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Punkt 0: Dagsorden

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. december 2019, Kl. 17.00-21.00
KAB, Studiestræde 38, 1455 Kbh K
Deltagere: Steffen Morild Iris Gausbo, Dennis Trier, Dorte Skovgård, Flemming Løvenhardt, Hans
Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Stine Hessellund Hassing, Peter Kare, Anders Folmer Buhelt,
Pia Cramer Hansson, og Per Olsen.
Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Sanne Kjær, Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Anders Rosendal, Matilde Agner Pedersen, Birthe Houlind (punkt 3) og Andreas Rohde (referent).
Gæst: Steen Egeberg (punkt 3) og Eva Rieks (punkt 7)
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Flemming Løvenhardt
Afbud: David Friederichsen.

Formalia 17.00 – 17.05 5 min
1.

Referater

2.

Revisionsprotokol

A-sager 17.05 – -20.00 2 timer 55 minutter
3.
./
4.
./
5.
./.
6.
./.
7.
./.
8.
./..

GDPR og beboerdemokratiet (D) 17.05 – 17.35
KAB's grundfortælling (D) 17.35 – 17.50
Evaluering af onboarding i KAB - Videre proces (B) 17.50 – 18.20
3B’s kommende strategi - Byggesten og proces (B) 18.20 – 18.45
Budget for selskabet 2020 inkl. puljetakster (B) 18.45 – 19.00
Budgetopfølgning - 3.kvartal 2019 (O) 19.00 – 19.10
Pause 19.10 – 19.20

9.
./
10.
./.
11.
./
12.
./.

Sydhavnen (D) FORTROLIG 19.20 – 19.30
Herlev Skole – kommunegaranti (B) 19.30 – 19.40
Konstituering Forretningsudvalg (B) 19.40 – 19.50
Udlejningsaftale - Fredensborg Kommune (B) 19.50 – 19.55
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13. Videreførelse af boligsociale helhedsplaner i Høje Gladsaxe og Valby (B) 19.55 – 20.00
./
B-sager 0 min
14.

Bestyrelsesudvikling – finansiering (B)

15.
./
16.
./

Kampagnemateriale beboerapp (B)

17.
./

Vestergården 1 - Individuel kollektiv modernisering af badeværelser
(B)

18.
./
19.
./
20.
./
21.
./.
22.
./.
23.
./.
24.
./.
25.
./.
26.
./

Danalund – Forlængelse af modernisering af køkkener (B)

27.
./.

Vestergården II – MgO-plader (B) FORTROLIG

28.
./
29.
./

Orientering om Egehusene - Status på byggesagen (O)

Feriefremleje (B)

Australiensvej – Alternativ til helhedsplan (B)
Sundholmsvej 6 - Status for byggesagen (B)
Midgård – MgO Plader (B) FORTROLIG
Byggeforretningsføreraftale for Herlev Skole (B)
Byggeforretningsføreraftale for Sønderlundvej Børneinstitution (B)
Byggeforretningsføreraftale for Hammelstruphus (B)
Byggeforretningsføreraftale for byggesagen Händelsvej (B)
Bostedet Amagerfælledvej - Udbedring af fejl og mangler (B)

Retningslinjer for rådighedsbeløb, beboeraktiviteter og leje af beboerlokaler (O)

Statuspunkter 20.00-20.55 45 min
30.

3B-kontaktpersonordningen 20.00 – 20.30 30 min

31.

BL 20.30 – 20.35 5 min

32.

Formand / direktion / øvrige 20.35 – 20.45 10 min

33.

Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper 20.45 – 20.55 10 min
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Afslutning 20.55-21.00 5 min
34.

Eventuelt

35.

Næste møde og evaluering af dette møde
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Referat organisationsbestyrelsesmøde
Fredag den 1. november 2019, Kl. 17.00-19.30
Frederiksdal Sinatur Hotel og Konference, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby.
Deltagere: Steffen Morild Iris Gausbo, Anders Folmer Buhelt, Dennis Trier, Dorte Skovgård (fra
punkt 11), Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Stine Hessellund Hassing, Peter Kare, Pia Cramer Hansson, David Friderichsen og Per Olsen.
Administrationen: Jens Elmelund, Jonas M. Cohen, Anne Mette Fredsgaard Svendsen, Anders Rosendal, Solvej Strømsted (pkt. 4) og Andreas Rohde(referent).
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Flemming Løvenhardt

Formalia
1.

Referater

Intet til dette punkt.

2.

Revisionsprotokol

Der var intet tilføjet i revisionsprotokollen.

A-sager
3.
./..

Indstilling – Evaluering af onboarding i KAB
(D)
FORTROLIG
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1. at evaluering på 3B’s onboarding i KABfællesskabet drøftes.

4.
./.

Indstilling – KAB’s betjening af organisationsbestyrelsen (D)
FORTROLIG
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen at,

Organisationsbestyrelsen behandlede
punkt 5 før dette punkt.
Organisationsbestyrelsen godkendte
drøftede sagen.
Organisationsbestyrelsen besluttede
at 3B’s forhandlingsudvalg, på baggrund af drøftelserne skulle arbejdede
videre med 3B’s onboarding i KAB og
som del i den proces drøfte emnet
med KAB’s direktion.
Punktet blev taget efter punkt 3.
Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen og drøftede KAB’s betjening af organisationsbestyrelsen.

1. KAB’s betjening af organisationsbestyrelsen drøftes.
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5.
./..

Indstilling – Afdelingernes budgetter for
2020 (B)
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1. at afdelingsbudgetter for 2020, der er
vedtaget på afdelingsmøder i efteråret
2019, godkendes, jf. bilag 1.
2. at afdelingsbudgetter for 2020, for afdelinger uden afdelingsmøde godkendes,
jf. bilag 1.
3. at afdelingsbudgetter for 2020 for afdelinger, hvor der endnu ikke har været
afholdt afde-lingsmøde, godkendes, under forudsætning af efterfølgende godkendelse på afdelingsmø-derne, jf. bilag 1.
4. at 8 afdelingsbudgetter for 2020, der afvikler underskud over mere end tre år
godkendes, jf. bilag 2.
5. at afdelingsmøderne afholdt i efteråret
2019 evalueres.

6.
./..

Indstilling – Udlejningsaftale Herlev Kommune 2019 (B)

Punktet blev taget før punkt 3 og 4.
Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

Der blev spurgt ind til afdelinger, der
ikke havde holdt afdelingsmøde rettidigt og administrationen redegjorde for
årsagerne.
Organisationsbestyrelsen diskuterede
henlæggelsesniveauet i afdelinger og
Henrik Thorenfeldt oplyste, at det var
en udfordring Driftsudvalget arbejdede
med.
Organisationsbestyrelsen evaluerede
afdelingsmøderne i 2019.

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1. at 3B fastholder 25 pct. kommunal anvisning i de boligafdelinger der i den
nuværende aftale har 50 pct. kommunal anvisning.
2. at kommunen får en øget kommunal
anvisning på 40 pct. i de boligafdelinger, der i den nuværende aftale har 50
pct. kommunal anvisning.
3. at kommunen får en øget kommunal
anvisning på 45 pct., i de boligafdelinger der i den nuværende aftale har 50
pct. kommunal anvisning.
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7.
./..

Indstilling – Udlejningsaftale med Høje-Taastrup Kommune 2020-2023 (B)

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1. at Boligforeningen 3B godkender rammeaftalen for perioden 1. januar 2020 –
31. december 2023 jf. bilag 1
2. at administrationen får mandat til at indgå individuel udlejningsaftale efterfølgende mellem Boligforeningen 3B og
Høje-Taastrup Kommune for samme
periode

8.
./

Indstilling – Den lukkede Facebookgruppe
(B)
FORTROLIG

Organisationsbestyrelsen udskød
punktet til december mødet.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1. at der træffes beslutning om den lukkede facebookgruppe for afdelingsbestyrelsesmed-lemmer i 3B nedlægges.

9.
./..

Indstilling – Styringsdialog og dokumentationspakke (B)

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1. at styringsrapport for boligorganisationen godkendes, jf. bilag 1.
2. at styringsdialogskemaer for afdelingerne godkendes, jf. bilag 2.
3. at emner til styringsdialogmøder efterår
2019 – forår 2020 godkendes.
4. at 3B’s politiske deltagelse i styringsdialogmøderne efterår 2019 – forår 2020
godkendes.
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10
./

Indstilling – Sundholm Syd – MgO-plader
(B)

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingens model D.

Organisationsbestyrelsen skal beslutte om,


det tidligere afsatte beløb på 2,05 mio.
kr. afholdt af dispositionsfonden til udskiftning af MgO-plader i afdeling Sundholms Syd skal øges med yderligere
3,568 mio. kr., således at der i alt er afsat 5,618 mio. kr. og at finansieringen
sker ved enten,
o at hele beløbet bevilliges af dispositionsfonden, på lige fod
med allerede afsatte 2,05 mio.
kr., således at afdelingen holdes
skadefri i forbindelse med den
øgede omkostning.
o at beløbet på 3,568 mio. kr.
ydes som lån fra dispositionsfonden på 3,606 mio. kr. som
afdelingen over tid tilbagebetaler med en deraf følgende lejestigning på 3,09 pct.
o at afdelingen, ikke medregnet finansiering fra reguleringskonto
som egenfinansiering, afholder
5 pct. af den samlede anlægssum svarende til 541.000 kr.
Beløbet ydes som lån fra dispositionsfonden som afdelingen
over tid tilbagebetaler med deraf
følgende lejestigning på 0,46
pct. Den resterende del af den
manglende finansiering, svarende til 3,033 mio. kr. bevilliges af
dispositionsfonden, på lige fod
med allerede afsatte 2,05 mio.
kr.
o at afdelingen afholder, medregnet finansiering fra reguleringskonto som egenfinansiering, 5
pct. af den samlede anlægssum
svarende til 541.000 kr. Beløbet

Organisationsbestyrelsesmøde 1. november 2019
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finansieres af afdelingen selv.
Den resterende del af den
manglende finansiering, svarende til 5,529 mio. kr. bevilliges af
dispositionsfonden, på lige fod
med allerede afsatte 2,05 mio.
kr.
11.
./

Pause
Indstilling – Folehaven - Trækningsretsmidler nedgravet affaldssystem (B)

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1. at der bevilliges trækningsretsmidler til
afdeling Folehaven på 5,4 mio. kr. til
etablering af en af en ny nedgravet affaldsløsning i Folehaven.
12.
./

Indstilling – Rosenhaven – Skimmelsvampssag (B)
Forretningsudvalget skal beslutte, om det skal
indstilles til organisationsbestyrelsen,

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingens model A, med den ændring at støtten gives som et tilskud og
ikke et lån.

1. om der skal ydes økonomisk støtte til
afdeling Ved Rosenhaven i forbindelse
med en skimmelsag, og at finansieringen sker ved enten,
A) at afdelingen ydes et lån på 100
procent af udgifterne, hvilket
svarer til 348.558 kr., og at udgifterne afholdes af dispositionsfonden, eller
B) at afdelingen ydes et lån på 50
procent af udgifterne, hvilket
svarer til 174.279 kr., og at udgifterne afholdes af dispositionsfonden.
13.
./

Indstilling – Organisationsbestyrelsens honorarniveau (O)

Organisationsbestyrelsesmøde 1. november 2019
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Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,

Steffen oplyste at der blev arbejdet på
at udvikle honorarstrukturen i blandt
andet BL.

1. at organisationsbestyrelsens honorarniveau, som beskrevet under afsnittet
’Løsning’, tages til efterretning.
14.
./

Indstilling – Aktivitetspuljeansøgninger (B)
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at
1. der bevilges 10.000 kr. i alt fra aktivitetspuljen til afdeling Folehaven i underskudsgaranti til afholdelse af frivillighedsgalla for afdelingens frivillige.
2. der bevilges 2.495 kr. i alt fra aktivitetspuljen til afdeling Toftegård i tilskud til
etablering af bryggelaug i afdelingen.
3. der bevilges 10.000 kr. i alt fra aktivitetspuljen til afdeling Vestergården II i
tilskud til afholdelse af julearrangement
for afdelingens beboere.
4. der bevilges 4.000 kr. i alt fra aktivitetspuljen til afdeling Vestergården 3 i tilskud til foredrag og middag i forbindelse med afdelingens 30 års jubilæum.

15.

Bestyrelsesudvikling

B-sager

Organisationsbestyrelsen godkendte
alle indstillingens punkter.
Iris redegjorde for ansøgningerne til
Aktivitetspuljen. Organisationsbestyrelsen ønskede en oversigt over midler brugt fra Aktivitetspuljen i 2019,
til det første Forretningsudvalgsmøde i
2020.

Punktet taget uden administrationen.
Generel drøftelse om konceptet B-sager.

16.

Indstilling – Lederudviklingsforløb i 3B (B)

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

17.

Indstilling – Bærhaven - Realkreditlån til nyt
antenneanlæg (B)

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

18.
./.
19.
./.

Indstilling – Markiser i Signalgården (B)

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

Indstilling – Driftsoverenskomst for fælleshus Skovkvarteret (B)

Organisationsbestyrelsen godkendte
indstillingen.

Statuspunkter

Organisationsbestyrelsesmøde 1. november 2019
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20.

3B-kontaktpersonordningen

Flemming orienterede om udfordringer
med en byggesag i Sydhavnen.

21.

BL

Intet

22.

Formand / direktion / øvrige
Det gode liv i Herlev v. Jonas Cohen

Steffen orienterede om samarbejdet
med de andre store boligorganisationer i KAB-fællesskabet om byggesager.
Administrationen oplyste at Fredensborg Kommune vil fraflytte institutionsområdet i Egedalsvænge og vil høre
3B, hvilke planer vi havde for området.
Jens Elmelund redegjorde for det ’Det
gode liv i Herlev’.
Jens Elmelund orienterede om skærpede udlejningskrav for udsatte boligområder. Dette kan måske skabe en
udfordring med tomgang i afdeling
Hørgården.

23.

Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper

Hans Jørgen spurgte om status på
byggeriet på Sundholmsvej.
Administrationen lovede at sende en
status ud, den efterfølgende uge.
Hans Jørgen oplyste at Byggeudvalget
skal på ekskursion ugen efter og se på
træbyggeri.

Afslutning
24.
25.

