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PUNKT 4
Indstilling - Konstituering (B))

Konstituering (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 22. juni 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til konstitueringer under organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsen konstituerer sig i stående udvalg, KAB-udvalg, KAB-grupper,
opgavegrupper, følgegrupper, øvrige poster og 3B-kontaktpersoner, jf. bilag 1-2.

2.

at det besluttes, hvilke afdelingsmøder i efteråret 2018 medlemmer af organisationsbestyrelsen deltager i, jf. bilag 3.

3.

at repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmeværker mv. fortsat udpeges
lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

4.

at organisationsbestyrelsen tager stilling til anvendelsen af kompetencemidler til bestyrelsesudvikling.

Problemstilling
På baggrund af organisationsbestyrelsens drøftelse på det konstituerende møde den 19. juni 2018
bad organisationsbestyrelsen administrationen udarbejde et oplæg til konstitueringen for bestyrelsesåret 2018/19.

Løsning
Konstituering
Udvalg, KAB-udvalg, KAB-grupper, opgavegrupper, følgegrupper og øvrige poster
I bilag 1 findes et oplæg til konstituering med følgende indhold:


Konstituering af stående udvalg under organisationsbestyrelsen (formænd og medlemmer).



Konstituering af KAB-udvalg og KAB-grupper (henholdsvis observatører og medlemmer).



Konstituering af opgavegrupper (tovholder).



Konstituering af følgegrupper (medlemmer).



Konstituering af øvrige poster (diverse).

Det foreslås, at konstitueringen af medlemmer i opgavegrupper behandles på organisationsbestyrelsens møde efter sommer sammen med kommissorium for opgavegruppen. Oplæg til dette udarbejdes mellem tovholder for opgavegruppen og administrationen.
3B-kontaktpersoner
I bilag 2 findes et oplæg til fordeling af 3B-kontaktpersoner. Oversigten er fordelt med afdelingernes primære 3B-kontaktperson, som er den kontaktperson, der som udgangspunkt kontaktes,
samt øvrige 3B-kontaktpersoner for afdelinger hvor der er tilknyttet flere 3B-kontaktpersoner.
Afdelingsmøder efterår 2018
I bilag 3 findes en oversigt med planlagte afdelingsmøder i efteråret 2018. Der skal tages stilling til,
hvilke afdelingsmøder de forskellige medlemmer af organisationsbestyrelsen deltager i. Det foreslås, at organisationsbestyrelsens medlemmer op til mødet i organisationsbestyrelsen den 28. juni
2018 koordinerer fordeling af møderne.
Repræsentanter til ejerforeninger mv.
Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at repræsentanter til ejerforeninger, grundejerforeninger, varmeværker m.v. udpeges lokalt blandt afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Det foreslås, at
denne praksis fortsættes, og at administrationen i samarbejde med de lokale afdelingsbestyrelser
varetager udpegningerne.
Anvendelse af kompetencemidler i organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan de afsatte midler på 270.000 kr. til kompetenceudvikling i organisationsbestyrelsen skal anvendes, herunder fordeling mellem midler til bestyrelsesudvikling, deltagelse i bestyrelsesakademiet og deltagelse i individuelle kurser.
I den forbindelse bemærkes det, at BL arbejder på at gennemføre et nyt hold af bestyrelsesakademiet i efteråret 2018. Pris for deltagelse er 37.000 kr. pr. deltager. Desuden gennemføres en ny
omgang af overbygningsmodulet til bestyrelsesakademiet. Det koster 7.700 kr. pr. deltager.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil implementere konstitueringen ud fra organisationsbestyrelsens beslutninger.

Bilag
1. Oplæg - Konstituering - juni 2018.
2. Oplæg - Afdelinger og 3B-kontaktpersoner - juni 2018.
3. Planlagte afdelingsmøder i efteråret 2018.
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Konstituering i organisationsbestyrelsen
2018-2019

OB 28. juni 2018

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

Steffen Morild (formand)
Iris Gausbo (næstformand)
Dorte Skovgård
Dorthe Pelle Nielsen
Flemming Løvenhardt
Hans Gaarn Svendsen
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt
Monia Stoltz
Per Olsen
Peter Kare
Pia Cramer Hansson
Ulrik Falk-Sørensen
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Udvalgsstruktur
KAB-bestyrelse
og udvalg

OB

Stående
Udvalg mv.

Opgave- og
følgegrupper

FU

BU

Opgavegruppe:
Lettere at være
afdelingsbestyrelse
/ beboerdemokrati

DKU

DU

Områdemøder

Følgegruppe:
Socialøkonomi

3

OB 28. juni 2018

Stående udvalg
Udvalg

Rolle
Formand
Medlem
Medlem

Navn
Steffen Morild
Iris Gausbo
Flemming Løvenhardt
Hans Jørgen Larsen

Byggeudvalg (BU)

Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Demokrati- og
Kommunikationsudvalg
(DKU)

Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Dorte Skovgård

Formand
Medlem
Medlem
Medlem

Henrik Thorenfeldt

Forretningsudvalg (FU)

Driftsudvalg (DU)
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KAB-udvalg
Udvalg
KAB’s bestyrelse

Rolle
Navn
Observatør Steffen Morild
Observatør Iris Gausbo

F-mødet

Observatør Steffen Morild

Strategiudvalg

Observatør Steffen Morild

Økonomiudvalg

Observatør Steffen Morild

Vedtægtsudvalg

Observatør Steffen Morild

Forvaltningsudvalg

Observatør Flemming Løvenhardt

Byggeri- og Teknikudvalg

Observatør Hans Jørgen Larsen

Kommunikationsudvalg

Observatør Dorte Skovgård

Udvalg for trivsel og
boligsocialt arbejde

Observatør Flemming Løvenhardt
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KAB-grupper
Udvalg

Rolle
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Steffen Morild
Iris Gausbo
Flemming Løvenhardt
Hans Jørgen Larsen

Politisk styregruppe for
transitionen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Steffen Morild
Iris Gausbo
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt

Kundefokusgruppe Domicil

Medlem
Medlem

Dorte Skovgård
Hans Jørgen Larsen

Forhandlergruppe for
aftale med KAB
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Opgavegrupper og følgegrupper
Opgavegruppe
Lettere at være
afdelingsbestyrelse /
beboerdemokrati

Følgegruppe
Socialøkonomi

Rolle
Tovholder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Rolle
Medlem
Medlem
Medlem

Navn

Navn
Steffen Morild
Dijana Dix Omerbasic
Henrik Thorenfeldt
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Øvrige poster (1/3)
Organisation Gruppe/hverv

3B

3B

3B

Bestyrelsesakademiet

Skæve Boliger - styregruppe

Afdelinger uden
afdelingsbestyrelser

3B Erhvervsudlejning A/S bestyrelsen

Rolle

Start

Slut

Navn

Formand

--

--

Hanne Larsen

Medlem

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Pia Cramer Hansson

-

--

--

3B-kontaktpersoner for
de pågældende
afdelinger

Formand

--

--

Steffen Morild

Medlem

--

--

Iris Gausbo

Medlem

--

--

Vakant

Repræsentant

--

--

Henrik Thorenfeldt

Repræsentant

--

Bemærkning

Steffen Morild
er revisor

Repræsentantskabet
--

Vakant
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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

Formand

2018

2021

Lars Emanuel

Medlemmer

2018

2021

Afdelingsformænd
+ Steffen Morild

Repræsentant

--

--

BSH Urbanplanen Partnerskabet

Herlev Kommune

Styregruppe

Aktivitetsteam Herlev
- styregruppe

Iris Gausbo
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Øvrige poster (3/3)
Organisation

Gruppe/hverv

Køgevejens
Ungdomshus
Danalund
Ungdomshus

Lille Birkholm
Varmeselskab

Rolle

Start

Slut

Nuværende

Bestyrelsen - medlem
(med valg til formand
osv.)

Formand

2017

--

Martin Vode
Pedersen

Bestyrelsen

Medlem

--

--

Conni Jensen

Repræsentant i selskabet

Medlem

--

--

Søren
Christoffersen
Carsten WernerMadsen (suppl.)

Bemærkninger

Administreres af
DAB
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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. Organisationsbestyrelsen tog
ikke stilling til sagen den 19. juni 2018.

•

Oplæg til brug af kompetencemidler:
•

Fælles bestyrelsesudvikling

•

Bestyrelsesakademiet

•

Individuelle kurser
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3B-kontaktpersoner og afdelinger – 2018
Områdemøde Herlev m.m.
Afdeling

3B-kontaktperson

Egeløvparken

Primær
Iris

Hedelyngen
Herlev Skole

Hans Jørgen
Iris

A
C

Herlev Torv
Herlevgårdsvej

Hans Jørgen
Hans Jørgen

C
C

Hjortegården
Højstensgård

Iris
Hans Jørgen

B
B

Lampestedet 1-2
Martinsgård

Hans Jørgen
Iris

C
C

Søagerpark
Teglværkshaven
Toftegård og Toftegård Tag
Vestergården 1

Hans Jørgen
Hans Gaarn
Iris
Hans Jørgen

A
B
C
C

Vestergården 2
Vestergården 3

Hans Jørgen
Hans Jørgen

B
C

Egedalsvænge
Høje Gladsaxe

Iris
Monia

D
D

Grønhøj
Jægerbo

Henrik
Monia

A
A

Kløvermarken
Kongsgården
Midgård
Møllergården
Måløv Park
Solsikken
Taastrup Torv 1-2
Valmuen
Østerhøj
Områdemøde Amager
Brohuset
Dyvekevænget
Hørgården 1 og 2
Norgesgade

Monia
Henrik
Monia
Henrik
Henrik
Monia
Henrik
Ulrik
Ulrik

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Per
Steffen
Steffen
Steffen

Per
Per
Per

E
H
H
H

Remisevænget N
Remisevænget V

Steffen
Steffen

Per
Per

H
H

Remisevænget Ø
Sejlhuset
Signalgården
Skovkvarteret

Steffen
Per
Hans G.
Hans G.

Per

H
E

Sundholm Syd

Hans G.

Iris

Juni 2018

Øvrig
Hans Jørgen

Driftsområde

Iris

A

Iris
Iris
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Områdemøde København/Hvidovre
Afdeling

3B-kontaktperson
Primær
Øvrig

A.F. Beyersvej
Apostelgården

Iris
Dorte

F
F

Arbejderboligerne
Australiensvej

Dorte
Dorte

F
E

Blækhuset
Bryggergården

Iris
Iris

F
I

Bærhaven
Damagervej/Stubmøllevej

Peter
Peter

I
G

Danalund
Dortheavej

Steffen
Hans G.

G

Egegade
Ellehjørnet
Elmehaven
Folehaven

Dorte
Steffen
Peter
Per

E
I
I
I

Guldbergsgade
Hammelstruphus

Dorte
Peter

E
G

Hvidbjergvej
Händelsvej/Grønrisvej

Iris
Peter

F
G

Kaysergården
Kløverbladsgade

Flemming
Hans G.

E
B

Krattet
Kronprinsessegade
Lønstrupgård
Poppelvænget
Porthuset
Prangerhuset
Ryesgade
Rådmandsbo
Sangergården 1 og 2
Slotsherrenshus
Søbyvej
Tranehavegård
Valbyejendommene
Ved Rosenhaven

Steffen
Flemming
Iris
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Dorte
Iris
Steffen
Iris
Peter
Peter

Vestergårdsvej
Vinhaven

Iris
Peter

Juni 2018

Hans Jørgen

Driftsområde

Iris

Iris

Steffen

I
E
F
F
F
F
E
E
E
F
G
G
F
G
E
I
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Bilag 3 - Planlagte afdelingsmøder i efteråret 2018.
Afd. nr.

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn

Afdelingsmøde med
behandling
af budget
(dato)

Afd. nr.

Delt afd.
best.
med afd.

