsætningsbeløb

+ 199.168,98

876.966,74

Anvendt til byggeskader

- 445.603,40

431.363,34

Tilskud edp-consult

+ 20.500,00

451.863,34

Anvendt til byggeskader

- 451.863,34

0

Saldo medio 2009

Reguleringskontoen dækker således i alt 897.466,74 kr. til byggeskader, hvoraf 326.204,00 kr.
udgøres af tilskud fra 3B, 199.168,98 kr. udgøres af byggesagens afsætningsbeløb og de resterende 372.093,76 kr. udgøres af afdelingens ’opsparing’ på reguleringskontoen.
Det er aftalt, at der udarbejdes en indstilling til organisationsbestyrelsen om, at afdelingen godtgøres de afholdte udgifter på 372.093,76 kr. med et tilskud fra dispositionsfonden. Dermed har afdelingen afholdt 42.861,66 kr. fra afdelingens henlæggelser som oprindeligt aftalt og en række mindre beløb til særskilte arbejder/udgifter, særligt i 2008, som er afholdt over den ordinære drift.
Anvendelse af tilskud fra dispositionsfonden
Det er aftalt, at tilskuddet på 372.093,76 kr. først og fremmest anvendes til at tilbagebetale afdelingens lån fra dispositionsfonden modtaget i perioden 2016-18. Det resterende beløb anvendes til
at øge henlæggelserne. Lånet udgør:
År

Lån

Saldo

2016

73.000

73.000

2017

29.000

102.000

2018

15.980

117.980

Samlet lån

Bemærkning

Ikke udbetalt endnu

117.980

Efter tilbagebetaling af lånet på 117.980,00 kr. vil der således være 254.113,76 kr. til at øge
henlæggelserne fra 2019 og frem.
Det er endvidere aftalt, at afdelingen som aftalt øger huslejen gradvist for at øge henlæggelserne
yderligere.

PUNKT 9
Indstilling – Tegningsberettigede i 3B (B)

Tegningsberettigede i 3B (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- 15. juni 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til de tegningsberettigede i 3B.

Beslutningspunkt
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bekræfter,

1.

at de tegningsberettigede i 3B udgøres af medlemmer af organisationsbestyrelsen og direktionen, med de personer som oplistet under ’Løsning’.

Problemstilling/Løsning
3B skal over for tinglysningen kunne dokumentere, hvem der er tegningsberettigede i selskabet.
Organisationsbestyrelsen skal derfor bekræfte at de tegningsberettigede i 3B udgøres af organisationsbestyrelsen og direktionen, med følgende personer:
Medlemmer af organisationsbestyrelsen:
 Steffen Morild (formand)
 Iris Gausbo (næstformand)
 Dijana Dix Omerbasic
 Dorte Skovgård
 Dorthe Pelle Nielsen
 Flemming Løvenhardt
 Hans Gaarn Svendsen
 Hans Jørgen Larsen
 Henrik Thorenfeldt
 Per Olsen
 Peter Kare
 Pia Cramer Hansson
 Ulrik Falk-Sørensen
Direktionen:
 Adm. direktør Morten Boje
 Drifts- og servicedirektør Jesper Bremholm

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
De nævnte personer vil herefter udgøre de tegningsberettigede i 3B.

Bilag
Ingen.

PUNKT 10
Indstilling – Direktionens sideløbende hverv (O)

Direktionens sideløbende hverv (O)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- Forretningsudvalget den 11. juni 2018
- 14. juni 2018 / Morten Boje / Jesper Bremholm

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om direktionens sideløbende hverv.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at orientering om direktionens sideløbende hverv tages til efterretning.

Problemstilling
I henhold til kontrakterne mellem 3B og 3B’s to direktører skal de to direktører minimum én gang
årligt give organisationsbestyrelsen en fortegnelse over sideløbende virksomhed, som direktørerne
udøver, herunder bestyrelseshverv, som direktørerne bestrider.

Løsning
Fortegnelse over adm. direktør Morten Bojes sideløbende hverv pr. juni 2018:


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



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



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



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



Medlem af Leith, netværksgruppe.



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



Bestyrelsesmedlem i Andelsforeningen BerlinerBanden (lejlighed i Berlin).



Bestyrelsesmedlem i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 167.

Fortegnelse over drifts- og servicedirektør Jesper Rosholt Bremholms sideløbende hverv pr. juni
2018:


Medlem af VL 79, en netværksgruppe, der udspringer af Manaz´ toplederuddannelse ”Executive Leadership Programme”.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Ingen.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

PUNKT 11
Indstilling – Danalund - Individuel kollektiv modernisering af
køkkener (B)

Danalund - Individuel kollektiv modernisering af
køkkener (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- Forretningsudvalget den 11. juni 2018
- 12. juni 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til individuel kollektiv modernisering af køkkener i afdeling Danalund.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den individuelle kollektive modernisering af 15 køkkener i afdeling Danalund godkendes
jf. ’løsning’.

Problemstilling
Afdelingsbestyrelsen i afdeling 3031 Danalund ønsker at udskifte køkkener ved fraflytninger, så
køkkenerne bliver tidssvarende.

Løsning
Organisationsbestyrelsen skal (delegeret fra repræsentantskabet jf. ’Bekendtgørelse om drift af
almene boliger m.v.’ § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Hvidovre Kommune kan godkende
låneoptagelsen.
Huslejekonsekvensen for låneoptagelsen er ca. 291 kr. pr. måned pr. bolig i 15 år. Afdelingens
nuværende husleje er 3.480-5.560 kr. pr. måned svarende til et gennemsnit på 834 kr. pr. m2 pr.
år.
Udførelsen af køkkenudskiftningerne vil foregå i 2018 og 2019 ved fraflytninger, hvor boligen har
behov for køkkenudskiftning. Der kan maksimalt laves 15 køkkenudskiftninger i den nævnte periode. Hvis ikke der opnås 15 køkkenudskiftninger ved udgangen af 2019, vil sagen lukkes og lånebehovet blive nedjusteret.
Der tages forbehold for afdelingsmødets godkendelse af projektet på møde den 20. juni 2018.

1

Økonomi
Budget for 15 køkkenudskiftninger
Håndværkerudgifter, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget
Finansiering
Afdelingens vedligeholdelsesandel (30 pct.)
Trækningsretsmidler (15.000 kr. pr. bolig)
15-årigt realkreditlån (Beboerandel)
Samlet anlægssum

1.188.750 kr.
1.188.750 kr.

356.625 kr.
225.000 kr.
607.125 kr.
1.188.750 kr.

Når sagen lukkes og lånet er hjemtaget, vil der foretages en efterregulering af huslejen, så huslejeindtægterne fra de berørte lejere vil svare til låneydelsen.
Efter Forretningsudvalgets behandling af sagen er afdelingens vedligeholdelsesandel nedjusteret
efter afdelingens ønske. Dette påvirker huslejen samt lånebehovet, som derfor er justeret. Ovenstående ændrer intet ved Forretningsudvalgets godkendelse af trækningsretsmidler til sagen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen og den tilhørende finansiering og afdelingsmødet godkender projektet, vil byggesagen blive igangsat hurtigst muligt, når der foreligger tilsagn
fra Landsbyggefonden samt Hvidovre Kommune.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte, at der til den individuelle kollektive modernisering af 15 køkkener i
afdeling Danalund ydes tilsagn om trækningsretsmidler på maksimalt 225.000 kr., svarende til
15.000 kr. pr. bolig.
Herudover godkendte FU indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