Eventuelt
Næste møde og evaluering af dette møde

Organisationsbestyrelsesmøde 1. november 2019
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REFERAT
Byggeudvalgsmøde

Mødedato:

18. november 2019 kl. 16.00 – 20.00

Sted:

Havneholmen 21, Mødelokale Helsingør i stueetagen

Deltagere:

Hans Jørgen Larsen, Dorte Skovgaard, Peter Kare, Stine Hassing, Michael Nielsen-Elgaard og Louise Heebøll (referent)
Jonas Cohen deltog på vegne af Anders Rosendahl

Gæster:

Steffen Morild, Mette Sook Høgel

Afbud:

Rolf Anderson

Punkt

Emne

Pkt. 1

Velkomst:
Steffen Morild kommer
fremadrettet til at gæste
udvalget. Vi byder ham
velkommen

Pkt. 2

Indstilling:
Sundholmsvej 6, orientering og drøftelse om byggesagens stade

Beskrivelse/referat

Projektleder, Mette Sook Høgel orienterede om sagens forløb.
TMF har afvist at give dispensation for krav om friareal på 60%
indeholdt inde på matrikel 5. Hos TMF har en lignende sag været prøvet i retten, hvor udfaldet blev, at der ikke kunne dispenseres.
Dermed afviser TMF af sætte en deklaration på matrikel 4, som
skulle tillade, at matrikel 5 kan bruge friarealet på matrikel 4.
Følgende scenarier blev drøftet:


Dialog om ny lokalplan. Men det tager ca. 1 år at gennemføre en lokalplansproces. Mette vurderede, at den eksisterende lokalplan er ikke tidssvarende, selvom den kun er ca. ni
år gammel. Hvis der bliver lavet en ny lokalplan, er det
sandsynligt, at friarealkravet kommer til at passe til vores
planlagte ungdomsboliger og seniorbofællesskab. Friarealskravet på ungdomsboliger er kun 30%. Sandsynligheden for
at kommunen samarbejder om dette er lille.
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Nedskalering af projektet, hvilket er en dårlig økonomisk case.



Udmelde til KK, at vi vil lade handlen gå tilbage, hvis ikke
KK ændrer deres beslutning om friarealet. Derigennem kan
vi pushe et nyt forhandlingsforløb på et politisk niveau med
kommunen med relevante politikere, evt. med diskussion
om tilkøb af parcel 3 og 4.



Undersøge hvad det ville koste at etablere friareal på tagterrasserne, hvor der ellers skulle være tekniske installationer. Dette ville dog være en dyr løsning.

Byggeudvalget vedtog følgende rækkefølge i de fremadrettede
indsatser:
1. Der skal med juridisk bistand søges indblik i grundlaget
for afgørelsen ift. dispensation om friareal.
2. Det skal undersøges om kravet for friareal kan findes
på andre måder – ved at etablere friareal på tagterrassen eller et andet sted. Herunder skal der indgås en politisk dialog med KK ift. nedslag i prisen pga. kravet til
friareal.
3. Opstarte proces omkring ny lokalplan
Det indstilles til OB at bevilge op til 100.000 kr. inkl. moms til at
gennemføre punkt 1. Når indsats 1 er gennemført, skal projektet og de videre indsatser drøftes i udvalget igen.
Det blev efterspurgt, at projektleder Mette Sook Høgel udarbejder et notat om forløbet, inden hun overlader arbejdet til en ny
projektleder i slutningen af måneden.
Det indstilles desuden til OB, at grundarealet kan udlejes til KK,
såfremt KK varetager driften, og KK udarbejder lejekontrakten.

Pkt. 3

Pkt. 4

Indstilling:
Midgård, udskiftning af
MgO-plader (B)

Projektleder, Mette Sook Høgel orienterede.

Indstilling:
Vestergården II, udskiftning af MgO-plader (B)

Michael fremlagde processen omkring brugen af MgO-plader.

Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Problematikken overordnet:
I dec. 2013 blev MgO-plader blåstemplet af SBI. I marts 2015
anbefalede Byggeskadefonden at undlade at bruge MgO-plader.
I den mellemliggende periode kan entreprenør eller rådgiver ikke pålægges ansvaret for brug af pladerne, og dermed falder
regningen tilbage på bygherre.
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Der var enighed om, at udgifterne skal holdes i byggesagen.
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Pkt. 5

Indstilling:
Bostedet Amagerfælledvej,
mangeludbedring (B)

Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Pkt. 6

Indstilling og byggeforretningsføreraftale:

Se Både indstilling og forretningsføreraftale.

Herlev Skole (B)

Det blev drøftet, om at man på hvert projekt omhandlende tagudskiftning burde se på mulighederne for solceller på taget. Der
blev dog ikke truffet beslutning om dette i nuværende eller
kommende projekter.
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Fremadrettet skal forretningsføreraftale og indstilling være
koblet sammen i samme indstilling.

Pkt. 7

Byggeforretningsføreraftaler:




Hammelstruphus
Händelsvej
Sønderlundvej børneinstitution

Hammelstruphus:
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Händelsvej:
Det blev bemærket, at afdelingen får en høj lejestigning.
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Sønderlundsvej børneinstitution:
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Pause og aftensmad
Pkt. 8

Steffen Morild, som år tilbage har været formand i afdelingen i
Australiensvej (B)
Stillingtagen ift. analyse og en lang årrække, orienterede om sagens forløb.
Han fortalte, at afdelingen lavede et basisprojekt omkring
evt. stop af helhedsplan
fremtidssikring af afdelingen i første halvdel af nullerne. Derefter fik man tilsagn om LBF-støtte til en helhedsplan på baggrund af en plan som indbefattede sammenlægning af mange
små lejligheder.
Siden har stemningen i Københavns Kommune og i afdelingen
vendt sig, så man gerne vil beholde de små lejligheder. Der er
dog i den mellemliggende periode brugt flere mio. kroner på
rådgivning for udvikling af den oprindelige plan.
Det blev diskuteret, at Landsbyggefonden er bagud i forhold til
Københavns Kommune, når det kommer til fortsat at støtte lejlighedssammenlægninger, som kommunen nu er gået bort fra.
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Byggeudvalget godkendte indstillingens beslutningspunkt 1. og
2 til behandling i organisationsbestyrelsen.
Beløbet på de 200.000 kr. indstilles som et udlæg fra selskabets arbejdskapital.

Pkt. 9

Orientering om sager og
drøftelse:









Skæve boliger, orientering om rejsegilde
Store Solvænget, orientering om rejsegilde og
drøftelse om miljømærkning
Egedal boliger/Egehusene, orientering om tidsplan
og opstart
Orientering om forsikringssagen i Egeløvparken
3B som byggeherre på Kløvermarken
Måløv Park

Skæve huse:
Udvalget takkede for orienteringen om rejsegilde og glæder sig
til at modtage invitation.
Steffen Morild vil gerne ud og holde tale ved rejsegildet.
Den nye projektleder, Jan Johanson skal huske at invitere byggeudvalget.
Jonas kunne oplyse, at Marianne Svolgaard fra kommunikation
ser på presse i forhold til arrangementet.
Store Solvænget:
Udvalget takkede for orienteringen om rejsegilde og glæder sig
til at modtage invitation.
Miljømærkning Danmark gå gerne komme med til rejsegildet.
Egedal boliger / Egehusene:
Ud over orienteringen redegjorde Michael for den forgangne
proces i forhold til misforståelser vedr. huslejestigning.
Byggeudvalget godkendte indstillingen til orientering i organisationsbestyrelsen.
Egeløvparken:
Michael orienterede om problematikken omkring 3 års forældelsesloven i forhold til fejl i byggeriet, hvilket er problemet i Egeløvparken. Michael fortalte, at der kan komme lignende sager.
Problematik: Der er en 5-årig garanti fra entreprenøren. Men
man skal reklamere max tre år efter at fejlen er registreret. I
2018 er der i 3B indført en praksis ift. at lave 3-års gennemgang. Effekten heraf forventes løbende at slå igennem. Der kan
imidlertid efterfølgende forekomme sager, hvor vi på trods af
det 3-årige eftersyn ikke kan opfange fejl og mangler i de første 2 år efter aflevering.
Kløvermarken:
Udvalget er positive overfor forslaget om at blive bygherre.
Dette skal dog indtil videre være fortroligt. Udvalget ser frem til
drøfte en indstillingen om sagen, som derefter kan tages op i
organisationsbestyrelsen.
Måløv Park:
Udvalget er positiv overfor forslaget, og ser frem til at arbejde
videre med denne mulighed, hvilket skal ske i et tæt samarbejde med Måløv Park.
Ørestaden:
Ligeledes fortroligt blev der orienteret om en mulig kommende
byggemulighed i Ørestaden på Asger Jorns Alle. KAB følger op
på sagen på næste byggeudvalgsmøde, såfremt der har været
udvikling i sagen.
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Pkt. 10

Gennemgang: 3B’s kritiske
Byggesagsliste




Michael orienterede om sagerne på listen.

Gennemgang af kritiske
sager på sagslisten, risikobarometeret
Spørgsmål til andre sager på listen

Pkt. 11

Refleksion på temadag
om træbyggeri

Pkt. 12

Status på emner:
Åben drøftelse af følgende:
1. Har KAB flaskehalsproblemer, bl.a. med økonomiske beregninger til
Helhedsplaner, så de
udføres på den rekvirerendes betingelser og
ikke afdelingens betingelser?
2. Er Center for Byggeri og
Byomdannelse løbende i
stand til at reagere, når
en afdeling anmoder om
assistance? Og hvis ikke, hvad så?

Temadagen og træbyggeri generelt blev drøftet.

Eksempler på flaskehalsproblemer blev drøftet.
Michael fortalte, at der kan opstå flaskehalsproblemer i forbindelse med medarbejdere, som stopper og nye medarbejdere,
som skal starte op. Men generelt søges der naturligvis en balance imellem opgaver og medarbejderressourcer, da et mismatch enten vil give en dårlig kundeoplevelse eller alternativt
bevirke dyrere administration. Der bev generelt drøftet muligheder for at tilknytte konsulentfirmaer via rammeaftaler med
henblik på at kunne træde til, når KAB´s egen portefølge er opfyldt, således at afdelingen ikke mister momentum i en sag.

Eventuelt
Pkt. 13

Drøftelse: Eventuelt

Jonas fortalte, at kundecenteret er i gang med at udarbejde en
prognose for midlerne i dispositionsfonden. Prognosen kommer
med på organisationsbestyrelsesmødet d. 3. dec.
Byggeudvalget diskuterede inddragelse af beboere og drift og
overdragelse til drift efter endt byggesag, og det blev påpeget,
hvor vigtig inddragelse og kommunikation er.
Louise fortalte, at referat fra evalueringsmøde hos Hjortegården omhandlende bl.a. inddragelse snart bliver udsendt.
Jonas kunne meddele, at Gert Lauritsen i kundecenter 3B udvikler et system omkring inddragelse af driften.
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Kommende møder
Pkt. 14

Fastsætte datoer for
møder i foråret 2019:






Mødedatoer frem til sommerferien 2020 blev fastlagt:
21. jan. (Peter Kare kan ikke)
16. marts
28. april
Louise indkalder snarest til møderne.

Man. d. 20.- tors. d. 23.
jan.
Man. d. 16.- tors. d. 19.
mar.
Mødedatoer for efteråret 2020 fastlægger vi i foråret.
Man. d. 27.- tors. d. 30.
april
Man. d. 31. aug. - tors.
d. 3. sep.
Man. d. 16.- ons. d. 18.
nov.
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Punkt 3: GDPR og beboerdemokratiet (D)

GDPR og beboerdemokratiet (D)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- 28. november 2019 / Birthe Houlind / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal drøfte GDPR og de udfordringer det skaber i beboerdemokratiet.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at databeskyttelseslovgivningen og de udfordringer, det skaber i beboerdemokratiet drøftes
med udgangspunkt i administrationens oplæg.

Problemstilling / Løsning
EU’s forordning om persondatahåndtering, kaldet GDPR, trådte i kraft den 25. maj 2018, og har givet anledning til en række ændringer af den administrative praksis i den almene sektor.
I 3B har der været rejst en kritik af KAB’s fortolkning GDPR. På den baggrund har organisationsbestyrelsen ønsket sagen rejst.
Administrationen vil på mødet holde et oplæg om rammerne for databeskyttelse set i relation til
den beboerdemokratiske hverdag med fokus på følgende:




Navneangivelse i referater fra afdelingsmøder
Navneangivelse i forslag til afdelingsmøder
Navneangivelse i beboerlister i forbindelse med indflytning og adgangskontrol ved afdelingsmøder samt den løbende adgang til beboerlister

Databeskyttelseslovens ansvarsmæssige og økonomiske konsekvenser vil også blive belyst.
Herefter vil Steen Egeberg, medlem af opgavegruppen om dataregler, supplere med sine betragtninger som oplæg til fælles drøftelse.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Den videre proces afhænger af organisationsbestyrelsens drøftelser.

Bilag
Ingen.
1

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

Problemstillinger
1. AB mødereferater
2. Afdelingsmøder
3. Beboerlister

OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

§§ Et par definitioner ..
• Dataansvarlig <-> Databehandler
• Personoplysninger

OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

AB mødereferater
1. Overlad det til afdelingerne
2. “Mit KAB”

OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

Afdelingsmøder 1.
“behandling af forslagsstilleres navne”

1. Anonymt
2. Samtykke

OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

Afdelingsmøder 2.
“navne i mødereferat”

1. Informer om GDPR ved start
2. Individuelt samtykke

OB møde om beboerdemokrati og GDPR
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Beboerlister
“afdelingsbestyrelsens adgang til beboerliste”

1.
2.
3.
4.

Forening
Interesseafvejning
Vedtægtsændring
Lovændring
OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

Beboerlister

Forening
“En forening kan som udgangspunkt videregive en medlemsliste
i foreningsblade og på lukkede sider på internettet uden de enkelte
medlemmers samtykke. Det er vigtigt, at det kun er foreningens
medlemmer, der modtager foreningsbladet eller har adgang til
foreningssiden på internettet. ”
Justitsministeriets vejledning til frivillige foreninger december 2018
OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

Beboerlister

Interesseafvejning
“OB ønsker beboerdemokratiet og fællesskabet i afdelingerne styrket.
Afdelingsbestyrelserne er centrale i disse bestræbelser, og tillægges

derfor en demokratisk bemyndigelse til selvstændigt at kunne indkalde
beboermøder og organisere fællesaktiviteter i afdelingerne.
Afdelingsbestyrelserne har for udførelse af disse opgaver adgang til
kontaktlister over beboere.”

OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 3, Bilag 1: Oplæg Steen Egeberg

Beboerlister

Vedtægtsændring
Driftsbekendtgørelsen § 4 Beboerdemokrati.
”Beboerne har ret til medindflydelse på boligorganisationens og
den enkelte afdelings drift ….

Beboerne kan i boligorganisationens vedtægter tillægges en
videregående medbestemmelse”

OB møde om beboerdemokrati og GDPR
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Beboerlister
“afdelingsbestyrelsens adgang til beboerliste”

• Foreningsvejledning
• Interesseafvejning
• Datatilsynets accept
OB møde om beboerdemokrati og GDPR
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OB møde om beboerdemokrati og GDPR

Punkt 4: KAB's grundfortælling (D)

KAB’s grundfortælling (D)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. dec. 2019
- 19. november 2019 / Jens Elmelund

Organisationsbestyrelsen skal drøfte KAB-fællesskabets grundfortælling.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller organisationsbestyrelsen, at
1.

KAB-fællesskabets grundfortælling drøftes.

Problemstilling / Løsning
KAB’s bestyrelse har besluttet, at der skal laves en grundfortælling for KAB-fællesskabet. Grundfortællingen skal formulere essensen af, hvad KAB-fællesskabet – alle boligselskaber og KAB som
administration - står for, og hvilken værdi vi sammen skaber.
Grundfortællingen er en kort tekst på ca. 1 side, der opridser essensen af KAB-fællesskabets virke
og værdier.
Administrationen vil ved KAB’s administrerende direktør Jens Elmelund på mødet orientere nærmere om grundfortællingen.
I løbet af året har der været workshops med formandskaberne, ledere, medarbejdere og dialog
med driften i hele KAB-fællesskabet for at finde frem til grundfortællingen.

Økonomi
Denne indstilling har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces
KAB’s bestyrelse behandler udkast til grundfortælling den 17. december 2019 og inddrager herunder input fra organisationsbestyrelserne i KAB-fællesskabet.

Bilag
Ingen.

1

Punkt 5: Evaluering af onboarding i KAB - Videre proces (B)

Evaluering af onboarding i KAB - Videre proces
(B)
Til
Behandlet af
ml
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 28. november 2019 / Jonas M- Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til evaluering af onboarding i KAB og videre proces i forbindelse med 3B’s overgang til KAB.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at status for 3B’s overgang til KAB tages til efterretning.

2.

at 3B’s forhandlergruppe bestående af Steffen Morild, Iris Gausbo, Henrik Thorenfeldt,
Flemming Løvenhardt og Hans Jørgen Larsen, gives mandat til at drøfte på vegne af 3B
overfor KAB i forbindelse med den videre proces og hvilke rammer der skal drøftes inden
for.

3.

at videre proces for forhandlingerne mellem 3B og KAB, som beskrevet i afsnittet ’Løsning’
godkendes.

Problemstilling
3B’s repræsentantskab besluttede den 3. maj 2018 et mandat, inden for hvilket organisationsbestyrelsen på vegne af Boligforeningen 3B skulle indgå en administrationsaftale med KAB. 3B’s organisationsbestyrelsen godkendte på den baggrund den 6. december 2018 endeligt en administrationsaftale og en integrationsaftale med KAB.
En del af det mandat, der blev givet på 3B’s repræsentantskab den 3. maj 2018 jf. bilag 1, var at
KAB skulle give en status på 3B’s overgang til KAB ud fra nogle i forvejen bestemte rammer, til det
efterfølgende repræsentantskabsmøde. Dette gjorde KAB som en del af den skriftlige beretning,
bilag 2, til det ordinære repræsentantskabsmøde i 3B den 7. juni 2019.
På områdemøderne i foråret 2019 blev overgangen til KAB-fællesskabet drøftet. En af konklusionen var her, at det var for tidligt i processen til at kunne evaluere overgangen. På den baggrund
besluttede organisationsbestyrelsen, at overgangen til KAB-fællesskabet skulle evalueres og drøftes på områdemøderne i efteråret 2019 og at de øvrige snitflader og områder af 3B’s organisation
ligeledes skulle evalueres samlet.
1

På baggrund af de input evaluerede 3B’s organisationsbestyrelse overgangen til KAB og administrationen udarbejdede i forlængelse af diskussionen et notat, jf. bilag 1, til 3B’s forhandlergruppe
der samlede op på de forskellige inputs.

Løsning
3B’s forhandlergruppes notat var grundlag for et møde mellem 3B’s formandskab og KAB’s ledelse
den 19. november 2019. På mødet fremlagde KAB status på en række indsatser på baggrund af
3B’s organisationsbestyrelses drøftelser og rammerne for administrationsaftalen:
Økonomi i forhold til administrationsaftalen

3B-logo/Identitet

Betjening af organisationsbestyrelsen



Den økonomiske prognose for Projekt ”3B – en del af KAB
fællesskabet”, udgør 24,6 mio. kr.



Eksekvering af overdragelsesaftale er i proces.



Gennemsnitsbesparelse på administrationsbidrag på 200
kr. er opgjort med realiserede tal, og udgør for nuværende
en besparelse på 160 kr. (administrationsbidrag til organisationen er steget med 46 kr. pr. lejemål).



Der er en proces i gang, hvor det tydeligt vil fremgå af teksten på fx huslejevarsler, at varslet sendes på vegne af
Boligforeningen 3B.



På lignende vis vil både boligforening og afdeling fremgå
tydeligt af teksten, når der sendes boligtilbud.



3B-mailsignatur på ejendomskontorerne er ved at blive implementeret – der følges op primo december.



Der er generelt stort fokus på at boligorganisationerne går
forud for KAB. Det gælder blandt andet på byggepladsskilte, hvor bygherren tydeligt skal fremgå.



Er der spørgsmål eller kommentarer til logo og identitet, er
man altid velkommen til at kontakte KAB’s kommunikationsafdeling enten på telefon eller på kommunikation@kab-bolig.dk.



Indgang til KAB for OB-medlemmer, herunder hjælp til information og viden om sager skal ske igennem kundecenter 3B.
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Kundecenter 3B

Seminardag for hele driften (primo 2020)



Processen i forbindelse med udarbejdelse af mødemateriale til OB og 3B-kontaktpersoner opdateres/gentænkes,
hvilket skal medføre mere rettidigt materiale.



KAB vil fokusere på større grad af skriftlighed i materiale til
OB, herunder øget fokus på koordinering mellem udvalgene.



Fokus på opfølgning på beslutninger med faste aktionslister i kundecenter 3B.



Kundecenter 3B vil i højere grad have fokus på at være
proaktive over for OB på sager.



Indsats ift. bedre kommunikation ud til driften/afdelingerne
og nemmere adgang til kundecenter 3B for afdelingsbestyrelserne.



Fokus på at udbrede kontaktoplysninger til kundecenter
3B/KAB til alle afdelingsbestyrelser. Pjece udsendt og
samtidig løbende fokus på hvordan beboerne/ beboerdemokraterne kan komme i kontakt med KAB.



Se videre på faste procedurer for at informere afdelingsbestyrelserne om kontakt til KAB/kundecenter 3B.



Der afholdes samlet dag for samtlige ansatte i 3B’s drift for
at samle driften og informere om den nye dagligdag i samarbejdet med KAB, herunder med emnerne:


Kendskab til KAB (koordineret med ”Kend dit KAB”)



Kendskab til kundecenter 3B



Bedre kendskab til de forskellige roller og ansvarsområder i driften, herunder DC’s rolle



Inputs til 3B’s nye strategi



Igangsættelse af KAB’s nye kampagne for driftsansatte i
boligorganisationerne ”Kend dit KAB”, hvor medarbejderne
bliver inviteret ind i KAB til en fælles introduktion og møder
de forskellige centre.



Fokus i KAB på KAB’s kontaktteam, og måden hvorpå
henvendelser håndteres – betjening og guidning.

Driftssupport i Center for
drift- og boligsociale indsatser

Kører i særskilt proces.

Center for byggeri

Kører i særskilt proces.
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Grundlag for drøftelser og videre proces
Forretningsudvalget indstiller til den videre proces, at forhandlergruppen gives mandat til at udarbejde, i samarbejde med administrationen, en række målbare parametre tilknyttet de nævnte indsatsområder. Organisationsbestyrelsen godkender de endelige målbare parametre skriftligt i første
kvartal 2020.
Forretningsudvalget indstiller at de målbare parametre sættes sammen med de nævnte indsatser
og sammen med de kriterier 3B’s repræsentantskabs vedtog den 3. maj 2018. Til sammen vil det
udgøre grundlaget for forhandlergruppens videre dialog med KAB’s ledelse.
Forretningsudvalget indstiller at forhandlergruppens sammensætning består af formand Steffen
Morild, næstformand Iris Gausbo, Hans Jørgen Larsen, Flemming Løvenhardt og Henrik Thorenfeldt.
Forretningsudvalget anbefaler, at KAB’s ledelse og 3B’s forhandlergruppe senest ultimo 2020 mødes igen og gennemgår det vedtagne grundlag og 3B’s repræsentantskabs vedtagne kriterier for
overgangen til KAB. Dette tidspunkt for gennemgang af overgangen til KAB fremgår også af integrationsaftalen mellem 3B og KAB. Der kan holdes møder inden da, hvis det findes nødvendigt af
parterne.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil KAB’s ledelse fortsætte den videre dialog med 3B’s forhandlergruppe om 3B’s overgang til KAB.

Bilag
1. Notat - 3B onboarding i KAB

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til godkendelse i organisationsbestyrelsen med den tilføjelse at forhandlergruppen skulle gives mandat til at udarbejde en række målbare parametre tilknyttet de nævnte indsatser med administrationen. De målbare indsatser godkendes af organisationsbestyrelsen og indgår i det samlede grundlag for den videre dialog med KAB.
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NOTAT

Projekt

-

3B’s onboarding i KAB – 3B’s forhandlergruppe

Dato

-

12. november 2019

Niveau i 3B
Repræsentantskab

Materiale
1. 3B’s repræsentantskabs mandat

2. Rapportering til
3B’s repræsentantskabet

Indhold
Mandatet der beskriver inden for hvilke rammer 3B
kunne indgå administrationsaftale med KAB.

Input til onboarding
Overordnet kan det konkluderes, at KAB har levet op til de
kriterier 3B’s repræsentantskab besluttede.
KAB identificerede i sin afrapportering til repræsentantskabet den 7. juni 2019 en række forbedringspotentiale:

KAB’s rapportering om opfyldelse af mandatet.

3B’s selvstændige profil, herunder hvilken kommunikation
til beboerne, der bærer 3B logo og hvilken der har KAB
logo. Det blev også fremhævet på områdemøderne i efteråret 2019 og er et område, hvor der fortsat skal arbejdes
kommunikativt med afklaring og forklaring.

3. Afdelingernes udgif- Notat om afdelingernes udter
gifter

KAB’s evne til at levere nærhed og god service. Ansatte
på alle niveauer skal fokusere på viden om, hvem der gør
hvad i KAB-fællesskabet og henvise beboere til de rigtige
steder. Dette blev også fremhævet på områdemøderne i
efteråret 2019.

12. november 2019 / AWRO
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3B’s ventelistesystem er uændret, men organisationsbestyrelsen arbejder på at undersøge fordele og ulemper ved
at 3B’s venteliste indgår i KAB’s Bolignøglen. Det er repræsentantskabet der træffer den endelige beslutning.

Driften

4. 3B’s driftsorganisation

Opsamling fra ekstraordinære driftschefmøder i september og oktober, hvor
driftens overgang til KAB
blev evalueret.
Spørgeskemaundersøgelse
til driftskontorene.

Den lokale drifts overgang til at blive støttet fra KAB og
samtidig være en del af Boligforeningen 3B blev evalueret
i Driftschefsgruppen og blandt medarbejderne på ejendomskontorerne i efteråret 2019.
Overordnet kan det konkluderes, at driften fungerer og at
overgangen til KAB ikke har skabt større væsentlige problemer. Samtidig bruges de forskellige kompetencer i
KAB’s specialiserede enheder i løsningen af driftens opgaver.
Driftscheferne peger, at følgende områder har behov for at
blive forbedret:
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Den lokale drift oplever, at der er god opbakning til driften med KAB’s mange specialistområder. Men ofte ”gribes opgaven ikke”, hvilket vil sige, at hvis den pågældende KAB-medarbejder ikke kan svare, sendes opgaven ikke videre eller anvises ikke videre til en kollega.



Den lokale drifts samarbejde med Kundecenter 3B skal
styrkes gennem bedre kommunikation og mere strukturerede driftschefsmøder.
2
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Der stilles store krav til den interne kommunikation i
3B’s drift om f.eks. afklaringer. Oftest nedprioriteres
kommunikationen pga. travlhed. Igennem en teamstruktur samt en gentænkning af den eksisterende
”makkerordning” mellem driftscheferne, vil den interne
kommunikation blive styrket.

Ejendomskontorernes evaluering af KAB viser overordnet,
at man er tilfreds med den hjælp og understøttelse man får
fra KAB. Især specialistafdelingerne fremhæves som
hjælpsomme, mens den generelle kontakt til KAB har et
forbedringspotentiale.
Afdelingsbestyrelser

5. 3B’s afdelingsbestyrelser

Opsamling fra områdemøderne i uge 40 og 41, hvor
afdelingsbestyrelserne evaluerede overgangen til
KAB.

En række punkter blev fremhævet på områdemøderne om
overgangen til KAB, hvoraf udfordringer med følgende
punkter var gennemgående:





Administrationsbidraget og yderligere tilkøb af ekstraydelser
3B’s identitet og selvstændige profil
Nærhed, kommunikation og god service
Persondata i forbindelse med til- og fraflytninger

Kundecenter 3B arbejder på at adressere ovennævnte udfordringer og er på nuværende tidspunkt i gang med en
teamorganisering, som skal understøtte den personlige
kontakt til de enkelte afdelinger.

12. november 2019 / AWRO
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Derudover sættes der yderligere kræfter ind i forhold til at
kommunikere kontaktveje i KAB ud til afdelingsbestyrelserne.
En opgavegruppe i 3B ved navn ’Lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB’, har i foråret 2019 udviklet en guide henvendt til afdelingsbestyrelser, som giver
et overblik over kontaktveje og nye muligheder i KAB for
3B. Kundecenter 3B har sendt denne pjece ud til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i efteråret 2019.
Almen Bolig+

6. Notat om AlmenBolig+

Opsamling udarbejdet af
KAB om Almenbolig+-afdelingernes overgang til KAB.