Afdelingsnavn

Afdelingsmøde med
behandling
af budget
(dato)

6083

Poppelvænget

22-aug

3052

Vestergården 3

17-sep

6061

Hvidbjergvej

23-aug

3058

Prangerhuset

17-sep

1019

Teglværkshaven

23-aug

3041

Remisevænget Nord

17-sep

6092

Dannebrogsgade

24-aug

1030

Sundholm Syd

17-sep

3054

Vinhaven

27-aug

3034

Vestergården 1

18-sep

6095

Arbejderboligerne

28-aug

3036

Højstensgård

18-sep

Damagervej/Stubmøllevej

29-aug

1027

Søagerpark

18-sep

6064

6066

3056

Egegade

03-sep

6076

Bryggergården

18-sep

1015

Egeløvparken

03-sep

6077

Kaysergården

18-sep

1012

1013

3038

Herlevgårdsvej/Herlev Torv

04-sep

3057

Søbyvej

04-sep

6071

6072
1033

6074

Lønstrupgård

04-sep

1031

1028

Kongsgården

04-sep

6067

A. F. Beyersvej

19-sep

Hørgården 1 og 2

19-sep

Taastrup Torv, familieboliger

19-sep

Vestergårdsvej

20-sep

1018

Hjortegården

04-sep

6065

Händelsvej

20-sep

3037

Høje Gladsaxe

04-sep

6062

Valby

20-sep

3033

Bærhaven

04-sep

3055

Dyvekevænget

20-sep

6069

Ryesgade

05-sep

3074

Signalgården

20-sep

3053

Elmehaven

05-sep

3069

Solsikken

20-sep

3061

Ved Rosenhaven

06-sep

3044

Måløv Park

20-sep

6080

Apostelgården

06-sep

6084

Grønrisvej

24-sep

1023

Herlev Skole, ældreboliger

06-sep

3040

Remisevænget Vest

25-sep

Sangergården/Sangergården 2

06-sep

3035

Vestergården 2

25-sep

Østerhøj

25-sep

6063

6081

Midgård

06-sep

3051

6082

Porthuset

10-sep

3046

Hammelstruphus

26-sep

1011

Toftegård

10-sep

3047

Hedelyngen

26-sep

1041

Toftegård tagboliger

10-sep

3072

Brohuset

3065

Guldbergsgade

10-sep

3064

Grønhøj

6079

Slotsherrenshus

11-sep

1037

Kløverbladsgade

1036

3031

Danalund

11-sep

6093

Bogfinkevej

3076

Lampestedet I & II

11-sep

6086

Kronprinsessegade

3039

Remisevænget Øst

11-sep

6099

Sejlhuset

3067

Jægerbo

11-sep

1016

Dortheavej

3032

Folehaven

11-sep

1032

Taastrup Torv, plejeboliger

1014

Martins Gård

12-sep

6068

Australiensvej

6087

Norgesgade

12-sep

3045

Egedalsvænge

3050

Rådmandsbo

12-sep

1038

Skovkvarteret

1029

Møllegården

12-sep

3070

Valmuen

13-sep

6070

Tranehavegård

13-sep

6094

Blækhuset

13-sep

3071

Kløvermarken

13-sep

PUNKT 5
Indstilling - Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (B)
eneste (B)

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

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- Organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018
- 26. juni 2018 / Jannik Egelund

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

Beslutningspunkt
Det indstilles 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.

2.

at organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i bestyrelsesakademiet.

3.

at udgiften finansieres af selskabets drift i forbindelse med de konkrete aktiviteter.

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 19. juni 2018, og ønskede en række ændringer til
indstillingen, herunder om der skal ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med
deltagelse i bestyrelsesakademiet, samt finansiering af kompensationen.
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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.
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. Der
kan dog udbetales kompensation, når der er tale om deltagelse i kurser, møder mv. der er indenfor
normal arbejdstid.
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
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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.
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.
Desuden kan organisationsbestyrelsen beslutte at kompensere for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i Bestyrelsesakademiet.
Øvrigt tidsforbrug for organisationsbestyrelsens medlemmer honoreres ikke med kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også deltagelse i kompetencegivende uddannelsesforløb.
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. Såfremt organisationsbestyrelsen beslutter det, vil deltagelse i bestyrelsesakademiet også blive kompenseret for
tabt arbejdsfortjeneste.
Konsekvensen af den nye praksis er, at der skal afsættes en større økonomisk ramme til seminar
og studietur samt eventuelt deltagelse i bestyrelsesakademiet. Rammen tages fra selskabets drift.
Det bemærkes, at midler til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 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.
Hvis der i gennemsnit kompenseres 250 kr. i timen, koster det ca. 2.000 kr. pr. dag pr. person, der
skal kompenseres for.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skal afholdes af selskabets drift. Udgiften anslås maksimalt at
udgøre ca. 100.000 kr. årligt.
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Videre proces
Administrationen vil implementere 3B’s praksis for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved
bestyrelsesarbejde, som det besluttes af organisationsbestyrelsen.

Bilag
Ingen.
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PUNKT 6
Indstilling - Forretningsordener for udvalg (B))

Forretningsordener (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 26. juni 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsordener for stående udvalg under organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at forretningsordenerne for Forretningsudvalget, Byggeudvalget, Demokrati- og Kommunikationsudvalget samt Driftsudvalget godkendes, jf. bilag 1-4.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forretningsordener jf. organisationsbestyrelsens drøftelse af udvalgsstruktur og ressortfordeling den 19. juni 2018.

Løsning
Organisationsbestyrelsen ønskede på mødet den 19. juni 2018 at nedsætte fire stående udvalg,
henholdsvis et Forretningsudvalg, et Byggeudvalg, et Demokrati- og Kommunikationsudvalg samt
et Driftsudvalg.
Administrationen har på baggrund af de hidtidige forretningsordener for Forretningsudvalget, Byggeudvalget og Afdelingsudvalget samt oplægget til ressortfordelingen som organisationsbestyrelsen drøftede den 19. juni 2018 udarbejdet oplæg til nye forretningsordener for Forretningsudvalget,
Byggeudvalget, Demokrati- og Kommunikationsudvalget samt Driftsudvalget. De fire forretningsordener er vedlagt som bilag 1-4.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forretningsordenerne være gældende.

Bilag
1. Forretningsorden for Forretningsudvalget 2018-2019.
2. Forretningsorden for Byggeudvalget 2018-2019.
3. Forretningsorden for Demokrati- og Kommunikationsudvalget 2018-2019.
4. Forretningsorden for Driftsudvalget 2018-2019.

Forretningsorden for Forretningsudvalget

Dato

-

20. juni 20183. juli 2017

§1
Kommissorium / Formål
Ifølge organisationsbestyrelsens forretningsorden, skal der nedsættes et Forretningsudvalg.
Forretningsudvalget tilrettelægger og forbereder organisationsbestyrelsens møder.
Forretningsudvalget kan bede om at få en sag forelagt forud for behandling i
organisationsbestyrelsen.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.
§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har, udover de i § 1 nævnte opgaver, følgende arbejdsopgaver:


















Forberede dagsorden til organisationsbestyrelsen
Rapportering til organisationsbestyrelsen
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
Foreningens overordnede organisering, styring og drift
Overordnet forretningsudvikling
Partnerskaber og samarbejdsaftaler
Økonomistyring, forsikring og juridiske forhold
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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Ansøgning til aktivitetspuljen
Styringsdialog
Opgavegruppe om ’Fremtidens ydelser fra 3B’
IT og digitalisering (pt. uddelegeret til en opgavegruppe)
Socialøkonomi (pt. uddelegeret til en arbejdsgruppe)
Henvendelser fra afdelinger og beboere
Afdelinger med beboerdemokratiske problemer
Effektivisering af afdelingerne

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstillingen fra udvalget.
§3
Kompetence
Forretningsudvalget varetager foreningens anliggender og træffer nødvendige og uopsættelige
beslutninger i perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder.

Organisationsbestyrelsen har delegeret følgende beslutningskompetence til udvalget:



Ordinær trækningsret op til 500.000 kr.
Aktivitetspuljetilskud til boligafdelingerne

Forretningsudvalget informerer mindst halvårligt organisationsbestyrelsen om sine afgørelser i
disse sager.
Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Foreningens Forretningsudvalg 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 i Forretningsudvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Sekretariatschefen er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.
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§5
Møder
Udvalget mødes efter behov, men som udgangspunkt syvotte gange om året.
Forretningsudvalget indkaldes, såfremt blot ét medlem af udvalget ønsker det.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og administration. Administration udsender dagsorden
senest fredagen inden mødet i den kommende uge
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde for udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Sekretariatschefen er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal godkendes af
udvalgsformanden. Administrationen sender efterfølgende referat til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.
§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Deltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne.

§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.
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Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
” 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 hoc-udvalg 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.

§ 16 om 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.
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.”

§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
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Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xxxxx 201829. juni 2017.
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Forretningsorden for Byggeudvalget

Dato

-

14. marts 201820. juni 2018

§1
Kommissorium / Formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 19. juni 201813. juni 2017, at nedsætte et Byggeudvalg.
Udvalgets formål er at forberede og rådgive organisationsbestyrelsen om Byggeudvalgets
arbejdsopgaver.
Udvalget forbereder sager til organisationsbestyrelsens beslutning. Det kan være sager, som
organisationsbestyrelsen beder udvalget forberede, eller udvalget kan tage sager op og forberede
dem til organisationsbestyrelsen af egen drift.
Udvalget er en del af den samlede udvalgsstruktur, som skal forberede og sagsbehandle opgaver
for organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden er ansvarlig for koordination mellem de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.

§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har følgende arbejdsopgaver:
 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
 Nybyggeri-projekter
 Fysiske helhedsplaner og større renoveringssager
 Kollektiv råderet
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 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.

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstilling fra udvalget.
Udvalget udarbejder hvert år et arbejdsprogram for den kommende periode.

§3
Kompetence
Udvalget har ikke kompetence til at træffe bindende beslutninger for organisationen med
undtagelse af følgende konkrete sagsområder, hvor organisationsbestyrelsen har delegeret
beslutningskompetencen til udvalget:


Godkendelse af arkitektoniske, kvalitetsmæssige og tekniske disponeringer på byggesager
inden for den gældende økonomiske ramme.



Navngivning af nye afdelinger.



Forvaltning af en udviklingspulje på 100.000 kr. årligt til finansiering af 3B’s deltagelse i
udviklingsfasen af kommende udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet, dvs. 3B’s
ustøttede timeforbrug.

Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere
beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen og består af en formand samt et antal medlemmer
fra organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen kan desuden udpege eksterne personer til udvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Byggechefen er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.
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§5
Møder
Udvalget mødes ca. seksfem gange om året.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og administration. Administration udsender dagsorden
senest en uge før mødet.
Udvalgsmedlemmer kan foreslå punkter til dagsorden.
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde på udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Byggechefen er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal godkendes af
udvalgsformanden. Administrationen sender referatet til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Godkendelse af referat sker formelt ved, at Byggeudvalget har en uge (syv kalenderdage) til at
kommentere på det fremsendte referat. Referatet er efterfølgende godkendt med de
bemærkninger, der er fremsendt rettidigt af udvalgsmedlemmerne.

§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Deltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne. Undtaget herfra er dog
medarbejderrepræsentanter fra organisationsbestyrelsen, der er medlem af Byggeudvalget.
Ad hoc udpegede eksterne videnspersoner har ikke stemmeret.
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§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
” 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 hoc-udvalg 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.

§ 16 om 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.
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.”
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§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xxxx 201829. juni 2017.
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Forretningsorden for Demokrati- og Kommunikationsudvalget

Dato

-

20. juni 2018

§1
Kommissorium / Formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 19. juni 2018 at nedsætte et Demokrati- og
Kommunikationsudvalg.
Udvalgets formål er at forberede og rådgive organisationsbestyrelsen om udvalgets
arbejdsopgaver.
Udvalget forbereder sager til organisationsbestyrelsens beslutning. Det kan være sager, som
organisationsbestyrelsen beder udvalget forberede, eller udvalget kan tage sager op og forberede
dem til organisationsbestyrelsen af egen drift.
Udvalget er en del af den samlede udvalgsstruktur, som skal forberede og sagsbehandle opgaver
for organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden er ansvarlig for koordination mellem de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.

§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har følgende arbejdsopgaver:









Afdelingernes beboerdemokrati
Områdemøder
3B-Konferencen
3B-Kontaktpersonordningen
Uddannelse af afdelingsbestyrelser
Beboerkommunikation
Beboerlokaler og andre fællesfaciliteter
Boligsociale indsatser
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Boligsocial økonomi
Det sociale liv i afdelingerne
Information om KAB
Bestyrelsesarbejdet i KAB
Rolleafklaring afdelingsbestyrelser mv.

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstillingen fra udvalget.
Udvalget udarbejder hvert år et arbejdsprogram for den kommende periode.

§3
Kompetence
Organisationsbestyrelsen har delegeret følgende beslutningskompetence til udvalget:
 Kurser finansieret af Kursuspuljen på op til 50.000 kr. pr. kursus.

Udvalget informerer mindst halvårligt organisationsbestyrelsen om sine afgørelser i disse sager.
Organisationsbestyrelsen kan derudover i enkeltstående tilfælde delegere
beslutningskompetencen i en konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen, og består af en formand samt et antal medlemmer
fra organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen kan desuden udpege eksterne personer til udvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Den relevante funktionschef er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.

§5
Møder
Udvalget mødes fem gange om året i forbindelse med den såkaldte udvalgsuge.
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På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og administration. Administration udsender dagsorden
senest en uge før mødet.
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde på udvalget.
I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Den relevante funktionschef er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal
godkendes af udvalgsformanden. Administrationen sender referatet til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.

§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør udvalgsformandens stemme udslaget.
Deltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne. Undtaget herfra er dog
medarbejderrepræsentanter fra organisationsbestyrelsen.

§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.
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Uddrag fra § 9 om udvalg:
” 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 hoc-udvalg 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.

§ 16 om 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.
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.”

§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xxxxx 2018.
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Forretningsorden for Driftsudvalget

Dato

-

20. juni 2018

§1
Kommissorium / Formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 19. juni 2018 at nedsætte et Driftsudvalg.
Udvalgets formål er at forberede og rådgive organisationsbestyrelsen om udvalgets
arbejdsopgaver.
Udvalget forbereder sager til organisationsbestyrelsens beslutning. Det kan være sager, som
organisationsbestyrelsen beder udvalget forberede, eller udvalget kan tage sager op og forberede
dem til organisationsbestyrelsen af egen drift.
Udvalget er en del af den samlede udvalgsstruktur, som skal forberede og sagsbehandle opgaver
for organisationsbestyrelsen.
Udvalgsformanden er ansvarlig for koordination mellem de nedsatte bestyrelsesudvalg.
Det er udvalgets ansvar at sikre kontakt til afdelingen, når udvalget drøfter sager om en konkret
afdeling.

§2
Arbejdsopgaver
Udvalget har følgende arbejdsopgaver:











Afdelingernes budget og regnskab
Bygningseftersyn og henlæggelser
Afdelingernes drift: Renhold, affaldshåndtering, beboerservice og ejendomsdrift
Regler, reglementer og husordner
Indflytning og fraflytning
Individuel råderet
Husleje
Energi- og vandforbrug
Indkøb
Fremtidens drift

1

Udvalgsformanden præsenterer sagen på organisationsbestyrelsens møde på baggrund af
indstillingen fra udvalget.
Udvalget udarbejder hvert år et arbejdsprogram for den kommende periode.

§3
Kompetence
Organisationsbestyrelsen har ikke delegeret beslutningskompetence til udvalget.
Organisationsbestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde delegere beslutningskompetencen i en
konkret sag til udvalget inden for udvalgets arbejdsområde.

§4
Udvalgets sammensætning
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen, og består af en formand samt et antal medlemmer
fra organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen kan desuden udpege eksterne personer til udvalget.
Udvalget konstitueres hvert år på det konstituerende møde i organisationsbestyrelsen.
Den relevante funktionschef er ansvarlig for administrationens betjening af udvalget.

§5
Møder
Udvalget mødes fem gange om året i forbindelse med den såkaldte udvalgsuge.
På udvalgsmødet sagsbehandles sager inden for udvalgets ressort til det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Udvalget indstiller en beslutning til endelig vedtagelse på det førstkommende møde i
organisationsbestyrelsen.
Dagsorden udarbejdes af udvalgsformand og administration. Administration udsender dagsorden
senest en uge før mødet.
Det er muligt for beboere i 3B at få foretræde på udvalget.
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I det omfang det er nødvendigt, kan 3B’s medarbejdere deltage på møderne.
Udvalgsformanden er mødeleder.
Den relevante funktionschef er ansvarlig for udarbejdelse af beslutningsreferat, der skal
godkendes af udvalgsformanden. Administrationen sender referatet til udvalgets medlemmer.
Referatet gøres tilgængeligt for organisationsbestyrelsen i forbindelse med det kommende møde i
organisationsbestyrelsen.

§6
Afstemning
Beslutning træffes af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, gør udvalgsformandens stemme udslaget.
Deltagere fra administrationen har ikke stemmeret på møderne. Undtaget herfra er dog
medarbejderrepræsentanter fra organisationsbestyrelsen.

§7
Uenighed
Hvis et medlem af udvalget ikke er enig i en beslutning, som udvalget har truffet, har
vedkommende ret til at få sit standpunkt og sin begrundelse herfor indført i referatet.

Følgende § fra organisationsbestyrelsens forretningsorden, gælder også for udvalgsarbejdet.

Uddrag fra § 7 om formand, næstformand og udvalgsformand:
” Formænd for de nedsatte udvalg er bindeled mellem udvalg og administrationen.

Uddrag fra § 9 om udvalg:
” Organisationsbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg – fagudvalg – efter behov, ligesom der kan
nedsættes ad hoc-udvalg og opgavegrupper.
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Fagudvalgene er rådgivende for organisationsbestyrelsen og kan inden for deres
kompetenceområde fremkomme med indstillinger til organisationsbestyrelsen. Ad hoc-udvalg 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.

§ 16 om 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.
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.”

§ 20 om tavshedspligt:
” Organisationsbestyrelsens forhandlinger er fortrolige, og organisationsbestyrelsens medlemmer
har tavshedspligt om, hvad de erfarer i deres egenskab af organisationsbestyrelsesmedlemmer,
med mindre der er tale om forhold, som af organisationsbestyrelsen er bestemt til offentliggørelse.
Samme forpligtelse påhviler andre, der deltager i organisationsbestyrelsens møder.
Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af organisationsbestyrelsen. Om overtrædelse
af denne tavshedspligt gælder dansk rets almindelige regler om straf- og erstatningsansvar.
Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i
organisationsbestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.”

Vedtaget i organisationsbestyrelsen den xxxxx 2018.
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PUNKT 7
Indstilling - Organisationsbestyrelsens honorar 2018-2019 (B)

Organisationsbestyrelsens honorar 2018-2019 (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 26. juni 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til organisationsbestyrelsens honorar for bestyrelsesåret
2018/2019.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at organisationsbestyrelsens honorar for bestyrelsesåret 2018/2019 godkendes.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 19. juni 2018 en udvalgsstruktur under organisationsbestyrelsen med et Forretningsudvalg, et Byggeudvalg, et Driftsudvalg samt et Demokrati- og Kommunikationsudvalg. Med udgangspunkt i udvalgsstrukturen drøftede organisationsbestyrelsen
samtidig en honorarstruktur for bestyrelsesåret 2018/2019.
På baggrund af den nye udvalgsstruktur skal der tages stilling til honorar for organisationsbestyrelsen for bestyrelsesåret 2018/2019, dvs. perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. maj 2019.

Løsning
Der lægges op til følgende honorarstruktur for organisationsbestyrelsen for perioden fra den 1. juni
2018 til den 31. maj 2019, som behandlet af organisationsbestyrelsen den 19. juni 2018:
Rolle
Formand

Takst
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

500 kr. pr. møde

Arbejdet i ad hoc-udvalg, opgavegrupper mv. udløser ikke et honorar
Hvis suppleanter indtræder i organisationsbestyrelsen for et organisationsbestyrelsesmedlem midlertidigt eller permanent, vil suppleanten i denne periode modtage organisationsbestyrelsesmed-

lemmets honorar.
1

Økonomi
Ovennævnte honorarer forventes for perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. maj 2019 at udgøre
ca. 891.000 kr., hvilket er inden for rammerne af reglerne. Fordeling af dette er vedlagt i bilag 1.
Det nye samlede honorar for hele bestyrelsesåret 2018/2019 finansieres ved almindeligt bestyrelsesvederlag fra 3B på 610.000 kr., der afholdes over selskabets drift, og byggesagshonorar for de
resterende 281.000 kr., der afholdes inden for de enkelte byggesager.
Bestyrelsesvederlaget udbetales månedligt fra og med den 1. juni 2018 til og med den 31. maj
2019. Ovenstående indstilling medfører dermed en tilbageregulering.
Vederlaget for udvalgsarbejdet (for udvalgsmedlemmer der ikke er medlem af organisationsbestyrelsen), udbetales ultimo december (for perioden medio juni til medio december) og ultimo juni (for
perioden medio december til medio juni).

Videre proces
Administrationen vil udbetale bestyrelseshonorar ud fra organisationsbestyrelsens beslutning.

Bilag
1. Fordeling af bestyrelseshonorar – 2018/2019.
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Bilag 1
Fordeling af bestyrelseshonorar for perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. maj 2019
(alle satser i kr.)

Rolle

Antal

Månedlig
takst

Heraf
Samlet udgift

Bestyrelses-

Byggesags-

vederlag

honorar

Formand

1

12.000

144.000

100.800

43.200

Næstformand

1

9.500

114.000

66.600

47.400

Organisationsbestyrelsesmedlem

11

4.000

528.000

396.000

132.000

4

2.000

96.000

40.000

56.000

3

500 pr. møde

9.000

6.600

2.400

Ca. 891.000

610.000

281.000

FU (Ikke formand og næstformand) samt udvalgsformænd
Eksterne deltagere i
stående udvalg
I alt

PUNKT 9
Indstilling - Indkøbspolitik (B)

Indkøbspolitik (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 27. juni 2018 / Jesper Bremholm / Claus Durck Hovej

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ny indkøbspolitik for 3B.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at ny indkøbspolitik for 3B godkendes, jf. bilag 1. Den ny indkøbspolitik erstatter dermed
3B’s nuværende indkøbspolitik, jf. bilag 2.

Problemstilling
3B’s indkøb foregår efter en række indkøbsprincipper fastlagt i 3B’s indkøbspolitik. Det er administrationens vurdering, at der er behov for at opdatere 3B’s nuværende indkøbspolitik, som blev
vedtaget i 2012. Det skyldes blandt andet den aktuelle effektiviseringsdagsorden der er vedtaget i
Folketinget, samt præciseringer i Driftsbekendtgørelser fra 2017 der præciserer organisationsbestyrelsens ansvar.

Løsning
Administrationen har udarbejdet et oplæg til en ny indkøbspolitik for 3B (bilag 1).
Indkøbspolitikken gælder indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder. 3B’s
nye indkøbspolitik skal blandt andet sikre at lokale krav og ønsker indarbejdes i udbud, at der opstilles standardleverandørbetingelser og at der hvor det giver mening indføres sociale klausuler i
forbindelse med udbud. Målet med indkøbspolitikken er generelt at nedbringe driftsudgifterne i
boligafdelingerne.
Indkøbspolitikken skal desuden understøtte 3B – Sammen mod 2020’s mål om at 3B skal være en
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig organisation.
3B’s nuværende indkøbspolitik er vedlagt som bilag 2.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil den ny indkøbspolitik være gældende.

Bilag
1. Oplæg til ny indkøbspolitik for 3B.
2. 3B’s nuværende indkøbspolitik.

Indkøbspolitik for 3B
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1. Indkøbspolitik for 3B
Denne indkøbspolitik har til formål at fastlægge 3Bs indkøbsprincipper.
Indkøbspolitikken gælder både indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder.
Formålet med indkøbspolitikken er at understøtte 3B’s strategi om at være en organisation, der er
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig og dermed skabe rammerne for effektivt indkøb til
gavn for beboerne.
Indkøb udgør en stor del af de løbende driftsomkostninger, og effektivt indkøb er derfor med til at
holde huslejen nede.
Indkøbspolitikken skal sikre:








At love og regler overholdes.
At lokale krav og ønsker indarbejdes i udbud.
At individuelle udbud varetages korrekt.
At der stilles ensartede og fair krav til leverandørerne (standardleverandørbetingelser),
herunder krav om at arbejdet udføres på danske løn- og arbejdsvilkår.
At anvendelsen af digitale løsninger bliver størst muligt.
At der arbejdes for størst muligt omfang af udbud.
At der indførelses sociale klausuler i forbindelse med udbud, hvor det giver mening.

Målet er:








At nedbringe driftsudgifterne i boligafdelingerne
– en krone sparet på indkøb, er en krone sparet hos beboerne.
At påvise og opnå besparelser i driftsudgifterne.
At sikre effektivt indkøb og dermed bidrage til mere rationel drift.
At få større gennemsigtighed i priserne.
At sikre optimal udnyttelse af Indkøbsportalen.
At opnå besparelser på medarbejderressourcer lokalt som centralt.
At opnå det bedste forhold mellem pris, kvalitet og leverandørbetingelser.

2. Ansvar
Organisationsbestyrelsen er overordnet ansvarlig for at sikre en effektiv drift herunder effektivt
indkøb. Organisationsbestyrelsen har uddelegeret denne opgave til administrationen, hvis ansvar
det er, at indkøb foretages professionelt og mest effektivt. Det er administrationens ansvar, at
indkøb koordineres, og håndteres lovligt.
Administrationen udvikler arbejdsgange og redskaber, som letter indkøb og gør det mere
professionelt.
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3B er omfattet af udbudsreglerne og tilbudsloven ved indkøb af varer, tjenesteydelser samt byggeog anlægsopgaver.
3. Indkøb
Indkøb forestås af medarbejdere, der er udpeget som indkøbsansvarlig.
Administrationen har ansvaret for, at deres viden og kompetencer er til stede.
Indkøb, der kræver specialistkompetencer, er organiseret i KAB via indkøbschefen eller via Center
for Byggeri og Byomdannelse afhængig af opgavens karakter og omfang
4. Ikrafttræden
Denne politik træder i kraft den xxx 2018.