3B’s seks AlmenBolig+ afdelinger har siden årsskiftet administrativt været placeret i og serviceret af Specialkundeenheden i KAB. Der arbejdes på at AlmenBolig+ afdelingerne bliver administreret som de øvrige AlmenBolig+ afdelinger i KAB-fællesskabet.
3B’s Almenbolig+ afdelinger har gennemgået et introduktionsprogram for afdelingsbestyrelser. Introduktionsprogrammet har et samlet budget på 600.000 kr. hvoraf
200.000 kr. blev finansieret af de seks AlmenBolig+ afdelinger og de resterende 600.000 kr. blev ekstraordinært
bevilliget af 3B’s Forretningsudvalg.
Man har gradvist i 2019 udrullet kendskabet til og træning i
afdelingens regnskaber, henlæggelser, aktiviteter og kontoplan. Målet er at afdelingsbestyrelserne i stigende grad
får forståelse for og kendskab til afdelingens økonomi
samt kan rekvirere håndværkere og godkende fakturaer på
egen hånd.

12. november 2019 / AWRO
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Fokus fremadrettet er særligt på drift- og vedligeholdelsesplaner standardiseres og lægges for 20 år i stedet for de
nuværende 10 år. Målet er at sikre en stabil huslejeudvikling i afdelingerne.
Der rettes også fokus på, at afdelingsbestyrelserne efter
afdelingsmøderne får den rette rådgivning og vejledning til
at organisere deres arbejde. Således at det ikke kun drejer
sig om stabilitet i afdelingsbestyrelsen, men også om at
mobilisere engagement og deltagelse via underudvalg,
grupper og arbejdsdage for alle de øvrige beboere.
Afdelingsbestyrelserne er i højere grad end tidligere blevet
klædt på til opgaven som AlmenBolig+ afdelingsbestyrelse
og har fået bedre indsigt i opgaver og systemer.
Afdelingernes økonomi

7. Afdelingernes økonomi

Prognose over afdelingernes fremtidige udgifter.

Repræsentantskabsmødet blev den 7. juni 2019 præsenteret for en prognose for afdelingernes administrationshonorarer og øvrige honorarer til KAB i periode 2018-2020.
Den afdeling der har sparet mest, opnår en samlet besparelse 379 kroner i samlede honorarer til KAB i forhold til
regnskabsårene 2018 og 2020. Den afdeling der sparer
mindst, sparer samlet 361 kroner i samlede honorarer til
KAB i forhold til regnskabsårene 2018 og 2020.

12. november 2019 / AWRO

5

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 1 - Notat - 3B onboarding i KAB.docx

KAB har udarbejdet en prognose for afdelingernes administrationshonorar og øvrige honorar til KAB i årene 20182020.
I begge eksempler ligger de samlede besparelser per afdeling over 200 kroner per år per lejemål, som var et af
3B’s kriterier for indgåelse af administrationsaftale med
KAB.

12. november 2019 / AWRO

6

Punkt 6: 3B’s kommende strategi - Byggesten og proces (B)

3B’s kommende strategi – Byggesten og proces
(B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen 3. december 2019
- 29. november 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage indholdet i de overordnede byggesten (fokusområder) for 3B’s
kommende strategi til efterretning samt tage stilling til justeringerne i den fremadrettede proces for
strategien.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det foreløbige forslag til byggesten under 3B’s kommende strategi jf. bilag 1 tages til efterretning.

2.

at justeringer i den videre proces for strategien godkendes jf. afsnittet ’Løsning’.

Problemstilling
Strategiens byggesten
På baggrund af indsigter fra områdemøderne, driften, det lokale, det boligsociale, samt evalueringen af den nuværende strategi er der blevet formuleret forslag til de byggesten, som skal udgøre
fokusområder for 3B’s kommende strategi.
På organisationsbestyrelsesseminaret den 2. november 2019 blev udkast til byggesten præsenteret og drøftet med organisationsbestyrelsen.
Den 16. november 2019 blev der afholdt strategiseminar, hvor afdelingsbestyrelserne fik mulighed
for endnu en gang at komme med inputs til byggestenene.
Styregruppen for 3B’s kommende strategi blev på mødet den 26. november 2019 forelagt det nuværende forslag til byggesten.
Organisationsbestyrelsen forelægges nu byggestenene for strategien.
Den videre proces for strategien
Organisationsbestyrelsen skal derudover tage stilling til yderligere aktiviteter i den videre proces for
strategien.
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Løsning
Strategiens byggesten
Forslag til byggesten for strategien ses i arbejdsdokumentet i bilag 1. Det bemærkes, at den endelige ordlyd for byggestenene ikke er på plads endnu, men at der er tale om foreløbige formuleringer. Det betyder, at ordlyden kan ændre sig – eller at nogle evt. slås sammen. Det overordnede
indhold vil dog forblive det samme.
Den videre proces for strategien
Vi er nu nået til det stadie i strategiprocessen, hvor byggestenene skal fastlægges (se proces for
strategien i bilag 2). Da indholdet til byggestenene har sin oprindelse i det lokale og i driften, mangler vi at tage flere drøftelser om, hvordan organisationen 3B skal støtte op via ’Det, vi gør’ – og hvilke konkrete målsætninger, der skal være.
På strategiseminaret den 2. november 2019 talte vi fx om at ’bygge fleksibelt’, ’bygge bæredygtigt’
og ’dele den gode fortælling’ – hvilket naturligvis også er medtaget. Men der er stadig andre områder, hvor vi ikke har haft tid og lejlighed til at dykke ned i diskussionerne, fx i forhold til bæredygtighed og hvad 3B helt præcist gerne vil styrke og udvikle på dette område. Det samme gælder for
driftens-byggestenen, hvor der også er behov for yderligere involvering samt uddybning af målene.
På den baggrund foreslås det, at der indarbejdes flere aktiviteter i processen, så vi kan få taget
disse drøftelser og dermed kvalificere byggestenene – og sikre det rette niveau af involvering.
Derfor foreslår vi, at følgende aktiviteter tilføjes til strategiprocessen:









2-3 timers session for organisationsbestyrelsen i januar, hvor vi får flere input til den organisatoriske del af strategien – samt til konkrete målsætninger (altså hvad skal vi måle på) (uge 3 eller 4).
Mindre arbejdsgrupper i organisationsbestyrelsen arbejder videre med den organisatoriske del
af strategien inden for byggestenene. Arbejdsgrupperne er desuden tovholdere for de kommende opgavegrupper under strategien.
2-3 timers session for driftscheferne i januar, hvor vi får flere input til strategien fra deres side
(uge 3 eller 4).
Lokale ’pop-up-events’, der sikrer involvering af beboerne, som kan køre sideløbende med opgavegrupperne.
Infomøde for afdelingsbestyrelser inden repræsentantskabsmøde.
Kontaktpersoner har løbende dialog med afdelingsbestyrelser og fortæller om status.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
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På organisationsbestyrelsesmødet den 30. september 2019 blev der afsat en ramme på 2,0 mio.
kr. til 3B’s kommende strategi, som anvendes bredt til udvikling og implementering af strategien.
Fase 0 (planlægning) og 1 (indsamling af indsigter) i strategiprocessen er nu overstået og vi er nu i
gang med fase 2, hvor mål og fokusområder for den kommende strategi indkredses.
Der er pt anvendt ca. 373.000 kr. til fase 0 og 1 samt projektledelse fra Bro, hvilket er inden for
budgettet.

Videre proces
Såfremt organisationsbestyrelsen godkender forslaget til yderligere aktiviteter i strategiprocessen
vil administrationen i samarbejde med Bro igangsætte planlægningen af aktiviteterne.
Fra 1. januar 2020 igangsættes fase 3 i strategiprocessen, hvor der skal arbejdes med konkretisering af strategien samt igangsættes opgavegrupper.

Bilag
1. Arbejdsdokument ny strategi (fortroligt).
2. Proces for 3B’s kommende strategi.
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Strategi 2020-20??
Arbejdsdokument

Om dette dokument

Indhold

Dette dokument er vores fælles arbejdsdokument
vedrørende den kommende strategi.

En strategi skabt lokalt
Forskellige handlinger, men i samme retning
side 1
Hvad skal der til for at nå visionen – forslag
side 1
Vi gentænker beboerdemokratiet
Vi gør plads til alle
Vi rækker ud til mennesker og til omverdenen
Vi sætter bæredygtige aftryk
Vi er til stede
Bilag

Dokumentet skal ikke deles eller distribueres; det er heller
ikke et udtryk for, hvordan strategien kommer til at se ud i
den endelige version, der skal formidles lokalt.
Dette er alene et dokument, som vi løbende fylder indhold
ind i, så vi hele tiden kan se, hvor langt vi er.
Ændringslog:
Oprettet den 27. november 2019

side 1

side 2
side 3
side 4
side 5
side 6
side 7
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En strategi skabt lokalt




Det lokale (dækker afdelingsbestyrelser, beboere og
boligsociale medarbejdere)
Driften (dækker driftschefer og driftsmedarbejdere)
Organisationen (dækker 3B som organisation)

Denne strategi er skabt af indsigter, der er indsamlet på
tværs af boligforeningen 3B; via samtaler og interviews med
afdelingsbestyrelser, boligsociale medarbejdere og driften.

Hvordan den inddeling kommer til at se ud i den endelige
version af strategien, er for tidligt at sige.

De har fortalt om deres behov, ønsker og drømme for 3B –
og har beredvilligt delt de mange gode initiativer og
aktiviteter, som foregår overalt i de mere end 80 afdelinger
på tværs af Storkøbenhavn.

De fokusområder, som kan udgøre strategien, er disse:

Fra indsigter til temaer til strategisk indhold
Alle initiativer, aktiviteter, tanker og ideer har vi samlet og
tematiseret. Og det er disse temaer, som i bearbejdede
versioner skal indgå i den kommende strategi.
Det er dem, der skal hjælpe til at realisere 3B’s vision:
Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber –
og som lever op til værdierne om at være nærværende,
nyskabende og ordentlige.

Forskellige handlinger, men i samme retning

Hvad skal der til for at nå visionen – forslag

•
•
•
•
•

‘Vi gentænker beboerdemokratiet.’
‘Vi gør plads til alle.’
‘Vi møder mennesker og omverdenen.’
‘Vi sætter bæredygtige aftryk.’
‘Vi er til stede.’

Indtil videre hedder fokusområderne ’Byggesten’, men de
kan også hedde ’Mål’ eller ’Indsatsområder’, eller måske
noget helt fjerde. Men vi vil gerne prøve at bruge ord, som
skaber nogle andre billeder end blot de ’almindelige’
strategibetegnelser, og som måske kan virke lidt
distancerende.
På de følgende sider gennemgår vi betydningen af
byggestenene, og hvordan de forskellige roller bidrager.

For at nå vores mål bidrager vi forskelligt, men stadig inden
for den samme ramme. Det betyder at driften bidrager på
én måde, de lokale på en anden og selve organisationen
3B på en tredje. Men det er stadig inden for samme ramme
og med samme mål for øje.
For at sikre, at alle kan se sig selv i strategien og ikke
mindst ved, hvad de skal gøre, opererer vi lige nu med
følgende ’rolleinddeling’:
1
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Vær gennemsigtig i beslutninger, arbejdsgange og
aktiviteter.
Genopfind organisering, aktiviteter og
kommunikation.
Giv råderum til beboerne inden for en given ramme.
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
omverdenen.

VI
GENTÆNKER* BEBOERDEMOKRATIET

Beboerdemokratiet er grundstenen i 3B. Det er her, man
som beboer kan få indflydelse på hverdagen og på det liv,
man ønsker at leve her.
Alle kan være med til at bestemme og beslutte afdelingens
prioriteringer. Hvis de vil.
I 3B har vi en drøm om, at endnu flere involverer og
engagerer sig – og gør deres indflydelse gældende. Men vi
ved, at vi skal tænke og handle anderledes for at få flere
med. Især når det kommer til de unge og til familierne.

Org.

*Alternative ord: Udvikler, udvider
Den ønskede forandring
Vi ser den ønskede forandring ved:
1) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.
2) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.
3) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.

Det, vi gør

Loka
l

Mød beboerne der, hvor DE er – og på nye måder.
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
omverdenen.

”Flere afdelingsmøder er utopi”
Vær gennemsigtig i beslutninger, arbejdsgange og
aktiviteter.
Drift

2
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Skab og understøt forskellige former for
fællesskaber.
Skab faciliteter, der fordrer fællesskaber – ude og
inde
Styrk samarbejdet mellem og på tværs af driften,
det boligsociale og det lokale
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
Skab faciliteter, der fordrer fællesskaber – ude og
omverdenen.
inde
Styrk samarbejdet mellem og på tværs af driften,
det boligsociale og det lokale

VI GØR
PLADS
TIL
ALLE

Tænk og byg fleksibelt, så der er plads til både
unge, gamle, singler og familier – gennem hele
livet.
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
omverdenen.

Fællesskaber kan have mange former: Der er de
langvarige, og de korte. Der er de store og de små. Der er
dem, hvor vi ligner hinanden. Og dem, hvor vi ikke gør.
Fællesskaber er med til at skabe tryghed. Fordi vi kender
hinanden, og fordi vi fokuserer på det, vi har til fælles – og
glemmer det, der skiller os ad.
Fællesskaberne kommer ikke af sig selv og færre bliver
dannet. Det skal vi ændre. Vi skal skabe de gode rammer
og finde endnu flere ildsjæle. Vi skal skabe rummelige
fællesskaber, hvor alle kan byde ind – og vi skal genbruge
de gode ideer på tværs af 3B. Og så skal vi bestræbe os på
at skabe fleksible boliger, så alle kan bo i 3B – hele livet. På
den måde sikrer vi social bæredygtighed.

Loka
l

Drift

Org.

Den ønskede forandring
Vi ser den ønskede forandring ved:
1) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.
2) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.
3) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.

Det, vi gør
3
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I 3B rækker vi ud med vidt åbne arme: til de andre
afdelinger, til naboerne uden for afdelingen og til
lokalsamfundet.

”Pølsevognen samlede alle; det var en stor
succes.”
Ræk ud til det, der allerede sker i området, og lav
samarbejder og partnerskaber.
Dyrk fællesskaber på tværs af afdelinger og
boligformer.
Inviter omverdenen ind – via aktiviteter eller åbne
områder.
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
Inviter omverdenen ind – via aktiviteter eller åbne
omverdenen.
områder.