Organisationsbestyrelsen
Boligforeningen 3B
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Indkøbspolitik for Boligforeningen 3B
Vedtaget af bestyrelsen den 29. marts 2012
Formål med indkøbspolitikken
3B’s organisationsbestyrelse ønsker, at 3B’s indkøb af varer og tjenesteydelser sker på en effektiv
måde, således at 3B opnår så gunstige priser som muligt. Organisationsbestyrelsen ønsker endvidere, at 3B gennem sine indkøb og leverandørvalg udviser et samfundsmæssigt ansvar og lever
op til gældende etiske, miljømæssige og sociale standarder mv.
3B opstiller med denne indkøbspolitik de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser. Indkøbspolitikken er et element i Strategi 2015 og understøtter strategiens tre fokusområder vedrørende
Bedre boliger – ved blandt andet at rette fokus på, at 3B får den rette kvalitet til konkurrencedygtige priser
Bedre service – ved at sætte fokus på gældende lovgivning på indkøbsområdet, f.eks. således at 3B gennemfører udbud og annoncering, når det er påkrævet.
Effektivitet – ved at der frigøres resurser til gavn for administrationen og boligafdelingerne
– og i sidste ende den enkelte lejer.
Indkøbspolitikkens omfang
Indkøbspolitikken omfatter indkøb af alle varer og tjenesteydelser1. For at 3B kan overholde love
og regler på indkøbsområdet og høste fordelene ved at standardisere og koordinere sine indkøb,
er det vigtigt, at alle, der på vegne af Boligforeningen 3B foretager indkøb, er prisbevidste og benytter evt. rabataftaler, og det er den enkelte medarbejder, ejendomskontor og eventuelt boligselskab, som er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning og 3B’s retningslinjer.
Indkøb og indkøbsaftaler
Boligforeningen 3B’s afdelinger tilbydes et antal indkøbs- og rammeaftaler, som spænder fra et
mindre antal forpligtende indkøbsaftaler2, primært driftsrelateret, som er indgået på vegne af Boligforeningen 3B og de eventuelle selskaber, 3B administrerer, til et stort antal centralt indgåede aftaler, som er et tilbud til afdelinger om at benytte, og som er et supplement til lokale aftaler.
Forpligtende aftaler på vej forelægges for Forvaltningsudvalget. Afdelinger kan efter ansøgning og
med organisationsbestyrelsens godkendelse dels vælge ikke at tilslutte sig en aftale, dels vælge at
forlade forpligtende aftaler i forbindelse med hhv. indgåelse og fornyelse af aftaler.
Medarbejderes adfærd og muligheder i forbindelse med indkøb
Medarbejdere, der på vegne af Boligforeningen 3B foretager indkøb, skal iagttage de almindelige
habilitetsregler i forbindelse med indkøb. Det vil bl.a. sige, at de ikke må have egne interesser i
1
2

Der gælder dog særlige regler for bygge- og anlægsopgaver.
F.eks. elevatorservice, energimærkning af ejendomme

3B’s indkøb. Den indkøbsansvarlige må gerne indkøbe til private formål hos Boligforeningen 3B’s
leverandører til samme priser og vilkår, som Boligforeningen 3B kan opnå, hvis leverandøren tilbyder det. Medarbejderen må ikke privat deltage i bonusordninger mv. ved køb af varer og tjenesteydelser hos 3B’s leverandører.
Opfølgning
Som følge af organisationsbestyrelsens generelle tilsynsforpligtelse skal bestyrelsen påse, at der i
forretningsførelsen udvises sparsommelighed mv. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om
der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af boligorganisationens og afdelingernes
midler og drift. Revisionen udføres med udgangspunkt i boligorganisationens rapportering om mål
og opnåede resultater, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

PUNKT 10
Indstilling - Sundholmsvej - Totalentreprisekonkurrence (B)
FORTROLIG

PUNKT 11
Indstilling - Egedalsvænge saneringssag (B)
FORTROLIG

PUNKT 12
Indstilling - Kløvermarken - Finansiering af udgifter til
udbedringer af byggefejl (B)

Kløvermarken – Finansiering af udgifter til udbedringer af byggefejl (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- Byggeudvalget den 29. maj 2018
- 15. juni 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udgifter til udbedring af byggefejl i afdeling Kløvermarken.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

a
c
c

c
C

A) at dispositionsfonden yder tilskud til afdeling Kløvermarken til dækning af sagsomkostninger på 100.000 kr. inkl. moms til udbedring af byggefejl, grundet manglende opfølgning
på Byggeskadefondens 1- og 5-års eftersyn, eller
B) at dispositionsfonden yder tilskud til afdeling Kløvermarken til dækning af henholdsvis
sagsomkostninger og delvis dækning af afdelingens udbedringsomkostninger på i alt
200.000 kr. inkl. moms til udbedring af byggefejl, grundet manglende opfølgning på
Byggeskadefondens 1- og 5-års eftersyn, eller
C) at dispositionsfonden dækker alle sags- og udbedringsomkostninger på i alt 400.000 kr.,
grundet manglende opfølgning på Byggeskadefondens 1- og 5-års eftersyn.

Byggeudvalgets anbefaler løsning C.

Problemstilling
Byggeudvalget behandlede den 28. november 2017 sagen vedrørende finansiering af udgifter til
udbedring af byggefejl i afdelingen 3071 Kløvermarken. Byggeudvalget godkendte ikke indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen. Byggeudvalget besluttede, at det først skal afsøges,
hvorvidt 3B’s administrationsforsikring vurderer, at der er sket en administrativ fejl, som er dækningsberettiget. Såfremt administrationsforsikringen ikke dækker udgifterne, skal administrationsforsikringens vurdering af sagen indgå i den videre behandling af indstillingen.

Løsning
Opsummering af sagen
Afdeling Kløvermarken blev opført i 2003. Ved både 1-årseftersynet i 2004 og 5-årseftersynet i
2007 påtalte Byggeskadefonden (BSF), at der i afdelingen var et byggeteknisk svigt, eftersom undertaget ikke er ført til tagrende, som det skal. Desuden har der manglet kvalitetssikringsdokumen1

tation for udførelsen af taget, som er beklædt med trapezplader af aluminium. Der er i administrationen i tiden herefter ikke blevet fulgt op på BSF påtale om byggeteknisk svigt.
I 2015 var mange af de skruer, som tagpladerne er fastgjort til lægterne med, knækket på grund af
galvanisk korrosion. 3B meldte samme år denne skade til BSF.
BSF godkendte i juni 2016 at betale håndværker- og rådgiverudgifterne til at rette fejlen med tagpladernes fastgørelse, bortset fra 5 pct. selvrisiko, som afdelingen selv skulle betale. Det er en
forudsætning for dækningen, at afdelingen selv betaler og udbedrer opbygningen af den såkaldte
tagfod, så undertaget føres til tagrenden. Egenbetalingen for tagfodens udbedring betragtes af
BSF som en ekstraordinær omkostning som resultat af, at der ikke er blevet fulgt op på BSF’s 1års eftersyn. En medvirkende årsag til, at udbedringen er blevet udskudt kan være, at den daværende entreprenør på projektet gik konkurs i perioden mellem 1-års og 5-årseftersynet.
Udgifterne til udbedring af byggeskaderne på både tag og tagfod beløber sig til i alt ca. 1,06 mio.
kr. inkl. moms. Afdelingen skal selv afholde 5 pct. af håndværker- og rådgiverudgifterne på renovering af taget, udgifter til ombygning af tagfod samt udgifter til byggesagshonorar og revision. Det
betyder, at det vil koste afdelingen i alt 366.000 kr. inkl. moms og uforudsete udgifter at udbedre
byggeskaderne (se økonomiafsnit). Afdelingen har i budget 2018 henlagt i alt 200.000 kr. til udbedring af tag og tagfod. Arbejdet blev afsluttet i januar 2018.
På baggrund af administrationens manglende opfølgning på 1- og 5-årseftersynet ønsker afdelingen, at dispositionsfonden dækker afdelingens ekstraudgifter, da administrationen ikke har forholdt
sig til påtalen i BSF’s 1- og 5-årseftersynsrapporter. På afdelingsmødet den 19. maj 2017 blev det
således besluttet at: ”[Afdelings]Bestyrelsen pålægges at tilvejebringe den mest optimale økonomiske løsning for Kløvermarken, som består af en kombination af henlæggelser, optagelse af realkreditlån og økonomisk tilskud fra 3B. Om nødvendigt søges juridisk bistand til ansvarsplacering.”
Det er administrationens vurdering, at hvis entreprenøren ikke var gået konkurs, ville denne med
stor sandsynlighed være blevet pålagt at udbedre byggefejlene uden merudgift for byggesagen.
I perioden fra ibrugtagning og frem til i dag er der tilsyneladende ikke sket skade på andre konstruktionsdele som konsekvens af de påpegede fejl, og afdelingen har derfor ikke lidt direkte tab
som følge af den manglende udbedring. BSF havde indledningsvist reduceret dækningen med den
begrundelse, at restlevetiden på taget var reduceret, da taget pt. har siddet i 14 år. Undersøgelser
gennemført af BSF’s rådgiver har dog vist, at de eksisterende tagplader kan genanvendes og derfor opnår afdelingen fuld dækning fra BSF ved valg af løsning med genanvendelse af de eksisterende tagplader. Det er administrationens vurdering, at afdelingen ved valg af denne løsning bør
påbegynde henlæggelser til udskiftning i henhold til almindelig vedligeholdelsesplan (taget har efter udbedring en estimeret restlevetid på ca. 15 år).
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Forsikringsselskabets tilbagemelding
Sagen er nu blevet drøftet med forsikringsselskabet HDI Danmark der meddeler, at forsikringsselskabet ikke kan anerkende et erstatningskrav på administrationens vegne med følgende begrundelse:


For det første er sagen forældet, da afdelingen ikke har rejst et formelt krav om erstatning
inden for den ultimative forældelsesfrist på 10 år. Forsikringsselskabet skriver blandt andet:
”… at lokalafdelingen/beboerne burde have indset, at der var begået en fejl af byggesagsadministrationen på det tidspunkt, hvor garantiforsikringen ”lukkede kassen i”, eftersom det
på dette tidspunkt må konstateres, at der nu ikke var penge under garantiforsikringen til at
udbedre skaden. Dette skete i 2007.”



Hvis et krav om erstatning mod administrationen ikke var forældet, vil det økonomiske tab
under alle omstændigheder blive vurderet langt mindre end det anførte beløb som følge af,
at ansvar altid efter retspraksis bliver opgjort til dagsværdi i forhold til afleveringsåret 2002.

3B’s forsikringsmægler Willis er enig i HDI Danmarks vurderinger og understreger, at man ikke har
taget stilling til, om der er tale om en dækningsberettiget administrativ fejl, hvis et formelt krav om
erstatning fra afdelingens side var fremsat i tide. Desuden oplyser Willis, at det vil være meget
svært at dokumentere og beskrive sagsforløbet på grund af manglende dokumentation fra tiden
mellem aflevering i 2002 til 5-årseftersynet i 2007. Dermed vil det være svært at vurdere, om 3B
har handlet ansvarspådragende.
På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at dispositionsfonden yder tilskud til afdelingens udgifter til ombygning af taget, ud fra et af nedenstående forslag:
Forslag A:
Dispositionsfonden yder tilskud til afdelingens ekstraordinære udgifter (sagsomkostninger) til ombygning af taget på i alt 100.000 kr. inkl. moms, fordelt som følger (afrundede tal):
Byggesagshonorar
Revision
5 pct. egenbetaling af BSF’s dækning
Uforudseelige udgifter
I alt

27.000 kr.
5.000 kr.
37.000 kr.
31.000 kr.
100.000 kr.

Forslag B:
Dispositionsfonden yder et tilskud på 200.000 kr. inkl. moms til at dække både ekstraudgifter samt
tilskud til udbedringen af tagfoden, som ikke er omfattet af BSF’s dækning. Det betyder, at afdelingen alene skal afholde de 200.000 kr. som afdelingen har henlagt til udbedringen og derfor ikke
skal optage realkreditlån til udbedringen (afrundede tal):

3

Byggesagshonorar
Revision
5 pct. egenbetaling af BSF’s dækning
Udestående som afdelingen ellers skulle finansiere med realkreditlån
Uforudseelige udgifter
I alt

27.000 kr.
5.000 kr.
37.000 kr.
97.000 kr.
34.000 kr.
200.000 kr.

Forslag 2 skal ses i lyset af, at administrationen ikke har fulgt op på dele af Byggeskadefondens
bemærkninger i eftersynsrapporterne til trods for, at afdelingen flere gange har gjort opmærksom
på blandt andet problemerne med tagfoden.
Forslag C:
Indstillingen har været sendt til afdelingen inden behandlingen i Byggeudvalget og organisationsbestyrelsen. Afdelingen gør gældende, at de oprindeligt har henvendt sig til administrationen for at
få løst de af BSF påpegede problemer. Afdelingen mener følgelig, at afdelingen er uforskyldt i sagens økonomiske konsekvenser, og at afdelingen derfor er berettiget til at få dækket alle afdelingens sags- og udbedringsomkostninger, som ikke er omfattet af BSF’s dækning.
Samlet byggesag
BSF’s dækning
Uforudseelige udgifter
Udestående udgifter til udbedring af tag og tagfod

1.064.000 kr.
-698.000 kr.
34.000 kr.
400.000 kr.