Det gør os stærkere, mere mangfoldig – og så er det bare
sjovere, når man er flere:-).

Det, vi gør

Loka
l

Drift
Ræk ud til det, der allerede sker i området, og lav
samarbejder og partnerskaber.
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
omverdenen.

VI
MØDER
MENNESKER OG OMVERDENEN
Afdelingerne må ikke blive en landsby på kanten af
storbyen. Derfor skal vi møde ud andre mennesker og
omverdenen via samarbejder, partnerskaber og ved at
åbne vores fællesskaber.

Org.

Den ønskede forandring
Vi ser den ønskede forandring ved:
4
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1) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.

VI SÆTTER BÆREDYGTIGE AFTRYK
2) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.
3) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.

”Vi er en
lille dråbe
i et stort

Tænk miljø, social og økonomisk bæredygtighed
ind i alle beslutninger.
Vær med til at give planter og dyr gode
vækstbetingelser (biodiversitet)
Tænk altid i genbrug og genanvendelse.
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
omverdenen.

12.000 boliger spredt ud over Storkøbenhavn. Så vidt
rækker 3B – og vi kan mærkes.
Når vi alle trækker i samme bæredygtige retning, nytter det.
I 3B insisterer vi på at omsætte FN’s verdensmål til
hverdagsmål.
Det, vi gør

Loka
l

hav.”
Tænk miljø, social og økonomisk bæredygtighed
ind i alle beslutninger.
Understøt, at beboerne kan leve mere bæredygtigt.
Vær med til at give planter og dyr gode
vækstbetingelser (biodiversitet)
Tænk altid i genbrug og genanvendelse.

Tænk miljø, social og økonomisk bæredygtighed
ind i alle beslutninger.
Byg bæredygtigt.
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
omverdenen

Drift

Org.
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Den ønskede forandring
Vi ser den ønskede forandring ved:
1) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.

VI ER TIL STEDE
2) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.
3) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.

Driften er med til at bringe strategien til live i afdelingerne.
Vi er rådgiverne og dem, der hjælper med at få ideer gjort til
virkelighed.
For at driften fungerer bedst, kræver det samarbejde og
god dialog med afdelingsbestyrelserne og beboerne.
Det, vi gør

Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
omverdenen

”Hvert
barn skal
plante et
træ, som man kan følge med årene.”

Vær synlig, så beboerne ved, hvem de skal tage fat
i.
Rådgiv og skab overblik over for beboerne.
Understøt beboernes aktiviteter.

Loka
l

Drift
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Org.
Del den gode fortælling – både i afdelingen og til
omverdenen

Den ønskede forandring
Vi ser den ønskede forandring ved:
1) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.
2) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.
3) I dag har vi x, og når forandringen er gennemført, ser
vi y.

”Vi er dem, der passer på det hele, når de andre er
væk.”

Bilag
Her er et udpluk af de forskellige rationaler og præmisser,
som vores arbejde baserer sig på.
OB’s ønsker til strategien
Strategien skal:
•
•
•
•
•
•
•
•

være enkel at formidle
være enkel at følge op på
give plads til nye initiativer
være fokuseret
nå ud til alle
give plads til driften
give plads til og understøtte lokale initiativer
være ambitiøs.

Formulering af byggesten
7
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For at skabe sammenhæng tager formuleringen af de
enkelte byggesten udgangspunkt i en semantisk analyse af
visionen:
Eksplicit
kollektiv
opfordring og
tydeliggørelse
af det fælles
ansvar – både
til beboere,
bestyrelser,
drift og
boligsociale.

Personligt
stedord:
fokus på
det menneskelige
og
inkluderend
e.

Positivt ladet ord og et tydeligt signal
om, at alle sætter deres præg og
kan bidrage. Men i ordet ligger
samtidig en indbygget forpligtelse:
Mangfoldighed kan kun lykkes, hvis
man har forståelse for og relationer
til hinanden.

Det optimale antal byggesten samt yderligere input til
formuleringen tager udgangspunkt i viden om menneskelig
adfærd. Mennesket har begrænset kapacitet, og det
betyder, at:



Vi næppe kan rumme mere end fire elementer ad
gangen (korttidshukommelsen)
Vi kan bedre huske elementer, som kan opfattes
som noget velkendt og noget håndgribeligt.

Vi tilstræber derfor at få højst 4 byggesten. De skal alle
være formuleret med almindelige og velkendte ord, der kan
skabe konkrete billeder – frem for abstrakte ord.

Sammen skaber vi levende og mangfoldige
fællesskaber.
Verbum i nutid
viser, at vi er i
gang;
handlingen
sker lige nu –
og ikke i
fremtiden.

Det levende skabes
kun i interaktion
med andre og med
omgivelserne. Det
stiller krav om
deltagelse.

Positivt ladet substantiv i flertal
understreger, at der eksisterer
mange former for og typer af
fællesskaber – og at der skal
være plads til alle typer
fællesskaber, uanset om det er et
kort- eller langvarigt fællesskab.

De sproglige principper, som vi tager med til formuleringen
af byggestenene:
1. Substantiver i nutid viser handling – og at vi allerede
er i gang.
2. Positivt ladede ord, der understreger ønsket om at
skabe nærvær og relationer.
3. Inviterende og opfordrende budskaber.
Retningsgiver for omfang og yderligere om sproglige
valg
8
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Strategiprocessen
Den oprindelige proces

Punkt 7: Budget for selskabet 2020 inkl. puljetakster (B)

Budget 2020 (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 22. november 2019 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til budget 2020 for Boligforeningen 3B.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at Budget 2020 godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
Boligforeningen 3B skal have et budget for 2020. Budgettet indeholder administrationshonorar til
KAB samt Boligforeningen 3B’s egne udgifter. I budgettet for 2019 var kun indeholdt 3B’s egne udgifter.

Løsning
Administrationen har udarbejdet udkast til endeligt budget for 2020 med udgangspunkt i forventet
resultat for 2019 og forventede ændringer i budgetåret.
Samlet set er 3B’s egne takster uændret i forhold til budget 2019, men der er sket ændringer indbyrdes:
Kategori

Takts pr. lejemålsenhed 2019

Takts pr. lejemålsenhed 2020

Regulering

Grundbidrag regnskab/budget

178

181

3

Juridisk assistance
Administrationshonorar
I alt

100
583
861

55
625
861

-45
42
0

Årsagen til at takst for grundbidrag til regnskab og budget udarbejdelse stiger er at de fem samdriftsafdelinger også skal betale denne takst, da der bliver udarbejdet regnskab og budget for disse
afdelinger.

1

Taksten til juridisk assistance er sat ned da udgifterne er faldet i 2019, formentlig fordi at afdelingerne bruger KAB’s juridisk afdeling, som er en del af administrationshonorar og det var ikke forudsat i den oprindelige takst til juridisk assistance.
Budgettet viser samlet en stigning i udgifterne sammenholdt med budgettet for 2019 på knap 3
mio. kr. svarende til 2,98 pct. Dette skyldes primært at udgifter til juridisk assistance ikke var indregnet i budgettet for 2019 og at der er indregnet udgift til to beboerkoordinatorer og at pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden er steget, dette modsvares dog af en tilsvarende indtægt under
ekstraordinære indtægter.
Tilsvarende forventes indtægterne at stige med ca. 2,98 pct., så der samlet budgetteres med en
budgetreserve på 50.000 kr.
Der er i budget 2020 generelt forudsat uændret aktivitetsniveau i forhold til 2019. Dog er der foretaget en række budgetjusteringer, blandt andet er der indregnet to beboerkoordinatorer, hvor der ligeledes er indregnet en indtægt fra de byggesager de arbejder i. Der er regnet med at ca. 64% af
udgifterne bliver dækket. Samtidig er der indregnet en studietur for organisationsbestyrelsen udover den fælles studietur med KAB.
Udkast til budget 2020 fremgår af bilag 1.
Risici
Budgettet er udarbejdet realistisk med forventede og planlagte ændringer. Der er en mulig risiko
for et driftsunderskud i 2020, hvis de indregnede budgetforudsætninger ikke fuldt dækker kommende udgifter.
Indtægter fra byggesagshonorarer til de to byggekoordinatorer er budgetteret skønsmæssigt og
udgør også en mulig risiko, hvis de budgetterede indtægter ikke realiseres fuldt ud.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen implementere budgettet.
Organisationsbestyrelsen forelægges kvartalsvise regnskabsprognoser.

Bilag
1. Udkast Budget 2020.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Forside
Boligforeningen 3B
Almene boligorganisationer

Budgetår
Budgetperiode fra
Budgetperiode til

2020
01-01-2020
31-12-2020

Budget for boligorganisation

Boligorganisation

Boligorganisationsnr.

Forretningsfører

Tilsynsførende kommune

0410

Boligforeningen 3B
v/KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Kommunenr.
KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Telefon
E-postadr.
kab@kab-bolig.dk

33 63 10 00

Telefon
E-postadr.
kab@kab-bolig.dk

33 63 10 00

CVR-nr.

31394414

CVR-nr.

56815910

Antal afdelinger:
Almene familieboliger
Almenbolig +
Almene ungdomsboliger
Almene ældreboliger
Boligoplysninger i alt

Antal lejemål

Lejemål i alt

Telefon
33 66 33 66
E-postadr.
Borgerservice@kk.dk

á lejemålsenheder
1
1
1
1

Antal lejemålsenheder
10.610,00
295,00
509,00
665,00
12.079,00

9911 pr. påbeg. 60 m²
991

991,00
991,00

10.610
295
509
665
12.079

Øvrige lejemål:
Erhverv og institutioner
Øvrige lejemål i alt

13.070

Udarbejdet den 12. november 2019 af Kristine N. Nielsen og Solvej Strømsted, Kundecenter 3B
Fremlagt for boligorganisationsbestyrelsen den 03. december 2019

1
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13.070,00
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Udgifter
Boligforeningen 3B

Budget
2020

Noter

1.000 kr.
Budget
Regnskab
2019
2018

ORDINÆRE UDGIFTER:
501
502
511
512

513
514
515

1
2
3

4
5

Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste
Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.
Personaleudgifter
Forretningsførelse:
Grundydelse
Obligatoriske ydelser
Valgfrie ydelse
Valgfrie ydelser energi

Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)
Kontorlokaleudgifter
Driftsmidler

657.000
1.085.000
1.247.000

670
1.010
0

704
1.970
53.673

42.949.000
3.316.000
2.995.000
900.000
50.160.000

2.320
0
2.963
0
5.283

0
0
621
0
621

2.489.000
0
0

1.715
0
0

8.505
4.508
2.548

516

Særlige aktiviteter

300.000

300

348

521

Revision

720.000

700

740

530

Bruttoadministrationsudgifter

56.658.000

9.678

73.617

7.180.000

7.180

8.707

84.910.214

84.000

82.914

148.748.214

100.858

165.238

Ekstraordinære udgifter
Korrektioner

250.000

250

32.896

541

SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

250.000

250

32.896

550

UDGIFTER I ALT

148.998.214

101.108

198.134

551

Budgetreserve

50.000

150

8.033

560

UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

149.048.214

101.258

206.167

532
533

540

6

Renteudgifter
Henlæggelser til dispositionsfond og arbejdskapital samt
indbetalinger til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

541

2
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Indtægter
Boligforeningen 3B
1.000 kr.
Budget
Regnskab
2019
2018

Budget
2020

Noter

ORDINÆRE INDTÆGTER:
601

7

602

603
604
605
606
607
610

Administrationsbidrag

56.028.000

9.928

63.329

0
0
0
0

0
0
0
0

5.180
565
620
6.365

7.330.000
84.910.214
177.000
603.000
0

7.330
84.000
0
0
0

8.763
82.914
3.315
10.590
48

149.048.214

101.258

175.324

Ekstraordinære indtægter

0

0

30.844

SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

0

0

30.844

149.048.214

101.258

206.167

Opnoteringsgebyr m.v.
Antenneregnskabsgebyr
Diverse indtægter

6

Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster)
Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v.
Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.
Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.
Diverse
SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

611

620

INDTÆGTER I ALT
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Noter
Boligforeningen 3B

Noter

1

Budget
2020
502 Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v.
Gaver og blomster
Mødeudgifter
Afdelingsseminar
Repræsentantskabsmøde/generalforsamling
Bestyrelsesudvalg
Markedsføring
Kontingenter
Kurser
Kurser, organisationsbestyrelse
Kurser, afdelingsbestyrelse
Studie- og kongresrejser
Tilskud boligorganisations aktiviteter

2

1.000 kr.
Budget
Regnskab
2019
2018

20.000
90.000
150.000
150.000
20.000
150.000
5.000
0
150.000
150.000
150.000
50.000

0
90
150
150
20
150
0
0
150
150
150
0

5
153
123
235
30
141
247
1.037
0
0
0
0

1.085.000

1.010

1.970

1.218.000
0
0
0
0
13.000
0
10.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47.565
-81
6.041
-967
332
555
-2.180
67
0
4
132
75
120
16
147
765
149
245
14
77
594

1.247.000

0

53.673

511 Personaleudgifter
Lønninger, adm. personale
Manuelle korrektioner vedr. løn
Pension/Pensionsbidrag
Refusion sygedagpenge
Andre udgifter til social sikring
Barselsfond, AER, ATP m.v.
Forskydning til feriepengetilsvar, fkt.
Kørselsgodtgørelse
Bidrag til sikkerhedsorganisation
Stillingsannoncer
Personaleforening
Julefrokost
Andre personaleaktiviteter
Blomster, plantetilsyn
Kaffe, the mv.
Indkøb, madvarer
Personaleaktiviteter
Diverse
Arbejdstøj
Øvrige personaleomkostninger
Fremmed assistance
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Noter
Boligforeningen 3B

Noter

3

Budget
2020

1.000 kr.
Budget
Regnskab
2019
2018

512 Forretningsførelse
Pakker og moduler
Grundbidrag 110 afdelinger á 21.713 kr.
Stor pakke med ejendomsleder
12.775 lejemålsenheder á 3.106 kr.
Lillepakke (Bolig +)
295 lejemålsenheder á 3.106 kr.

2.389.000
39.679.000

2.320
0

0
0

881.000

0

0

42.949.000

2.320

0

2.771.000

0

0

530.000

0

0

15.000

0

0

3.316.000

0

0

1.785.000
1.060.000
150.000
2.995.000

1.750
660
553
2.963

0
0
621
621

Ressourceadministration

900.000

0

0

Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedringsarbejder m.v.