Afdelingsbestyrelsens henvendelse til administrationen af 26. maj 2017 samt afdelingsbestyrelsens
svar af den 23. november 2017 vedrørende den tidligere version af denne indstilling vedlagt som
bilag 1-2. Afdelingsbestyrelsen har haft denne indstilling til kommentering, dog uden bemærkninger.
Byggeudvalget anbefaler at organisationsbestyrelsen vælger forslag C begrundet af Byggeudvalget ved, at ”afdelingen har ageret med rettidig omhu i sagen og at det er administrationen der har
begået fejl”.

Økonomi
Ved valg af forslag 1 skal dispositionsfonden yde et tilskud til afdelingen på 100.000 kr. Det vil betyde en huslejeforhøjelse på 5,88 kr./m2/år. Den nuværende husleje i afdelingen er pr. den 1. januar 2018 1.231 kr./m2/år for afdelingens almindelige boliger og 1.010 kr./m2/år for medejerboligerne.
Ved valg af forslag 2 skal dispositionsfonden yde et tilskud til afdelingen på 200.000 kr.
Det vil ikke medføre huslejeforhøjelse.
Ved valg af forslag 3 skal dispositionsfonden yde et tilskud til afdelingen på 400.000 kr.
Det vil ikke medføre huslejeforhøjelse.
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Det samlede budget for selve byggesagen er beskrevet i bilag 3.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen orientere afdelingsbestyrelsen om den valgte løsning og i den forbindelse redegøre for de økonomiske konsekvenser for
afdelingen.

Bilag
1. Afdelingsbestyrelsens henvendelse til administrationen af 26. maj 2017.
2. Afdelingsbestyrelsens svar af 23. november 2017 vedr. indstilling til BU-møde.
3. Budget, finansiering og huslejekonsekvenser efter licitation pr. 1. november 2017.

Protokolbemærkninger / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen og anbefaler ’Løsning C’.
Det er vigtigt at der i godkendelse af indstillingen fra organisationsbestyrelsen medfølger en begrundelse om, at godkendelsen af ’Løsning C’ skyldes, at afdelingen har ageret med rettidig omhu
i sagen og at det er administrationen der har begået fejl.
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Afd.ꢀ3071,ꢀKløvermarken.ꢀ
Byggeskadesag,ꢀKløvermarken,ꢀtagsag.ꢀ
Byggeskadefondenꢀharꢀiꢀskrivelseꢀafꢀ21.ꢀjuniꢀ2016ꢀgivetꢀtilsagnꢀomꢀatꢀforeståꢀudbedringsarbejdetꢀꢀ
ogꢀydeꢀøkonomiskꢀstøtteꢀtilꢀꢀdelvisꢀdækningꢀafꢀudgifterneꢀtilꢀetableringꢀafꢀnyeꢀtage,ꢀpåꢀgrundꢀafꢀ
følgendeꢀskade:ꢀ
Skruerꢀtilꢀfastgørelseꢀafꢀtagpladerneꢀgennemtæresꢀogꢀknækker.ꢀ
Derꢀerꢀvedꢀstikprøveꢀfundetꢀeksemplerꢀpåꢀrådꢀiꢀtaglægterꢀsomꢀfølgeꢀafꢀatꢀpladerneꢀerꢀutætteꢀvedꢀ
knækkedeꢀskruer.ꢀ
Vedꢀtagfodꢀerꢀregistreretꢀopfugtningꢀafꢀtrædeleꢀsomꢀfølgeꢀaf,ꢀatꢀundertagetꢀerꢀafsluttetꢀforkertꢀvedꢀ
tagfod.ꢀUndertagetꢀerꢀikkeꢀførtꢀtilꢀtagrendeꢀmenꢀafvanderꢀgennemꢀunderbeklædningen.ꢀ
Viꢀerꢀiꢀafdelingenꢀnaturligvisꢀgladeꢀforꢀatꢀbyggeskadefondenꢀharꢀgodkendtꢀskadenꢀogꢀvilꢀudbedreꢀ
den,ꢀmenꢀviꢀmenerꢀogsåꢀatꢀskadenꢀkunneꢀhaveꢀværetꢀundgåetꢀellerꢀudbedretꢀlangtꢀtidligere,ꢀhvisꢀ
derꢀvarꢀsketꢀenꢀbedreꢀopfølgningꢀpåꢀbyggesagenꢀogꢀbyggeskadefondensꢀ1-årsꢀogꢀ5-årsꢀeftersynꢀ
langtꢀtidligere,ꢀogꢀatꢀdetꢀderforꢀikkeꢀbørꢀpåhvileꢀbeboerneꢀatꢀbetaleꢀdenꢀfuldeꢀrestdelꢀafꢀudgiften.ꢀ
Beboerneꢀharꢀfulgtꢀbyggesagenꢀtætꢀogꢀmåꢀkonstatereꢀatꢀderꢀharꢀværetꢀmangeꢀfejlꢀiꢀforløbetꢀogꢀatꢀ
tilsynetꢀfraꢀbyggeafdelingenꢀiꢀ3ꢀBꢀogꢀfraꢀDominiaꢀikkeꢀharꢀværetꢀtilfredsstillende.ꢀꢀ
IꢀByggeskadefondensꢀ1ꢀårsꢀgennemgangꢀstårꢀunderꢀemne4:ꢀꢀ
”Tage.ꢀꢀVentileredeꢀparalleltage:ꢀDerꢀerꢀanvendtꢀskumgummistrimler,ꢀforꢀatꢀlukkeꢀmellemꢀ
profileredeꢀtagfladeꢀogꢀsternprofil.ꢀDisseꢀstrimlerꢀsidderꢀflereꢀstederꢀløst,ꢀellerꢀerꢀblæstꢀdelvisꢀud.ꢀ
Vandꢀogꢀfygesneꢀkanꢀderforꢀtrængeꢀindꢀiꢀtagrummetꢀgennemꢀutæthederneꢀogꢀforårsageꢀ
vandskader.ꢀDesudenꢀkonstatererꢀeftersynet,ꢀatꢀundertagetꢀikkeꢀerꢀførtꢀnedꢀiꢀtagrende,ꢀmenꢀnedꢀ
underꢀselveꢀtagrenden.ꢀDerforꢀvilꢀindtrængendeꢀvandꢀiꢀkonstruktionenꢀikkeꢀbliveꢀførtꢀvækꢀfraꢀ
undertagetꢀogꢀvidereꢀnedꢀiꢀtagrenden,ꢀmenꢀiꢀstedetꢀnedꢀgennemꢀalu-udhænget.ꢀDetteꢀgiverꢀnedsatꢀ
levetidꢀforꢀudhængetꢀ,ꢀogꢀselveꢀundertagetꢀ–ꢀgrundetꢀdenꢀunødigeꢀopfugtning.ꢀꢀEndvidereꢀkanꢀderꢀ
skeꢀstoreꢀvandskaderꢀpåꢀtagkonstruktionen,ꢀhvisꢀundertagetꢀikkeꢀerꢀheltꢀtæt.ꢀDetꢀerꢀvigtigtꢀatꢀ
undertagetꢀerꢀheltꢀtætꢀnuꢀogꢀiꢀfremtiden,ꢀspecieltꢀpåꢀparalleltage,ꢀhvorꢀinspektionꢀikkeꢀerꢀmuligtꢀfraꢀ
indersiden.ꢀ
Tageneꢀgennemgåsꢀforꢀutæthederꢀm.v.ꢀogꢀtætnesꢀiꢀnødvendigtꢀomfang.ꢀUndertagetꢀføresꢀnedꢀiꢀ
tagrende,ꢀsåꢀevt.ꢀvandꢀfraꢀundertagꢀkanꢀafledesꢀpåꢀkorrektꢀvis.ꢀDriftenꢀøgesꢀiꢀformꢀafꢀhyppigeꢀ
eftersynꢀpåꢀtagfladerneꢀforꢀutætheder,ꢀløseꢀskumstrimlerꢀsamtꢀindtrængenꢀafꢀvand”ꢀ
Denꢀ17/6ꢀ2004ꢀerꢀderꢀetꢀmødenotatꢀvedr.ꢀgennemgangꢀafꢀ1-årsꢀeftersynꢀudfærdigetꢀafꢀDominia,ꢀ
vedr.ꢀemneꢀ4ꢀtageꢀfremgår:ꢀ

”E&BꢀNilssonꢀA/Sꢀgennemgårꢀsamtligeꢀtageꢀmedꢀhenblikꢀpåꢀkorrektꢀudførelseꢀafꢀfastgørelserꢀ
(vandtætteꢀskruer).ꢀ
Detꢀmegetꢀvandꢀfraꢀtagetꢀvedꢀboligꢀnr.ꢀ9ꢀskyldesꢀformentligꢀforkertꢀplaceredeꢀ,ꢀknækkedeꢀellerꢀ
manglendeꢀskruer.ꢀ
E&BꢀNilssonꢀA/Sꢀharꢀmonteretꢀfodblikꢀpåꢀ2ꢀblokke.ꢀRestenꢀmonteresꢀsenere,ꢀnårꢀskumlisterneꢀiꢀ
øvrigtꢀskalꢀgennemgåsꢀogꢀeftermonteres.ꢀ
Detꢀnævnteꢀfodblikꢀliggerꢀovenꢀpåꢀundertagetꢀogꢀharꢀaleneꢀtilꢀformålꢀatꢀvirkeꢀsomꢀ”backup”ꢀforꢀ
bortledningꢀafꢀutilsigtetꢀvandgennemtrængningꢀfraꢀtagetꢀogꢀkondensvandꢀfraꢀundersideꢀafꢀ
tagplader.ꢀ
E&BꢀNilssonꢀA/Sꢀoplyserꢀatꢀundertagetꢀikkeꢀharꢀenꢀegentligꢀfunktionꢀiꢀdetꢀfærdigeꢀbyggeri.ꢀDetꢀꢀerꢀ
monteretꢀsomꢀbyggepladsforanstaltningꢀp.gr.ꢀaꢀsenereꢀtagmontageꢀiꢀforholdꢀtilꢀ
vægelementmontagen.”ꢀꢀ
Denꢀ6ꢀjanuarꢀ2005ꢀskriverꢀafdelingenꢀtilꢀ3Bꢀogꢀgørꢀopmærksomꢀpåꢀatꢀafdelingenꢀerꢀbekendtꢀmed,ꢀatꢀ
E&BꢀNilssonꢀA/Sꢀerꢀgåetꢀiꢀbetalingsstandsning.ꢀ
Viꢀrejserꢀspørgsmålꢀvedr.ꢀgennemførelseꢀafꢀbyggeskadefondensꢀkrav,ꢀligesomꢀviꢀkonstatererꢀatꢀderꢀ
ikkeꢀerꢀsketꢀenꢀgennemgangꢀafꢀsamtligeꢀtageꢀmedꢀhenblikꢀpåꢀkorrektꢀudførelseꢀafꢀvandtætteꢀ
skruer.ꢀ
Iꢀbyggeskadefondensꢀ5ꢀårsꢀgennemgangꢀfremgårꢀunderꢀemneꢀ4ꢀTage:ꢀ
”Derꢀerꢀregistreretꢀbyggetekniskeꢀsvigtꢀellerꢀbyggeskaderꢀunderꢀdetteꢀemne.ꢀ”ꢀ(Vedꢀ1ꢀårsꢀ
gennemgangen)ꢀ
Afdelingenꢀskriverꢀdenꢀ22.ꢀnovemberꢀ2007ꢀtilꢀdirektørꢀBentꢀFrederiksenꢀogꢀfremførerꢀønsketꢀomꢀ
denꢀnødvendigeꢀopfølgningꢀpåꢀbyggeskadefondensꢀ5-årsꢀgennemgang,ꢀogꢀgørꢀopmærksomꢀpåꢀatꢀ
derꢀikkeꢀforeliggerꢀdokumentationꢀforꢀudbedringꢀafꢀfejlꢀogꢀmanglerꢀefterꢀ1-årsꢀgennemgangen.ꢀ
Byggeskadefondenꢀefterlyserꢀstadigꢀdokumentationꢀforꢀkvalitetssikring.ꢀManglendeꢀ
dokumentationꢀꢀkræverꢀskærpetꢀtilsyn.ꢀ
Disseꢀdokumenterꢀerꢀtilsyneladendeꢀbortkommetꢀiꢀ3Bꢀogꢀafdelingenꢀharꢀgentagneꢀgangeꢀrykketꢀforꢀ
afklaringꢀafꢀdetteꢀproblem.ꢀꢀ
Førstꢀefterꢀmødeꢀiꢀ2013ꢀmedꢀdirektørꢀBentꢀFrederiksenꢀogꢀformandꢀSteffenꢀMorildꢀbliverꢀ
problemetꢀafgjortꢀvedꢀenꢀbeslutningꢀiꢀorganisationsbestyrelsenꢀdenꢀ26/6ꢀꢀ2013.ꢀ
”Fremoverꢀvilꢀevt.ꢀnyeꢀsagerꢀiꢀbofællesskaberneꢀiꢀBallerupꢀbliveꢀbetragtetꢀsomꢀdriftssager,ꢀsomꢀ
afdelingerneꢀselvꢀmåꢀafholdeꢀomkostningerneꢀtil-ꢀmedmindreꢀdetꢀerꢀenꢀbyggeskadesag.ꢀ