780.000

0

0

50.940.000

5.283

621

Obligatoriske ydelser
Honorar varmeregnskab - grundregnskab, KAB
13.070 lejemålsenheder á 212 kr.
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB
2.500 lejemålsenheder á 212 kr.
Honorar el regnskab - grundregnskab, KAB
71 lejemålsenheder á 212 kr.

Valgfrie ydelser
Tilkøb af konsulent m.fl.
Prisnedsættelse i forbindelse med ejerforening
Ekstern forretningsførelse

Forretningsførelse i alt
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Noter
Boligforeningen 3B

Noter

4

513 Kontorholdsudgifter
Brochurer, blade og tryksager
Kontorartikler
Porto og gebyrer inklusiv refusion
Diverse
Aviser mv.
Bøger mv.
Eksterne konsulenter
Taxa, anden befordring
Forsikringer
Mobiltelefoner og Ipads m.v.
Telefonomkostninger
Vedligeholdelse m.v. IT
Forbrugsmaterialer til IT m.v.
Software og softwarelicenser
Internetforbindelse og telefonanlæg
PC-A pakke
PC-B pakke
Småanskaffelser u. 15.000

5

230.000
0
1.050.000
0
0
0
940.000
40.000
60.000
50.000
0
0
0
0
0
13.000
66.000
40.000

230
0
1.050
0
0
0
250
40
60
0
0
0
0
0
45
0
0
40

196
107
1.570
174
14
8
847
169
237
80
461
486
15
3.880
98
0
0
164

2.489.000

1.715

8.505

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.126
268
727
340
98
74
75
567
322
910

0

0

4.508

22.653.000
0
7.720.000
34.676.214
17.727.000
2.134.000

30.000
0
7.400
28.000
16.500
2.100

29.455
6.474
7.329
27.874
9.711
2.072

84.910.214

84.000

82.914

514 Kontorlokaleudgifter
Egne lokaler, prioritetsrenter og lign.
Lejede lokaler, leje
Ejendomsskatter
El
Vand, varme
Forsikringer
Renovation, vedligeholdelse, rengøring
Rengøring, kontorer
Vedligeholdelse
Afskrivning, administrationsejendom

6

1.000 kr.
Budget
Regnskab
2019
2018

Budget
2020

533 Henlæggelser til dispositionsfonden og
/604
arbejdskapitalen samt indbetalinger til
Landsbyggefonden og Nybyggerifonden
Ydelser afviklede lån afdelinger
Indbetalinger til Nybyggerifond
Afdelingernes bidrag til dispositionsfond
Ydelser afviklede lån afdelinger - Landsbyggefonden
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden
Afd. bidrag til arbejdskapitalen (805.3)
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Noter
Boligforeningen 3B

Noter
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1.000 kr.
Budget
Regnskab
2019
2018

Budget
2020
601 Oversigt over administrationsomkostninger
Administrationsudgifter, selskabet
Bruttoadministrationsudgifter (530)
-byggesagshonorar (606)

Nettoadministrationsudgift vedr. egne
afdelinger i drift (grundydelse)
Pr. lejemålsenhed - gennemsnit
Opgørelse over afdelingernes budgetterede
administrationsbidrag for grundydelse samt
tillægsydelse
Grundbidrag (regnskab/budget)
Juridisk assistance
Bidrag til boligorganisation
I alt
Administrationsbidrag KAB:
Stor Pakke med lokal driftsmodel
Lille Pakke Almenbolig+

7

56.658.000
-780.000
55.878.000

73.617
-13.905
59.712

55.878.000

50.685

4.275

3.925

Hele kr. pr. lejemål
181
55
625
861

178
100
583
861

0
0
0
0

3.106
2.987

3.106
2.987

4.200
3.685

Punkt 8: Budgetopfølgning - 3.kvartal 2019 (O)

Budgetopfølgning - 3.kvartal 2019 (O)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 13. november 2019 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal forelægges budgetopfølgning – 3. kvartal 2019.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at budgetopfølgning 3. kvartal 2019 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal forelægges udviklingen på relevante nøgletal i 3B.

Løsning
Administrationen har udarbejdet ’Budgetopfølgning – 3. kvartal 2019’ (bilag 1).
Selskabets regnskab
Prognosen, jf. bilag 2, for regnskab 2019 viser et forventet overskud på 3,7 mio. kr. Der er tale om
en positiv ændring i årets resultat i forhold til opfølgning for 1. halvår 2019. Dette skyldes at udgifterne til juridisk assistance, markedsføring, kurser og studieture er blevet mindre end forventet.
Det forventede resultat indgår også i prognosen for arbejdskapitalen.
Dispositionsfonden
Den aktuelle prognose, jf. bilag 3, for dispositionsfonden inklusive beslutninger fra 3. kvartal 2019
viser, at den disponible del ved udgangen af 2019 vil udgøre 41,7 mio. kr. Dette skyldes primært
salg af Havneholmen.
Da den disponible del af dispositionsfonden er blevet så stor, har Landsbyggefonden ændret fritagelsen for indbetaling af afviklede lån på 50% til at blive en tredjedel. Dette er allerede indregnet i
prognosen. Det er ligeledes indregnet, at 3B selv afholder driftsstøtten til Hjortegården fra år 2024
og derfor falder den disponible del til 12,5 mio. kr. i år 2024. Fra år 2031 forventes det, at 3B ligeledes afholder driftsstøtten til Egedalsvænge og derfor falder den disponible del til 2,1 mio. kr. Den
disponible del forventes at stige igen i år 2034 til 13,4 mio. kr.
Frem til 2032 vil organisationsbestyrelsen have mulighed for at yde støtte til afdelinger med op til
ca. 7 mio. kroner om året. Administrationen vil startende i 2020 løbende holde organisationsbesty1

relsen opdateret med året med, hvor mange midler der har været ydet i støtte og hvad der er tilbage at disponere af. Det disponible beløb fremgår af bilag 2, side 2, under posten ’Tilskud til afdelingerne’.
Arbejdskapitalen
Når årets forventede overskud indregnes stiger den likvide del af arbejdskapitalen fra 22,8 mio. kr.
ved udgangen af 2018 til 27,6 mio. kr. i 2019 jf. bilag 4. I årene frem mod 2022 forventes tallet at
stige til 32,5 mio. kr. Dette er dog ikke nok i forhold til minimumsbeløbet, for arbejdskapitalen, som
i 2018 udgjorde 3.119 kr. pr. lejemålsenhed og i år 2022 udgør den disponible del 2.424 kr. pr. lejemålsenhed. Der skal derfor stadig indbetales til arbejdskapitalen.
Arbejdskapitalens samlede saldo forventes at udgøre 27,6 mio. kr. ved udgangen af 2019.
Lokalt driftsbidrag
Der har tidligere været opsamlet et stort underskud i ordningen for lokalt driftsbidrag. Derfor blev
der indregnet ekstra 100 kr. i taksten til at nedbringe dette underskud, jf. bilag 4. I opfølgning for 1.
halvår 2019 forventes underskuddet at være nedbragt i 2020. Det kan desværre først ske i 2022.
Ændringen i forhold til opfølgningen på 1. halvår 2019 skyldes nye beregninger af lønudgifterne.
Det betyder at taksten fastholdes på 800 kr. pr. lejemålsenhed og ikke nedsættes i 2021 som forudsat i budgetopfølgningen for 1. halvår 2019.
I driftsbidraget er indregnet diverse rabatter bl.a. til Egedalsvænge som har været uden driftschef i
2019. Samtidig dækker det lokale driftsbidrag også, at Almenbolig+ afdelingerne i 2019 bliver betjent af KAB’s Specialkundeenhed.
Trækningsret
Der er udarbejdet en prognose, jf. bilag 5, for egen trækningsret for årene 2019-2022 samt 2024,
2031 og 2034. I prognosen er tilskud til afdelingerne i årene 2019-2022 fastsat efter de faktisk tilsagn fra OB og fra Landsbyggefonden i de tilfælde vi har modtaget tilsagn. Fra årene 2024 – 2033
har vi sat 15 mio. kr. af til tilskud om året og i årene 2034-2037 er tilskuddet nedsat til 10 mio. kr.
om året. Ifølge prognosen er den disponible saldo 4 mio. kr. i 2034 det vil derfor ikke være muligt
at give et større tilskud end 4 mio. kr. ud over det årlige forventede årlige tilskud. Det er dog muligt
at "låne" af de fremtidige indbetalinger i op til 5 år. Den disponible saldo forventes at være 68,1
mio. kr. ved udgangen af 2019.
Aktivitets- og kursuspulje
Der er udarbejdet prognoser for henholdsvis Aktivitets- og Kursuspuljen for årene 2019-2022, jf. bilag 6 og 7. Prognoserne viser en let faldende disponibel saldo i begge puljer og stigende tilgang i
indtægter. Stigningen i indtægterne modsvarer ikke de samlede forventede udgifter og derfor falder
den disponible saldo.
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Økonomi
Økonomien er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Organisationsbestyrelsen vil fortsat løbende blive orienteret om udviklingen på væsentlige nøgletal
for Boligforeningen 3B.
Den samlede ledelsesinformation, hvor der også indgår tal vedr. fraflytning, personale, kapitalforvaltning m.v. vil blive forelagt organisationsbestyrelsen en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Budgetopfølgning – 3. kvartal 2019.
Prognose dispositionsfonden 2016-2034
Prognose arbejdskapitalen 2019-2022
Prognose driftsbidrag 3. kvt. 2019-2022
Prognose Egen trækningsret 2016-2034
Prognose aktivitetspulje 2019-2022
Prognose kursuspulje 2019-2022 3.kvt. 2019

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen, med bemærkninger om at det skulle fremgå tydeligere, hvor stort et beløb organisationsbestyrelsen kunne
disponere over årligt i støtte til afdelinger. Forretningsudvalget ønskede også at administrationen
udarbejdede et udkast til politik for trækningsret, da der skal prioriteres i tilskud i fremtiden.
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2019
Realiseret pr.
30/9
UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag
Møder mv.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter
Juridisk assistance
Særlige aktiviteter
Revision
Ekstraordinære udgifter
UDGIFTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
INDTÆGTER
Administrationsbidrag
Juridisk assistance
Byggesagshonorarer
Nettorenteindtægt
Ekstraordinære indtægter
INDTÆGTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
SAMLET RESULTAT

Forventet
1/10-31/12

Forventet
resultat

Budget

Forventet
afvigelse

547.674
398.521
770.673
2.960.493
951.480
699.238
0
11.550
2.449.637

122.326
105.945
305.846
2.196.831
426.434
117.262
300.000
700.000
550.000

670.000
504.466
1.075.880
5.157.324
1.378.164
816.500
300.000
711.550
2.999.637

670.000
1.010.000
0
5.282.783
1.715.000
0
300.000
700.000
250.000

0
-505.534
1.075.880
-125.459
-336.836
816.500
0
11.550
2.749.637

8.789.266

4.824.644

13.613.521

9.927.783

3.685.738

7.409.728
987.240
267.973
396.495
5.541.567

2.352.608
329.080
0
132.165
400.000

9.762.336
1.316.320
267.973
0
5.941.567

9.927.783
0
0
150.000
0

-165.447
1.316.320
267.973
378.660
5.941.567

14.603.003

3.213.853

17.288.196

10.077.783

7.739.073

5.813.737

-1.610.791

3.674.675

150.000

4.053.335

Side 1 af 1 sider

Punkt 8, Bilag 2: Bilag 2 - Prognose dispositionsfonden 2018-2047.pdf
Prognose for Dispositionsfonden 2016-2034

2016

2017

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål
Ydelser på færdigbetalte lån fra afdelinger
A- og G-indskud fra ældre afdelinger
Nettoprovenue salg af administrationsejendom
Renter af egen trækningsret
Rentetilskrivning

2018

2019

2020

2021

2022

2024

2031

2034

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

7.720
22.653
17.727

7.820
23.109
17.948

7.922
23.199
18.171

8.130
23.419
18.626

8.897
30.804
20.316

9.246
35.707
21.089

-

-

-

-

-

-

7.096
23.787
16.875

7.064
29.142
16.103

7.329
29.455
16.184

719

821
196

111

7.543
22.437
17.510
9.000
-

Tilgang i alt

48.477

53.326

53.079

56.489

48.100

48.877

49.292

50.174

60.016

66.042

Afgang:
Støtte til helhedsplaner og renoveringer:
- Ydelsesstøtte til renoveringer (omprioriteringssager )
- Driftsstøtte til renoveringer (helhedsplaner)
- Fritagelser afviklede lån (tilskud)
- Huslejestøtte (helhedsplaner)
- Tilskud egen trækningsret

-9.509
-670
-4.551
-3.350
-2.816

-9.294
-6.216
-1.154
-5.125

-8.899
423
-5.226
-1.154
-21.150

-9.554
-586
-4.886
-473
-20.992

-7.813
-3.943
-4.728
-450
-31.265

-6.184
-3.716
-4.056
-428
-5.952

-4.562
-3.421
-5.066
-417
-38.207

-1.634
-13.496
-3.328
-237
-15.000

-21.920
-3.328
-15.000

-18.919
-3.328
-10.000

-91.216
-565
-10.903
-1.514

-3.326
-1.304
-2.550
-1.414

-3.295
-1.088
-7.976
-1.890

-4.408
-1.716
-8.160
-1.928

-4.419
-1.600
-13.000
-2.178

-4.430
-3.600
-7.040
10

-4.441
-1.600
-7.040
-2.172

-4.463
-1.600
-7.040
-2.179

-4.534
-1.600
-7.000
-2.179

-1.600
-7.000
-2.179

-710

-14.531

-

-

-

-

-

-

-

-

-114
-1.495
-6.750

-554
-656
-6.441

-326
-911
-6.474

-326
-911
-7.004

-326
-911
-7.091

-326
-911
-7.179

-326
-911
-7.268

-326
-911
-7.450

-326
-911
-8.126

-326
-911
-8.436

-134.163

-52.565

-57.966

-60.944

-77.724

-43.812

-75.432

-57.664

-64.925

-52.699

-85.686

761

-4.887

-4.455

-29.624

5.065

-26.139

-7.490

-4.908

13.343

Tilskud til afdelinger:
- Støtte hjemfald 2001
- Byggesager mv. inkl. kapitaltilførsel
- Tilskud til afdelingerne
- Boligsociale helhedsplaner mv.
Korrektion vedr. tidligere år - tilbagebetaling rentesikring mv.
Tab ved lejeledighed
Tab ved fraflytning
Indbetalt nybyggerifonden
Afgang i alt
Resultat af til- og afgang
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Prognose for Dispositionsfonden 2016-2034

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2024

2031

2034

Saldo primo

266.554

180.868

181.628

176.742

172.287

142.664

147.728

135.433

133.946

137.648

Resultat af til- og afgang

-85.686

761

-4.887

-4.455

-29.624

5.065

-26.139

-7.490

-4.908

13.343

Saldo ultimo

180.868

181.628

176.742

172.287

142.664

147.728

121.589

127.943

129.037

150.991

heraf:
Udlån til afdelingerne
- Hjemfaldslån
- Øvrige udlån
- Medejerboliger i Grønhøj
Administrationsejendom
Trækningsret (indskud i Landsbyggefonden)

10.575
23.142
235
24.589
104.958

11.295
24.389
235
25.182
110.316

16.801
18.417
235
36.880
98.876

23.660
18.331
235
88.390

29.104
18.204
235
67.762

34.496
18.045
235
72.578

39.835
17.563
235
45.274

50.349
16.614
235
50.262

85.309
13.941
235
27.493

99.508
12.909
235
24.985

Bundet i alt

163.499

171.416

171.209

130.615

115.305

125.354

102.907

117.460

126.978

137.636

17.369

10.212

5.532

41.672

27.359

22.374

18.682

10.484

2.059

13.355

Dispositionsfondens saldo

Eventualforpligtelse - ufinansierede projekter

Disponibel del

Der er krav om etablering af en dispositionsfond. Dispositionsfonden opbygges af indbetalinger fra afdelinger, andel af afviklede lån og de såkaldt pligtmæssige bidrag, der indbetales fra ældre afdelinger.
Dispositionsfonden anvendes hovedsagelig til lån og tilskud til afdelinger.
Saldoen udgjorde ca. 171 mio. kr. primo 2018. En væsentlig del af saldoen er dog bundet i lån til afdelinger, primært hjemfaldslån tl afdelingerne i Herlev. Derudover er der også en bunden del
vedrørende trækningsret
Tidligere havde 3B en fritagelse der betød at 3B modtog 50% af afviklede lån fra afdelingerne. Fra 2019 og alle år frem er fordeling på indbetaling af afviklede lån sat til 1/3 til 3B og 2/3 til
Landsbyggefonden. På nuværende tidspunkt modtager 3B mankolån fra Landsbyggefonden til driftsstøttelån i helhedsplaner. Fra 2020 er indregnet mankolånene ophører for alle undtagen for
Hjortegården og Egedalsvænge, hvilket betyder at dispositionensfonden selv skal udbetale driftsstøttelånene. Fra 2024 er indregnet ophør for mankolån til Hjortegården og fra 2031 er indregnet ophør til
Egedalsvænge. Bidrag fra afdelinger ophører fra 2039. Der vedtaget nedtrapning af ydelsesstøtte fra gamle omprioriteringssager med 9 kr. pr. m² fra 2020. Samtidig er der fra 2019 indregnet salg af
Havneholmen, med et provenue på 9 millioner og 36 millioner friværdi er fjernet fra den budnedel.
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Arbejdskapitalen - 2016-2022
2016

2017

2019

2020

Realiseret

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Årets overskud
Opkrævning: 160 kr. pr. lejemålsenhed
Tilgang i alt

2018

2021

2022

Prognose

1.525
0
1.525

2.103
0
2.103

8.033
2.072
10.105

3.675
2.106
5.781

0
2.134
2.134

0
2.141
2.141

0
2.147
2.147

-41
-152
0

-2
-42
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
-388
-386
-200

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-686
0
0

0
-69
0

0
0
-104

0
-100
-104

0
-100
-104

0
-100
0

0
-100
0

-526
-391
-857
0
0
0

0
-851
-923
-481
-417
-301

-121
0
0
0
-142
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

-500

-500

-500

-500

Afgang i alt

-2.653

-3.086

-367

-3.678

-704

-600

-600

Resultat af til- og afgang

-1.128

-983

9.738

2.103

1.430

1.541

1.547

Afgang:
Tilskud mv.
Samarbejdsaftaler
Tryk af vedligeholdelsesreglementer
Løb Mellem Husene
Ny hjemmeside
Ny hjemmeside, afdelinger
3B - Sammen mod 2020
Strategiproces 2015-16
Opgavegrupper
Ph.D: Opgavegrupper
Fremtidens 3B
Lederudvikling
Professionalisering af Byg
Specialiseret sagsbehandling indenfor økonomi
Analyse om digitalisering og IT
Kommunikation og sociale medier
Regnskabsproces
Strategi 2020-2024
Strategi 2020-2024
Andet
Nye initiativer
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Arbejdskapitalen - 2016-2022
2016

2017

2018

2019

Realiseret
Arbejdskapitalens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo

2020

2021

2022

Prognose

24.349
-1.128
19.775

19.775
-983
18.792

18.792
9.738
28.530

28.530
2.103
30.633

30.633
1.430
32.063

32.063
1.541
33.604

33.604
1.547
35.151

heraf:
Indskud i sideaktiviteter
Anlægsaktiver*
Bundet i alt*

1.724
9.321
11.045

1.706
7.031
8.737

1.670
4.034
5.704

1.670
1.336
3.006

1.670
1.208
2.878

1.670
1.079
2.749

1.670
951
2.621

Disponibel del*

8.730

10.055

22.826

27.627

29.185

30.855

* Det bemærkes, at den bundne del af arbejdskapitalen i forbindelse med en administrationsaftale med KAB bliver frigjort i betydeligt omfang fra og med 2019.

32.530
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Driftsbidrag - prognose 2019-2022
2019

2020

2021

2022

Udgifter:

Løn - driftschefer og sekretærer (sekretærer kun i 2019)
Løn - To EST-elever
Øvrige personaleudgifter
Husleje
Øvrigt kontorhold
Uforudsete udgifter
Tilskud til afdelinger med driftschef på kontor
Ekstraindsats for AlmenBolig+ afdelinger i 2019
Tilskud hjælp til referater
Samlede udgifter
Indtægter:
Takst
Indtægt før rabatter
Rabat - 700 lejemålsenheder
Rabat - særboliger (25 pct.)
Rabat - plejehjem/plejeboliger (25 pct.)
Rabat - ekstern forretningsførelse (50 pct.)
Rabat - erhverv/institutioner(50 pct.)
Rabat - servicearealer (50 pct.)
Rabat - særaftaler (66,67 pct.)
Samlet rabat
Rabat til Egedalsvænge pga. manglende driftschef
Samlede indtægter
Overskud+/underskud- (overføres til opsamlet saldo)
Opsamlet saldo:
Saldo primo
Saldo ultimo

7.921.000
0
272.500
237.000
187.000
0
250.000
450.000
20.500
9.338.000

7.280.000
467.000
228.000
0
191.000
100.000
500.000
0
200.000
8.966.000

7.426.000
476.000
233.000
0
195.000
100.000
500.000
0
200.000
9.130.000

7.575.000
486.000
238.000
0
199.000
100.000
500.000
0
200.000
9.298.000

800
10.295.920
544.480
11.000
76.860
206.720
14.400
54.000
10.667
918.127

800
10.362.320
544.480
11.000
76.860
206.720
14.400
54.000
10.667
918.127

800
10.507.120
544.480
11.000
76.860
206.720
14.400
54.000
10.667
918.127

800
10.667.920
544.480
11.000
76.860
206.720
14.400
54.000
10.667
918.127

236.000

0

0

0

9.141.793

9.444.193

9.588.993

9.749.793

-196.207

478.193

458.993

451.793

-940.639
-1.136.846

-1.136.846
-658.654

-658.654
-199.661

-199.661
252.132
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Prognose for Egen trækningsret 2016-2034

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2024

2031

2034

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

Tilgang:
Pligtmæssige bidrag fra afdelinger
Rentetilskrivning

16.875
-

16.103
821

16.184
-

17.510
-

17.727
-

17.948
-

18.171
-

18.626
-

20.316
-

21.089
-

Tilgang i alt

16.875

16.924

16.184

17.510

17.727

17.948

18.171

18.626

20.316

21.089

Afgang:
Indbetalt nybyggerifonden
Tilskud til afdelingerne (egen trækningsret)

-6.750
-2.816

-6.441
-5.125

-6.474
-21.150

-7.004
-20.992

-7.091
-31.265

-7.179
-5.952

-7.268
-38.207

-7.450
-15.000

-8.126
-15.000

-8.436
-10.000

Afgang i alt

-9.566

-11.566

-27.624

-27.996

-38.356

-13.131

-45.475

-22.450

-23.126

-18.436

7.309

5.358

-11.440

-10.486

-20.629

4.817

-27.305

-3.825

-2.811

2.653

97.649

104.958

110.316

98.876

88.390

67.762

72.578

54.087

30.303

22.331

7.309

5.358

-11.440

-10.486

-20.629

4.817

-27.305

-3.825

-2.811

2.653

104.958

110.316

98.876

88.390

67.762

72.578

45.274

50.262

27.493

24.985

Bundne indskud

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

Bundet i alt

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

20.308

Disponibel del

84.650

90.008

78.568

68.082

47.454

52.270

24.966

29.954

7.185

4.677

Årets til- og afgang:

Resultat af til- og afgang
Egentrækningsret saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo

I prognosen er tilskud til afdelinger for årene 2019 til 2022 baseret på tilskud som er godkendt af OB. Ifølge prognosen vil det ikke være muligt at give et større tilskud end 4 millioner i denne periode.
Det er dog muligt at "låne" af de fremtidige indbetalinger i op til 5 år. Det betyder at der kan gives tilskud på optil 15 millioner i 2020, dette skal dog godkendes af Landsbyggefonden.

Bemærkninger
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Aktivitetspuljen - prognose 2019-2022
2019

2020

2021

2022

Bemærkning

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

30

30

30

30

Opkrævning i alt

394.896

400.176

401.376

402.576

Tilgang i alt

394.896

400.176

401.376

402.576

-45.000

-30.000

-60.000

-75.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Afgang:
Tilskud mv.:
Jubilæer
Folkemøde:
Medfinansiering arrangementer

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Arrangementer i afdelinger

Endagstur

-150.000

-100.000

-100.000

-100.000

Studieture fælles med KAB

-159.000

-160.000

-160.000

-160.000

KAB’s sommerophold for beboere

-40.950

-52.500

-52.500

-52.500

Øvrige udgifter

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Afgang i alt

-534.950

-482.500

-512.500

-527.500

Resultat af til- og afgang

-140.054

-82.324

-111.124

-124.924

912.186

772.132

689.808

578.684

-140.054

-82.324

-111.124

-124.924

772.132

689.808

578.684

453.760

59

52

43

34

Aktivitetspuljens saldo
Saldo primo
Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo
Saldo pr. lejemålsenhed:

Der er budgetteret med 15.000 kr. i tilskud til samtlige
afdelinger der har jubilæum.
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Kursuspuljen - prognose 2019-2022
2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Årets til- og afgang:

Tilgang:
Opkrævning fra afdelinger - bidrag

60

60

60

60

Opkrævning i alt

789.792

800.352

802.752

805.152

Tilgang i alt

789.792

800.352

802.752

805.152

Afgang:
Tilskud mv.:
Bestyrelsesuddannelse

-68.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

KAB-konferencen

-45.500

-175.000

-175.000

-175.000

Kredskonferencer

-52.700

-75.000

-75.000

-75.000

1-dags seminar (afdelingsbestyrelser)

Kurser mv.

-100.000

-150.000

-150.000

-150.000

Områdemøder

-82.000

-80.000

-80.000

-80.000

Øvrige udgifter

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-568.200

-900.000

-900.000

-900.000

221.592

-99.648

-97.248

-94.848

Saldo primo

582.155

803.747

704.099

606.851

Resultat af til- og afgang

221.592

-99.648

-97.248

-94.848

Saldo ultimo

803.747

704.099

606.851

512.003

61

53

45

38

Afgang i alt
Resultat af til- og afgang

Kursuspuljens saldo

Saldo pr. lejemålsenhed:

Punkt 10: Herlev Skole – kommunegaranti (B)

Finansiering af renovering Herlev Skole (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen 3. dec. 2019
Byggeudvalget d. 18. nov. 2019
14. november 2019 / Rikard Raagaard Nannestad
Trine Baadsgaard Qvesel

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af renovering i afdeling Herlev Skole på
skema A niveau.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at omfanget af byggesagen, med en total entreprisesum på 10.790 mio. kr., som beskrevet
under afsnittet ’Løsning’ godkendes.

2.

at der søges om forhøjet trækningsret på i alt 1.325.000 kroner svarende til 25.000,- kr. pr
bolig i 2020.

3.

at det godkendes at dispositionsfonden bidrager med 1.650.000 kr. i 2020 som tilskud.