Afdelingerneꢀvilꢀpåꢀligeꢀfodꢀmedꢀandreꢀ3Bꢀafdelingerꢀkunneꢀsøgeꢀtilskudꢀefterꢀforeningensꢀ
retningslinjer.”ꢀ
Ifølgeꢀetꢀreferatꢀfraꢀmødeꢀiꢀ3Bꢀbygꢀdenꢀ27.ꢀjanuarꢀꢀ2015ꢀꢀꢀfremgårꢀfølgende:ꢀ
”ByggeskaderꢀiꢀKløvermarken,ꢀmht.ꢀdeꢀløsnedeꢀskruerꢀpåꢀtageneꢀsåꢀvilꢀCNꢀfåꢀundersøgtꢀomꢀdeꢀ
knækkedeꢀskruerꢀ(skruehoveder),ꢀkanꢀværeꢀopståetꢀpgaꢀgalvaniskꢀtæring,ꢀdvs.ꢀenꢀkemiskꢀ
forbindelseꢀmellemꢀskruerꢀogꢀtætningsskiver.ꢀCNꢀsenderꢀeksemplerꢀerꢀpåꢀskruerꢀogꢀtætningsskiverꢀ
tilꢀmetallurgiskꢀundersøgelse.ꢀ
Detꢀerꢀsamtidigꢀkonstateretꢀatꢀnogleꢀafꢀskruerneꢀikkeꢀharꢀværetꢀskruetꢀordentligtꢀi,ꢀdvs.ꢀatꢀdetꢀꢀiꢀ
forbindelseꢀmedꢀlægningꢀafꢀtagetꢀikkeꢀharꢀværetꢀtilstrækkeligꢀopmærksomhedꢀpåꢀplaceringꢀafꢀ
lægterne.ꢀ
Detꢀmåꢀdogꢀherꢀogsåꢀkonstateresꢀatꢀdenneꢀproblemstillingꢀharꢀværetꢀbemærketꢀiꢀforbindelseꢀmedꢀ
1ꢀogꢀ5ꢀårsꢀgennemgangenꢀtilsyneladendeꢀudenꢀyderligereꢀaktion.ꢀ
Mht.ꢀkondensvandꢀfraꢀunderdugenꢀderꢀløberꢀbagꢀomꢀtagrenderneꢀblevꢀdetꢀaftaltꢀatꢀLASꢀ
undersøgerꢀomꢀderꢀerꢀenꢀmuligꢀalternativꢀaktion.”ꢀ
Sammendragꢀudfærdigetꢀ26/5ꢀ2017.ꢀ
ꢀ
Bestyrelsensꢀkonklusionꢀ
Voresꢀkonklusionꢀꢀerꢀatꢀderꢀikkeꢀerꢀsketꢀdenꢀnødvendigeꢀopfølgningꢀefterꢀbyggeskadefondensꢀ1ꢀogꢀ
5ꢀårsꢀgennemgang,ꢀogꢀderꢀerꢀikkeꢀførtꢀskærpetꢀtilsynꢀmedꢀtagene.ꢀ(Byggeskadefondenꢀharꢀstilletꢀ
kravꢀomꢀskærpetꢀtilsynꢀpåꢀgrundꢀafꢀmanglendeꢀdokumentation.)ꢀ
ꢀDetteꢀstøttesꢀafꢀbyggeskadefondensꢀudsagnꢀomꢀatꢀderꢀerꢀanvendtꢀforskelligeꢀskruerꢀiꢀtagetꢀsamtꢀatꢀ
derꢀiꢀforbindelseꢀmedꢀ1ꢀårsꢀogꢀ5ꢀårsꢀeftersynꢀerꢀregistreretꢀsvigtꢀiꢀafvandingꢀafꢀregnvandꢀfraꢀ
undertaget,ꢀidetꢀundertagetꢀerꢀafsluttetꢀbagꢀtagrendenꢀogꢀafvanderꢀnedꢀgennemꢀ
underbeklædningen.ꢀDetteꢀforholdꢀerꢀikkeꢀblevetꢀafhjulpet.ꢀ
Ligeledesꢀerꢀdetꢀpåꢀmødeꢀiꢀ3BꢀBygꢀpåꢀmødeꢀ27.ꢀjanuarꢀ2015ꢀbemærketꢀatꢀnogleꢀskruerꢀiꢀtagetꢀikkeꢀ
harꢀværetꢀskruetꢀordentligtꢀi,ꢀfordiꢀderꢀikkeꢀharꢀværetꢀtilstrækkeligꢀopmærksomhedꢀpåꢀlægternesꢀ
placeringꢀ.ꢀꢀDenneꢀproblemstillingꢀharꢀværetꢀbemærketꢀiꢀforbindelseꢀmedꢀ1ꢀogꢀ5ꢀårsꢀgennemgangꢀ
tilsyneladendeꢀudenꢀyderligereꢀaktion.ꢀ
Kløvermarkenꢀerꢀenꢀlilleꢀafdeling.ꢀBeboerneꢀerꢀpensionister.ꢀViꢀharꢀenꢀhøjꢀhusleje.ꢀEtꢀlånꢀtilꢀnyeꢀtageꢀ
vilꢀgiveꢀenꢀforhøjetꢀhuslejeꢀogꢀhvisꢀviꢀogsåꢀskalꢀbrugeꢀafꢀhenlæggelserꢀskalꢀviꢀogsåꢀhenlæggeꢀmereꢀ
tilꢀhenlæggelser,ꢀdetteꢀvilꢀmedførꢀyderligereꢀforhøjelseꢀafꢀhuslejen.ꢀꢀ
Påꢀafdelingsmødeꢀdenꢀ19.ꢀmajꢀbesluttedeꢀbeboerneꢀenstemmigt:ꢀ

”Forslagetꢀtilꢀløsningꢀafꢀvoresꢀtagproblemerꢀfraꢀbyggeskadefondenꢀvedtages.ꢀBestyrelsenꢀpålæggesꢀ
atꢀtilvejebringeꢀdenꢀmestꢀoptimaleꢀøkonomiskeꢀløsningꢀforꢀKløvermarken,ꢀsomꢀbestårꢀiꢀenꢀ
kombinationꢀafꢀforbrugꢀafꢀhenlæggelser,ꢀoptagelseꢀafꢀkreditlånꢀogꢀøkonomiskꢀtilskudꢀfraꢀ3B.ꢀOmꢀ
nødvendigtꢀsøgesꢀjuridiskꢀbistandꢀtilꢀansvarsplacering.”ꢀ
Viꢀsøgerꢀderforꢀ3Bꢀomꢀdækningꢀafꢀafdelingensꢀandelꢀheltꢀellerꢀdelvis.ꢀ
Brevetꢀfraꢀbyggeskadefondenꢀerꢀdateretꢀdenꢀ21.ꢀjuniꢀ2016.ꢀDetꢀerꢀførstꢀmodtagetꢀiꢀafdelingenꢀdenꢀ
27.ꢀaprilꢀ2017.ꢀꢀViꢀkenderꢀikkeꢀtidsplanenꢀogꢀvedꢀikkeꢀomꢀfordelingenꢀ14/30-ꢀ16/30ꢀholder.ꢀ
Iꢀdetꢀregnskabꢀviꢀligeꢀharꢀmodtagetꢀstårꢀatꢀdetꢀforventesꢀatꢀarbejdetꢀafsluttesꢀiꢀoktoberꢀ2017??ꢀ
ꢀ
ꢀꢀ
ꢀ
ꢀ
ꢀ
ꢀ
ꢀ

Afd. 3071, Kløvermarken, den 23. november 2017.

Kommentarer til indstilling til Byggeudvalget den 28. november og efterfølgende
behandling i Organisationsbestyrelsen i 3B.
Af nedennævnte grunde ansøger afdelingen om at få betalt den fulde udgift for
afdelingen fra 3B, kr. 336.131,88.
Afdelingen fremsendte den 31. maj 2017 en redegørelse til bestyrelsesformand
Steffen Morild, direktør Morten Boje og byggechef Mette Thiberg vedr. manglende
opfølgning fra 3B på de mangler vedr. vores tage, som er påtalt i byggeskadefondens
1 års og igen i Sårs rapporter. Vi forventer at denne redegørelse fremlægges i sagen.
Som det fremgår af redegørelsen har afdelingen adskillige gange igennem årene
rykket 3B for handling i sagen, uden der er sket nog et. Afdelingen ønskede derfor
økonomisk støtte fra dispositionsfonden i 3B.
Den 30. august blev vi tilsagt til et møde med direktøren og byggechefen, hvor vi fik
lejlighed til at redegøre for sagen.
Begge erkendte, at der er sket manglende opfølgning og at 3B var moralsk
forpligtiget.
Den 20. november får afdelingsbestyrelsen tilsendt direktørens indstilling til
byggeeudvalget i 3B, som skal behandles den 28. november og videre til
organisationsbestyrelsen til behandling 7. december 2017. Hvis vi har bemærkninger
skal vi sende dem senest den 23. november. Vi finder, at det er en meget kort
svarfrist, set i relation til, hvornår vi henvendte os. Vi har tradition for at så vigtige
sager skal behandles på fællesmøder. Og i så vigtige sager med økonomi burde det
vel være afdelingsmøde.
I direktørens redegørelse fremgår det at en medvirkende årsag til at udbedringen er
blevet udskudt kan være, at entreprenøren gik konkurs i perioden mellem 1-års og
5-års eftersynet. Hvis opfølgningen havde været mere effektiv, kunne arbejdet
formentlig have været udført for garantisummen.

3071 KLØVERMARKEN

01.11.2017

GENOPLÆGNING AF TAGPLADER OG NY TAGFOD
BYGGESKADE
BUDGET, FINANSIERING OG HUSLEJEKONSEKVENSER EFTER LICITATION

HELE SAGEN

excl. moms

incl. moms

Tilbud tag
Tilbud tagfod
10 % uforudsete udgifter
Rådgivning MW
Byggesagshonorar
Revision
Samlet byggesum

416.590,00
177.926,00
60.000,00
171.000,00
21.600,00
4.000,00
851.116,00

520.737,50
222.407,50
75.000,00
213.750,00
27.000,00
5.000,00
1.063.895,00

BSFs DEL AF SAGEN

excl. moms

incl. moms

1a Tilbud tag
2 Rådgivning MW BSF støttet 100%
Sum
2c 5% fradrag som egenbetaling
A Dækningsberettigede udgifter i alt

416.590,00
171.000,00
587.590,00
-29.379,50
558.210,50

520.737,50
213.750,00
734.487,50
-36.724,38
697.763,13

AFDELINGENS DEL AF SAGEN

excl. moms

incl. moms

177.926,00

222.407,50

60.000,00
21.600,00
4.000,00
29.379,50
292.905,50

75.000,00
27.000,00
5.000,00
36.724,38
366.131,88

1a
1b
1c
2
2a
2b

1b Tilbud tagfod
1c
Uforudsete udgifter. Fordeles ml. BSF og afd. efter regnskab
2a Byggesagshonorar
2b Revision
2c 5% af de dækningsberettigede udgifter (sum af 1a + 2)
B Afdelingens udgifter i alt

1031 KLØVERMARKEN

01.11.2017

GENOPLÆGNING AF TAGPLADER OG NY TAGFOD
BYGGESKADE
BUDGET, FINANSIERING OG HUSLEJESTIGNING EFTER LICITATION

Indstillingens forslag 1
AFDELINGENS FINANSIERING OG HUSLEJESTIGNING
Afdelingens udgifter i alt
Henlæggelser
Dispositionsfonden udreder:
2a Byggesagshonorar
2b Revision
2c 5% af udgifter til tag og rådgiver
Afdelingen skal optage lån for

excl. moms

incl. moms

292.905,50
-160.000,00

366.131,88
-200.000,00

-21.600,00
-4.000,00
-29.379,50
77.926,00

-27.000,00
-5.000,00
-36.724,38
97.407,50

Rente ca. 5,7%, ydelsesprocent 10%. 15 årigt banklån
Ydelse pr. år. Afdelingens 19 boliger
Ydelse pr. måned. Afdelingens 19 boliger
Ydelse pr. bolig pr. måned

10.000
833
44

Indstillingens forslag 2
AFDELINGENS FINANSIERING OG HUSLEJESTIGNING
Afdelingens udgifter i alt
Henlæggelser
Dispositionsfonden udreder:
Forskellen mellem afdelingen udgifter i alt og henlæggelserne
Afdelingen skal ikke optage lån - ingen huslejestigning

3B/ Byg/ Birgitte Degener/ 18.10.2017

excl. moms

incl. moms

292.905,50
-160.000,00

366.131,88
-200.000,00

132.905,50
-

166.131,88
-

PUNKT 13
Indstilling - Søagerpark - Tilskud til karnapper (B)

Søagerpark - Finansiering af udgifter til karnapper
(B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 22. juni 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udgifter til 5-årseftersyn i afdeling
Søagerpark i forbindelse med udbedring af byggeskader på karnapper.

Beslutningspunkt
Organisationsbestyrelsen skal beslutte,
1.

om dispositionsfonden skal yde tilskud til afdeling Søagerpark til dækning af honoraromkostninger på 75.000 kr. inkl. moms til gennemførelse af nødvendigt 5-årseftersyn i forbindelse med udbedring af byggeskader på karnapper.

Problemstilling
Afdeling 1027 Søagerpark blev opført i 2004. Der blev i 2014 anmeldt byggeskader til Byggeskadefonden pga. utætte karnapper. I den forbindelse har Byggeskadefonden udbetalt forsikringsdækning eksklusiv selvrisiko på 5 pct., forsikringsudgifter samt byggesagshonorar. Organisationsbestyrelsen besluttede den 30. juni 2016 at afdelingen skulle holdes ’skadesløs’ og at dispositionsfonden skulle dække udgifter til selvrisiko, forsikring samt byggesagshonorar på i alt 61.530 kr.
Afdelingen har fået udbedret de utætte karnapper og afventer nu 5-årseftersynet på byggesagen,
som der aktuelt ikke af afsat tilstrækkelige midler til i byggeregnskabet. Administrationen skal i
henhold til 3B’s priskatalog pr. 1. januar 2018, opkræve honorar for gennemførelse af henholdsvis
1- og 5-årseftersyn. I tidligere afsluttede sager har der ikke været praksis for afsætning og opkrævning af byggesagshonorar og derfor er der ikke et tilstrækkeligt afsætningsbeløb i byggeskadefondssagen til gennemførelse af 5-årseftersynet. 1-årseftersynet blev finansieret af et afsætningsbeløb i byggeregnskabet og 3-års forældelseseftersynet har ikke været afholdt, da det ikke
har været muligt at aftale en dato for udførelse med afdelingsbestyrelsen inden for deadline.

Løsning
Administrationen anbefaler, at dispositionsfonden yder det nødvendige tilskud til gennemførelse af
5-årseftersynet, så det kan gennemføres i henhold til regelsættet i AB92 og fra Byggeskadefonden.
Såfremt der ikke ydes tilskud fra dispositionsfonden til gennemførelse af 5-årseftersynet, skal afdelingen selv finansiere omkostningerne hertil.
Afdelingsbestyrelsen har været forelagt indstillingen til orientering.
1

Økonomi
Estimeret omkostning til afholdelse af 5-årseftersyn (inkl. moms):
Eksternt rådgivertilsyn
3B-timer
Samlet omkostninger for dispositionsfonden

50.000 kr.
25.000 kr.
75.000 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B allokere midlerne på sagen, og indkalde til planmæssigt 5-års eftersyn. Afdelingen vil blive orienteret om beslutningen.

Bilag
Ingen.

2

PUNKT 14
Indstilling - Sønderlundvej Børneinstitution Skimmeludbedring (B)

Sønderlundvej børneinstitution - Skimmeludbedring (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 22. juni 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af udgifter til afklaring af en permanent
løsning for afdeling Sønderlundvej børneinstitution i forbindelse med skimmelforekomst.

Beslutningspunkter
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at der aktuelt er afholdt udgifter på 760.000 kr. med udlæg fra
afdelingen til finansiering af akutte afværgeforanstaltninger og supplerende undersøgelser
af skimmelomfang og årsag i afdeling 1017 Sønderlundvej børneinstitution. Omkostningerne forudsættes finansieret af en kommende byggesag, enten som nybyggeri eller udbedring af eksisterende forhold.

2.

at det tages til efterretning, at afdelingen afholder omkostninger på yderligere 600.000 kr. til
leje og nedtagning af pavillon. Omkostningerne forudsættes finansieret af en kommende
byggesag, enten som nybyggeri eller udbedring af eksisterende forhold.

3.

at der afsættes 300.000 kr. fra dispositionsfonden til gennemførelse af forundersøgelse af
byggemuligheder samt udarbejdelse af idéoplæg med udviklingsscenarier inklusiv budgetoverslag til afklaring af permanent løsning for afdeling Sønderlundvej børneinstitution. Omkostningerne finansieres af byggesagen, enten som nybyggeri eller udbedring af eksisterende forhold

Problemstilling
Skimmelforekomst i daginstitutionen
Afdeling 1017 Sønderlundvej børneinstitution (Daginstitutionen Enghuset) drives af Herlev Kommune i 3B’s bygninger på Sønderlundvej 7A og 7B som en selvstændig afdeling beliggende ved
afdeling 1011 Toftegård.
Bygningen, herunder kælderetagen, blev i 2013 ombygget fra ’Ungdommens hus’ til ’Daginstitutionen Enghuset’. Herlev Kommune stod for ombygningen, både i forhold til projektering og udførelse.
I forbindelse med ombygning af kælderetagen udførte Dansk Bygningsanalyse i juli 2013, på foranledning af Herlev Kommune, en skimmelsvampeundersøgelse i kælderetage, hvori der blev konstateret skimmel i betondæk og ydervægge mod udvendigt terræn. I rapporten for undersøgelsen
1

blev angivet, hvorledes årsagen til skimmelvæksten optimalt set burde udbedres. En alternativ
udbedringsmetode blev dog valgt af Herlev Kommune.
I november 2017 fik Herlev Kommune igen udarbejdet en bygningsundersøgelse på grund af mistanke om indeklimaproblemer. Rapporten for undersøgelsen konstaterede skimmelvækst under
gulvbelægning i grupperum i daginstitutionens kælderetage i den ene af institutionens to hovedbygninger. Årsagen er vurderet til at skyldes opstigende grundfugt.
Herlev Kommune valgte med dags varsel at flytte børn og personale til en midlertidig placering til
anden institution i efteråret 2017 og rettede samtidig henvendelse til 3B for at få igangsat udbedring og midlertidig genhusningsforanstaltninger. Efter aftale og i dialog med Herlev Kommune opsatte 3B akut midlertidige pavilloner på grunden ved institutionen til brug for genhusning, indtil udbedring af skimmel eller anden løsning er vedtaget og etableret.
3B har i den sammenhæng, ved en ekstern rådgiver, udført supplerende undersøgelser af skimmelomfang og årsag. Af undersøgelsen fremgår det, at den alternative udbedringsmetode, som
blev valgt af Herlev Kommune ved ombygningen i 2013, ikke var tilstrækkelig til at undgå skimmelvækst.
Rådgiver udarbejdede endvidere udbedringsforslag for kælder inklusiv budgetoverslag. Herlev
Kommune ønsker imidlertid, at muligheder for udvidelse af institutionens kapacitet afdækkes i forbindelse med en løsning på reetablering af kapacitet fra grupperum i kælder.

Løsning
Forbrug i forbindelse med genhusning og bygningsundersøgelser
Der er i forbindelse med akut genhusning og bygningsundersøgelser afholdt udgifter til etablering
af pavilloner, husleje for pavilloner, rådgiverhonorar, tekniske undersøgelser og byggesagshonorar. Udgifterne udgør pr. 1. juni 2018 i alt 1,35 mio. kr.
Der påløber ca. 20.000 kr. inklusiv moms pr. måned i husleje for pavillonerne. Udgifterne afholdes
midlertidigt af afdelingen.
Der pågår en afklaring med Herlev Kommune om placering af ansvar og dermed fordeling af udgift
til udbedring af skade. Parterne er i dialogen blevet enige om at afsøge muligheder for en udvidelse af institutionen med nyt byggeri. Omkostninger til midlertidige foranstaltninger, forundersøgelser
mv. finansieres af byggesagen, enten som nybyggeri eller udbedring af eksisterende forhold.
Forundersøgelse og idéoplæg
På baggrund af Herlev Kommunes ønske om, at muligheder for udvidelse af institutionens kapacitet afdækkes, har 3B og Herlev Kommune aftalt, at der skal udarbejdes et idéoplæg ved en ekstern
rådgiver. Oplægget skal vise scenarier for byggemuligheder inklusiv budgetoverslag og skal indgå
2

som beslutningsgrundlag for valg af en permanent løsningsmodel for kapaciteten i daginstitutionen.
Administrationen har indhentet tilbud på udarbejdelse af forundersøgelser og idéoplæg og indstiller
på den baggrund, at der afsættes yderligere 300.000 kr. fra dispositionsfonden til udførelse af forundersøgelse og idéoplæg, herunder rådgiverhonorar og 3B-timer. Udgifterne skal finansieres af
byggesagen, enten som nybyggeri eller udbedring af eksisterende forhold.
Byggeudvalget blev orienteret om sagen og udarbejdelse af nærværende indstilling den 29. maj
2018. Byggeudvalget har desuden fået tilsendt indstillingen til orientering.

Økonomi
Allerede afholdte udgifter og kommende forpligtende udgifter er fordelt således (inkl. moms):
Etablering af pavilloner
Huslejeudgift for pavilloner fra 1.2.2018 frem til 1.6.2018

420.000 kr.
70.000 kr.

Teknisk bygningsundersøgelse samt udbedringsforslag v. rådgiver
3B-timer
Samlet beløb

160.000 kr.
110.000 kr.
760.000 kr.

Fremadrettede udgifter i forbindelse med leje af pavillion og nedtagning (inkl. Moms):
Kommende forpligtende udgifter (nedtagning af pavilloner)
Kommende huslejeudgift frem til medio 2020 (afhænger af løsningsmodel)

100.000 kr.
500.000 kr.

Samlet beløb

600.000 kr.

Budgettet i forbindelse med forundersøgelse og idéoplæg, frem til beslutning om løsningsmodel, er
fordelt på følgende (inkl. moms):
Forundersøgelse og idéoplæg
3B timer
Uforudseelige udgifter

200.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.

I alt

300.000 kr.

Hvis indstillingen godkendes, vil der samlet være afsat 1,62 mio. kr. til at dække hidtidigt forbrug,
kommende forpligtende udgifter og afklaring af, hvilken løsningsmodel der skal gennemføres. Udgifterne indgår herefter i byggesagen, enten som nybyggeri eller udbedring af eksisterende forhold.

3

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forundersøgelser og idéoplæg blive
igangsat umiddelbart efter sommerferien 2018.
Når idéoplæg er udarbejdet, vil administrationen i dialog med afdelingen (Herlev Kommune) tage
stilling til, hvilken løsning for reetablering og eventuel udvidelse af kapaciteten i daginstitutionen,
der skal igangsættes. Løsningen vil dette blive indstillet til organisationsbestyrelsen. Dette forventes afklaret ultimo 2018.

Bilag
Ingen.

4

PUNKT 15
Indstilling - 3B's bestyrelsesuddannelse hold 3 (B)

3B’s bestyrelsesuddannelse hold 3 (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 25. juni 2018 / Anette Hertz

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afholdelse af 3B's bestyrelsesuddannelse med start i
efteråret 2018.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at der til efteråret 2018 afholdes et nyt hold i 3B’s bestyrelsesuddannelse, jf. ’Løsning’.

2.

at der fra Kursuspuljen afsættes 250.000 kr. til afholdelse af bestyrelsesuddannelsen.

Problemstilling
Afdelingsudvalget besluttede den 7. maj 2018, at 3B’s bestyrelsesuddannelse skulle udbydes igen,
og at administrationen skulle udarbejde et oplæg til program og forslag til økonomisk ramme til
organisationsbestyrelsen.
3B afsluttede den 30. maj 2018 det andet hold af bestyrelsesuddannelsen. Der er udover den formelle undervisning blevet oprettet et netværk, der har som intention at fortsætte fremadrettet og
være udgangspunkt for vidensdeling og erfaringsudveksling beboerdemokrater imellem.

Løsning
Det foreslås, at der til efteråret 2018 udbydes et nyt hold af 3B’s bestyrelsesuddannelse (hold 3)
med følgende indhold:
1. at der i lighed med sidste forløb arbejdes med en gennemgående ekstern underviser til at
forestå uddannelsen.
2. at uddannelsen starter på en lørdag, og derefter placeres på hverdagsaftener.
3. at der inviteres eksterne eksperter til dele af undervisningen i lighed med foregående hold.
4. at uddannelsen også åbnes for deltagere, der ikke sidder i afdelingsbestyrelserne, men
som af afdelingsbestyrelserne er identificeret som kernefrivillige.
5. at der maksimalt er 20 deltagere på uddannelsen, gerne mere end én fra hver afdeling.
6. at Demokrati- og Kommunikationsudvalget fungerer som styregruppe for uddannelsen.
7. at uddannelsen løber i tidsrummet november 2018 til maj 2019.
8. at der igen anvendes InSights personprofiler til deltagerne på uddannelsen.
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9. at der oprettes et netværk for deltagere ved afslutningen på uddannelsen, som afholdes
hos 3B første gang og derfra går på tur mellem deltagerne.
10. at Demokrati- og Kommunikationsudvalget, på baggrund af indstilling fra administrationen,
udvælger deltagerne.

Økonomi
Afholdelsen af bestyrelsesuddannelsen har en budgetramme på 250.000 kr. for 20 deltagere. Udgiften foreslås afholdt af Kursuspuljen. Pr. den 6. juni 2018 var saldoen i Kursuspuljen 596.000 kr.
Det andet hold af bestyrelsesuddannelsesforløb havde en samlet udgift på 256.991 kr. for 22 deltagere, jf. bilag 2.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte uddannelsesforløbet i samarbejde med Demokrati- og Kommunikationsudvalget.

Bilag
1. Budget bestyrelsesuddannelse hold 3 – efterår 2018.
2. Budget og regnskab bestyrelsesuddannelse hold 2 - 2017.
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Bestyrelsesuddannelsen forventes at kunne holdes inden for en ramme på 250.000kr.
Beløbene er inklusiv moms og afholdes af kursuspuljen.

Der afsættes følgende beløb til

Budgetteret

Ekstern underviser

70.000

Eksterne undervisere (BL, Ministry of Music m.m.)

27.000

Test og tilbagemelding på Insights profil

53.000

Forplejning i alt

50.000

Intern projektleder
52 timer á 942kr.

50.000

I alt

250.000

Budget for 3B's bestyrelsesuddannelse hold 3 er beregnet efter 20 deltagere.
Ved mere end 20 deltagere skal forventes omkostninger på yderligere 5000kr. pr. ekstra deltager.

Bestyrelsesuddannelsen forventes at kunne holdes inden for en ramme på 250.000kr.
Beløbene er inklusiv moms og afholdes af kursuspuljen.

Der afsættes følgende beløb til

Budgetteret

Forbrug

Ekstern underviser

76.000

78.000

Eksterne undervisere (BL, Ministry of Music m.m.)

20.000

20.350

Test og tilbagemelding på Insights profil

50.000

53.220

Forplejning i alt

50.000

41.391

Intern projektleder
52 timer á 942kr.

48.984

50.000

0

16437

244.984

259.398

Tryk af materialer

I alt

PUNKT 16
Indstilling - Toftegård - Ekstra trækningsretsmidler til
nybygning, tag- og facaderenovering (B)

Toftegård - Ekstra trækningsretsmidler til nybygning, tag- og facaderenovering (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 27. juni 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdeling Toftegårds ansøgning om yderligere trækningsretsmidler i forbindelse med etablering af ny fælles bygning med fællesvaskeri, ejendomskontor og personalefaciliteter, samt ny facade og tag på eksisterende fælleshus.

Beslutningspunkt
Organisationsbestyrelsen skal beslutte,
1.

om der kan ydes tilsagn om yderligere trækningsretsmidler til afdeling Toftegård på 3,879
mio. kr., så den samlede trækningsret i sagen øges fra 4,094 mio. kr. til 7,973 mio. kr. til
etablering af ny fællesbygning med fællesvaskeri, ejendomskontor og personalefaciliteter
samt ny facade og tag på eksisterende fælleshus.

Problemstilling
Den 5. september 2016 godkendte Forretningsudvalget, at der blev ydet trækningsret på 4,094
mio. kr. til afdeling 1011 Toftegård i forbindelse med etablering af en ny bygning med nyt fællesvaskeri, ejendomskontor og møderum samt personalefaciliteter til ejendomsfunktionærerne, da disse
er nedslidte og utidssvarende. Derudover får fælleshuset ny facade og tag med skiferbelægning i
forbindelse med byggesagen. Endelig forbedres udearealerne.
Efter Forretningsudvalgets behandling og inden fremlæggelse for afdelingsmødet blev projektet
ændret, så der forudsættes 150.000 kr. mere i trækningsret (dette har endnu ikke været forelagt
Forretningsudvalget). Efter licitationen er projektet endvidere blevet væsentligt fordyret (fra ca. 14
til ca. 18 mio. kr.). Samtidig har repræsentantskabet den 7. juni 2018 vedtaget nye retningslinjer for
tildeling af trækningsret.
På den baggrund søges der om en forøget bevilling af trækningsret til projektet.

Løsning
Organisationsbestyrelsen har delegeret beslutningskompetencen vedrørende ordinær trækningsret
på under 500.000 kr. til Forretningsudvalget. Da ansøgningen overstiger 500.000 kr., forelægges
sagen i stedet for organisationsbestyrelsen.

1

Repræsentantskabet besluttede den 7. juni 2018, at trækningsret kan bevilges inden for følgende
rammer:


Der bevilges efter ansøgning som udgangspunkt et tilskud på maksimalt en tredjedel af udgifterne, dog maksimalt 15.000 kr. pr. lejemål pr. forbedringstiltag.



I afdelinger med særlige økonomiske vanskeligheder kan tilskuddet udgøre op til to tredjedel af udgifterne, som udgangspunkt dog maksimalt 25.000 kr. pr. lejemål pr. forbedringstiltag.



Til tiltag, der medvirker til en effektiv drift på tværs af flere afdelinger, fx indretning af et nyt
ejendomskontor, ydes et tilskud på op til to tredjedel af udgifterne.

På den baggrund søges der trækningsret til 1/3 af udgifterne til nyt vaskeri og forbedrede udearealer, jf. punkt 1 ovenfor, og trækningsret til 2/3 af udgifterne til nyt ejendomskontor, jf. punkt 2.
Det ansøgte beløb udgør ikke over 15.000 kr. pr. bolig for hvert af de enkelte tiltag, men udgør
samlet 15.215 kr. pr. bolig.
Budgetudvidelsen fremlægges for afdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 2. juli 2018,
hvor der også orienteres om denne ansøgning vedrørende yderligere trækningsret og deraf ca. 20
pct. lavere huslejestigning end forventet.

Økonomi
Følgende budgetforøgelse forventes vedtaget i afdelingen for etablering af ny bygning, samt ny
facade og tag på fælleshuset (inklusiv moms):
Budget
Budgetsum efter licitation i maj 2018
Vedtaget på afdelingsmødet d. 26. jan. 2017

17.207.000 kr.
-13.182.000 kr.

Samlet budgetudvidelse

4.025.000 kr.

Finansiering af budgetudvidelsen
Forøgelse af trækningsretten
Udvidelse af realkreditlånet (30-årigt kontantlån, 100 pct. kommunal garanti)

2.389.000 kr.
1.636.000 kr.

Samlet finansieringsudvidelse

4.025.000 kr.

Træningsret
Bevilget trækningsret jf. indstilling 5. september 2016
Ansøgt forøget trækningsret jf. ændring af projekt
Ansøgt forøget trækningsret jf. licitationsresultat og ændret 3B-politik, maj 2018

4.094.000 kr.
150.000 kr.
3.729.000 kr.

Trækningsret i alt til byggesagen*

7.973.000 kr.

* Den endelige trækningsret til byggesagen vil svare til 15.215 kr. pr. bolig, (46 pct. af byggesummen).
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Nuværende huslejeniveau
2

Leje pr. m /år

2

Leje pr. m /år (inkl. renovering af vinduer/døre og tag samt hjemfald*)

Familieboliger:

893,59 kr.

1.012,54 kr.

Erhverv:

835,41 kr.

938,36 kr.

* Erhverv betaler ikke til hjemfald.

Huslejekonsekvens
Oprindelig

Ekstra

Kommende

huslejestigning

huslejestigning

husleje

11,50 kr./m²/år

0,00 kr./m²/år

11,50 kr./m²/år

5,00 kr./m²/år

0,50 kr./m²/år

5,50 kr./m²/år

Boliger: 31,2 – 100,6 m²

30 – 96 kr./mdr.

0 kr./mdr.

30 - 96 kr./mdr.

Erhvervslejemål: 24,5 – 302 m²

11 – 12 kr./mdr.

1 – 13 kr./mdr.

12 – 25 kr./mdr.

Familie-, ungdoms- og ældreboliger
Erhvervslejemål

Svarende til:

Beregning af trækningsretten er vedlagt som bilag 1.

Videre proces
Hvis indstillingen godkendes af organisationsbestyrelsen, igangsættes arbejdet snarest muligt herefter, når der ligger tilsagn fra Landsbyggefonden, kreditforeningen og Herlev kommune

Bilag
1. Beregning af ekstra trækningsret.
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Vaskeriløsning B. Beregning af trækningsret
25. juni 2018.rewu
Baggrund: 3B's ændrede politik for anvendelse af egenkapital

Emne
Ejendomskontor
Vaskeri
Fælleshus (100 % vedligeholdelse) kan ikke udløse trækningsret
Friarealer
Samlet inkl. moms

Budgetsum
Antal boliger
17.207.000
524

Budgetandel
0,46
0,43
0,07
0,04

Andel
2/3
1/3
1/3
1/3

Trækningsret
Max. pr. bolig
Budgetandel Trækningsret pr. bolig
Trækningsret
Ingen øvre grænse
7.915.220
10.070
5.276.813
15.000
7.399.010
4.707
2.466.337
15.000
1.204.490
0
15.000
688.280
438
229.427
17.207.000
15.215
7.972.577

Trækningsret i oprindeligt vedtaget forslag B

4.094.000

Samlet ekstra trækningsret pga. ny OB-politik

3.878.577

PUNKT 177T 18
Indstilling - Sangergården 1 - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)

Sangergården 1 - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 25. juni 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 10-årigt realkreditlån til udskiftning af
tv antennekabler i afdeling Sangergården 1.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Sangergården 1 til gennemførelse af udskiftning af tv-antennekabler optager et
10-årigt realkreditlån på maksimalt 290.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling 6063 Sangergården 1, skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger
m.v.” § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Københavns Kommune kan godkende låneoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv-antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 23. februar 2017. Byggesagen er afsluttet og afventer
alene låneoptagelse.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget

290.000 kr.
290.000 kr.

Finansiering
10-årigt realkreditlån
Samlet anlægssum

290.000 kr.
290.000 kr.
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Huslejekonsekvensen er som følger med et 10-årigt lån (vejledende beregninger):
Huslejestigning i alt for udskiftning af tv-antennekabler

Pr. måned pr. bolig
30 kr.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor, og er godkendt på afdelingsmøde
den 23. februar 2017.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Københavns Kommune.

Bilag
Ingen.

2

PUNKT 18T 19
Indstilling - Sangergården 2 - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)

Sangergården 2 - Realkreditlån til udskiftning af tvantennekabler (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 25. juni 2018 / Mette Thiberg

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af et 10-årigt realkreditlån til udskiftning af
tv-antennekabler i afdeling Sangergården 2.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdeling Sangergården 2 til gennemførelse af udskiftning af tv-antennekabler optager et
10 årigt realkreditlån på maksimalt 125.000 kr.

Problemstilling
I forbindelse med udskiftning af tv-antennekabler i afdeling 6081 Sangergården 2, skal organisationsbestyrelsen (delegeret fra repræsentantskabet jf. ”Bekendtgørelse om drift af almene boliger
m.v.” § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Københavns Kommune kan godkende låneoptagelsen.

Løsning
Den samlede økonomi og anlægssum for udskiftning af tv antennekabler er behandlet og godkendt
på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 23. februar 2017. Byggesagen er afsluttet og afventer
alene låneoptagelse.
Anskaffelsessum og finansieringen for udskiftning af tv-antennekabler er som følger (priser inkl.
moms):
Realiseret
Håndværkerudgifter, byggeplads-, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget

125.000 kr.
125.000 kr.

Finansiering
10-årigt realkreditlån
Samlet anlægssum

125.000 kr.
125.000 kr.
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Huslejekonsekvensen er som følger for et 10-årigt lån (vejledende beregninger):
Huslejestigning i alt for udskiftning af tv-antennekabler

Pr. måned pr. bolig
30 kr.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for afdelingen fremgår ovenfor, og er godkendt på afdelingsmøde
den 23. februar 2017.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fremsende godkendelsen til Københavns Kommune.

Bilag
Ingen.

2

PUNKT 19T 0
Indstilling - Tegningsberettigede i 3B (B)

Tegningsberettigede i 3B (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 28. juni 2018
- 22. 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)
 Dorte Skovgård
 Dorthe Pelle Nielsen
 Flemming Løvenhardt
 Hans Gaarn Svendsen
 Hans Jørgen Larsen
 Henrik Thorenfeldt
 Monia Stoltz
 Per Olsen
 Peter Kare
 Pia Cramer Hansson
 Ulrik Falk-Sørensen
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.