Problemstilling
Afdeling Herlev Skole, som er en ældreboligafdeling med 53 lejemål ønsker at få udskiftet taget på
bygning A (den oprindelige skolebygning), da det jf. tilstandsvurdering er udskiftningsmodent. Ligeledes er afdelingens vinduer og hoveddøre i både bygning A, D og E (hele afdelingen) i dårlig
stand og overvejende udskiftningsmodne – nogle nu og resten inden for de næstkommende få år.
Kun en enkelt facade på bygning D har nyere vinduer i god stand. Bag en let facadeplade over vinduer på bygning D/E mangler isolering også helt, så der er træk (kuldebro).
Afdelingen har på et afdelingsmøde den 12. december 2018 godkendt et forslag om at udskifte tag
og vinduer til en anslået anskaffelsessum af 7.2 mio. kr. med en huslejestigning på 8,8%.
Efter 3B er overgået til at blive administreret af KAB, har der været gennemført et miniudbud vedr.
rådgiverydelser og efterfølgende er der gennemført forundersøgelser, således at der nu foreligger
et overslagsbudget på 10.790 mio. kr. (Skema A).
Det viser sig, at tagkonstruktionen er i værre forfatning end angivet i tilstandsrapporten, idet konstruktionen har sat sig temmelig meget, og genopretning (påforing af spær) er nødvendig. Desu1

den viser de gennemførte miljøundersøgelser, at eternitbelægningen indeholder asbest. Herudover
er hele tagrummet forurenet af asbestpartikler, fordi den tekniske isolering af rør er ødelagt og
spredt i rummet, ligesom der ligger ituslået tagmateriale. Asbestforureningen betyder at alt materiale i rummet skal renses inden håndværkerne kan gå i gang med renoveringsarbejdet. Der er også
fundet miljøfarlige stoffer i vinduesfuger.
Afdelingen, som blev oprettet først i 1990’erne, har allerede nu en gennemsnitlig kvadratmeterleje
på 1200 kr. Henlæggelserne blev sat op i budget 2019 og er i 2020 hævet med yderligere 55.000
kr. Afdelingens husleje stiger således til 1222 kr. pr. m2 pr. år fra 1. januar 2020.
Afdelingen har ikke tidligere haft mulighed for at henlægge ret meget til større renoveringsarbejder
og skal derfor optage lån for at kunne gennemføre projektet.
Afdelingen er hårdt gældsramt henset til opførelsestidspunktet. I 1992 blev renoveringen i forbindelse med. konvertering fra skole til boligafdeling finansieret med såkaldte indekslån, der dengang
var det muliges kunst for at kunne holde en rimelig husleje. Desværre skylder afdelingen mere på
disse oprindelige lån, end da man optog dem. Der skyldes i dag 33 mio. kr. på lånet med en hovedstol på 29.918.000 kr. og det er 27 år siden, man begyndte at afdrage på lånet. Afdelingen
modtager desuden et kapitaltilskud fra Landsbyggefonden på 400.000 kr. om året.
Uden tilskud fra dispositionsfond eller trækningsret, vil afdelingen som følge af renoveringssagen
få en huslejestigning på ca. 12,7% svarende til en stigning på 153 kr. på den gennemsnitlige husleje til i alt 1353 kr. pr. m2 pr år. (Fra 1. januar 2020 svarende til 1375 kr. pr. m2 pr. år).

Løsning
Af totaløkonomiske årsager anbefaler byggeafdelingen, at man fastholder at gennemføre de planlagte arbejder på én gang og ikke udskyder nogle af byggearbejderne 2-3 år. Stilladset, der er påkrævet til hhv. tagudskiftning og efterisolering bag de lette facadeplader, kan også anvendes til vinduesudskiftningen og stilladsudgiften er en meget væsentlig del af omkostningerne på en vinduesudskiftningssag. Herudover skal man kun rigge byggeplads (skure og materialecontainere) an én
gang. Hvis man undlod at udskifte nogle af de mindst medtagne vinduer ville udgifterne til vedligehold være så høje, at man næsten kunne købe et nyt vindue for vedligeholdelsesomkostningerne.
Da afdelingen ikke er formuende, anbefales det at anvende samme tagmateriale (eternit) uden undertag, som eksisterende, på trods af at levetiden er væsentligt kortere end eks. teglsten. Udgiften
til et teglstenstag er minimum 4 gange højere bl.a. pga. dyrere materialer og fordi teglstenstag
kræver montering af undertag. Levetiden på et eternittag er, hvis det vedligeholdes løbende op til
30-35 år jf. tagbranchen. Garantien er på 15 år.
Pga. afdelingens økonomiske vanskeligheder søges der om forhøjet trækningsret på 25.000,- pr.
bolig i alt. Der er forbedringer i form af nye vinduer med trelagsglas (energi), træ/alu (minimeret
2

vedligehold) og på visse udsatte facader også lydglas som dæmper støjen fra Herlev Hovedgade.
Ligeledes efterisoleres der bag de lette facadeplader over vinduerne i bygning D/E. (Isoleringstykkelsen i taget i bygning A giver det totaløkonomisk set ikke mening at øge, da den energimæssige
gevinst ikke står mål med omkostningerne, så de nuværende 200 mm. fastholdes i det kommende
projekt).
Samtidig søges der tilskud fra dispositionsfonden på 1.650 mio. kr. for at nedbringe huslejestigningen til 8,7%. svarende til en stigning på 104,50 kr. til i alt 1304,50 kr. (1326,50 kr. pr. 1. januar
2020).
Følgegruppen, nedsat af afdelingen, har på møde d. 28.oktober 2019 besluttet, at man ønsker at
gå videre med det fulde projekt og søge om trækningsret og tilskud fra dispositionsfonden, hvorefter de vil afholde ekstraordinært afdelingsmøde umiddelbart efter en eventuel organisationsbestyrelsesgodkendelse primo december.
Risici: Der er afsat 15 % til uforudsete udgifter på tagudskiftningen pga. kompleksiteten, ligesom
hele konstruktionen ikke har kunnet besigtiges. På vindues- og dørudskiftningen er der afsat de
normale 10%. Ligeledes er der afsat 500.000 kr. til evt. genhusning/beboerhåndtering, såfremt det
skulle blive nødvendigt at genhuse eller på anden vis håndtere gener for de 7 beboere i tagetagen
i bygning A. Omfanget af gener er under afklaring (reduceret luftskifte, øget temperatur når isolering fjernes, støj mv.) Der skal dog ikke udføres arbejder i selve boligerne bortset fra vinduesudskiftning som håndteres over 1-2 dage.

Økonomi
Den samlede anskaffelsessum er på 10.788.698 kr.
Entrepriseoverslaget er kalkuleret af den tekniske rådgiver på baggrund af indledende forundersøgelser og input fra driften.
Finansieringsbudget
Entrepriseudgifter inkl. uforudseelige udgifter
Administrative omkostninger (herunder teknikerhonorar,
byggesagshonorar, renter og belåningsomkostninger,
evt. genhusning, revision mv.)
Gebyrer (Byggeskadefond mv.)
Samlet anskaffelsessum

8.563.112 kr.

2.107.799 kr.
117.787 kr.
10.788.698 kr.

Finansiering
Administrationen foreslår at projektet finansieres på følgende måde:
Ustøttede lån

6.513.698 kr.
3

Henlagte midler
Tilskud fra Dispositionsfonden
LBF egen trækningsret
I alt

1.300.000 kr.
1.650.000 kr.
1.325.000 kr.
10.788.698 kr.

Ifølge 3B’s ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’, som blev vedtaget af 3B’s repræsentantskab den 7. juni 2018, kan der normalt bevilges forhøjet trækningsretstilskud på 25.000 kr. pr. bolig
eller en 1/3 af de samlede udgifter til afdelinger med særlige økonomiske vanskeligheder.
Projektet vil medføre en huslejestigning på 104,50 kr. svarende til 8,70% af den nuværende husleje på 1200 kr. pr. m2 pr. år.
Det skal bemærkes, at afdelingen - udover de 1200 kr. pr. m² pr. år - betaler 205 kr. pr. m² pr. år i
kollektiv forbedringsleje, så kvadratmeterhuslejen reelt er 1405 kr. pr. m² pr. år.
En prognose for dispositionsfonden vil foreligge på organisationsbestyrelsesmødet.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil afdelingen skulle stemme om budgettet/huslejen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. eller 5. december 2019, hvorefter sagen
skal behandles på Kommunalbestyrelsesmødet i Herlev Kommune d. 11. december 2019 med
henblik på at opnå kommunegaranti for lånene.
Såfremt Kommunen godkender indstillingen, og svar fra LBF vedr. trækningsret kommer rettidigt,
vil rådgiver kunne igangsætte projekteringen primo januar 2020, og det forventes, at der kan foreligge licitationsresultat i april 2020. Såfremt skema B budgettet ligger indenfor skema A-budgettet,
vil BU/organisationsbestyrelsen blot blive orienteret om resultatet og kommunen vil administrativt
godkende skema B
Beboerne i afdelingen vil inden byggesagen opstarter blive orienteret på enten informationsmøde
eller via et omdelt brev. Mange er dårligt gående eller sengeliggende, så det skal sammen med følgegruppen vurderes, om et møde er relevant.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 11: Konstituering Forretningsudvalg (B)

Konstituering Forretningsudvalg (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- 29. november 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til Forretningsudvalgets sammensætning.

Beslutningspunkt
Organisationsbestyrelsen skal beslutte, om
1.

Forretningsudvalget konstitueres således at Henrik Thorenfeldt og Hans Jørgen Larsen indtræder som ordinære medlemmer i udvalget.

Problemstilling / Løsning
3B’s Forretningsudvalg har i efteråret 2019 ønsket at inddrage formændene fra Drifts- og Byggeudvalget i nogle beslutningsprocesser i Forretningsudvalget.
Forretningsudvalget ønsker på den baggrund at konstituere sig således at disse indtræder i Forretningsudvalget som ordinære medlemmer.
Forretningsudvalgets sammensætning består derefter af følgende personer:






Steffen Morild, formand for Forretningsudvalget
Iris Gausbo
Flemming Løvenhardt
Hans Jørgen Larsen
Henrik Thorenfeldt

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil Forretningsudvalget fremover bestå af
Steffen Morild, Iris Gausbo, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen og Henrik Thorenfeldt.

Bilag
Ingen.
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Punkt 12: Udlejningsaftale - Fredensborg Kommune (B)

Udlejningsaftale – Fredensborg Kommune (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 22. november 2019 / Finn Larsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til udlejningsaftale med Fredensborg Kommune.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at udlejningsaftale med Fredensborg Kommune, jf. bilag 1, godkendes.

Problemstilling
Fredensborg Kommune har fået en påtale af tilsynet for den nuværende udlejningsaftale med 3B.
På den baggrund har Fredensborg Kommune forhandlet med administrationen om en ny udlejningsaftale jf. bilag 1.

Løsning
Udkastet til udlejningsaftalen lægger op til at der er 25 pct. kommunal anvisning og at 75. pct. anvises via fleksibel udlejning. Prioriteringen af de fleksible kriterier fremgår af aftalens § 4.
Udkastet i aftalen lægger til at aftalen træder i kraft den 1. marts 2020 og gælder til 28. februar
2024.
Administrationen arbejder på et forståelsespapir sammen med Fredensborg Kommune, der afklarer eventuelle uklarheder i aftalen.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B tiltræde udlejningsaftalen.

Bilag
1. Udlejningsaftale Fredensborg

Protokolbemærkninger / FU
1

Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

Punkt 12, Bilag 1: Bilag 1 - Udlejningsaftale Fredensborg.docx

20 november 2019 ftl
Aftale om anvisning og udlejning

Indgået mellem
Fredensborg Kommune
og
Boligforeningen 3B – Egedalsvænge (v/KAB)
§1
Formål
Formålet med nærværende aftale er at fastlægge omfanget af kommunens anvisningsret til
boliger i Egedalsvænge samt aftale udlejning efter fleksible kriterier.
§2
Anvisning efter § 59, stk. 1.
Hver fjerde ledige bolig (25 %) udlejes efter Lov om almene boliger § 59, stk. 1. Boligerne anvises af Fredensborg Kommune til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.
§3
Anvisning efter § 59, stk. 2
Der er ikke indgået aftale om anvisning efter § 59, stk. 2.
§4
Fleksibel udlejning efter § 60
Der er indgået aftale om at de resterende 75 % af de ledige boliger i Egedalsvænge udlejes til
den almindelige venteliste efter de fleksible kriterier.
Der er aftalt følgende fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge:
1. Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der
ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i
regionen.
2. Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om
ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.
3. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der
ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i
regionen.

Rådhuset • Egevangen 3 B • DK-2980 Kokkedal • Telefon 77 56 50 00 • fredensborg@fredensborg.dk • www.fredensborg.dk
Side 1 af 3 sider

Punkt 12, Bilag 1: Bilag 1 - Udlejningsaftale Fredensborg.docx

4. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer
om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.
5. Gæsteforskere/internationale medarbejdere ved højere læreanstalter, firmaer eller lignende.
6. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, eller er i gang med en kompetencegivende erhvervsuddannelse eller uddannelse på universitet eller højere læreanstalt.
7. Boligsøgende bosat i Fredensborg kommune, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, og som grundet skilsmisse, separation eller samlivsophør, får brug for
anden bolig.
(gælder indtil 1 år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse. Samlivet skal have
haft en varighed på minimum 2 år).
8. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, og som har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg
Kommune.
9. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, er bosat i Fredensborg Kommune, og som ønsker en mindre og billigere
bolig.
10. Folkepensionister i Fredensborg Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet
bolig.

§5
Kommunal anvisning efter § 59 stk. 1
Stk. 1 Boligforeningen 3B mailer tilbudsbrev om bolig til kommunal anvisning til Fredensborg
Kommune, snarest efter opsigelse er modtaget.
Stk. 2 Hvis Fredensborg Kommune inden 7 hverdage efter modtagelsen af tilbudsbrevet meddeler, at de ikke ønsker at udnytte anvisningsretten til boligen, friholdes kommunen for betaling af tomgangsleje
Stk. 3 Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt en ledig bolig er fraflyttet og
stillet til rådighed for kommunen og indtil genudlejning sker.
Får kommunen stillet en bolig til rådighed, hvor boligen er fraflyttet samtidig med opsigelsen
er modtaget, betaler kommunen tidligst lejen fra 30 kalenderdage, efter den er stillet til rådighed ved førstkommende 1. eller 15 i en måned.
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Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser
over for boligforeningen til at istandsætte boligen ved fraflytning.

§6
Oprykningsretten
Jf. udlejningsbekendtgørelsen § 7, 2 pkt. gælder fortrinsretten for hver anden ledige familiebolig i boligforeningen.
Oprykningsretten respekteres ved udlejninger til disse boliger, således at boligsøgende opnoteret på den interne venteliste kommer forud for boligsøgende på den eksterne venteliste der
opfylder de fleksible kriterier.
Boligsøgende fra Boligforeningen 3B øvrige afdelinger der er opnoteret på oprykningsventelisten der ønsker at flytte til Egedalsvænge, skal opfylde de fleksible kriterier.
§7
Ikrafttræden
Denne aftale afløser alle tidligere aftaler om kommunal anvisning og fleksibel udlejning. Aftalen træder i kraft 1. marts 2020 og gælder frem til 28. februar 2024.
Aftalen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel.
Hvis der er enighed mellem parterne, kan aftalen genforhandles.

Dato
For Fredensborg Kommune:

__________________________

Dato
For Boligforeningen 3B:

________________________

W:\Sel og afd\24 Boligforeningen 3B\0 Selskab\0-1 Udlejning\0-1-2 Arbejdspapirer\20191120 Nyt udkast Anvisnings- og udlejningsaftale Boligforeningen 3B
og Fredensborg K ftl ver 2.docx
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Punkt 13: Videreførelse af boligsociale helhedsplaner i Høje Gladsaxe og Valby (B)

Videreførelse af boligsociale helhedsplaner (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 26. november 2019 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til videreførelse af boligsociale helhedsplaner i Høje
Gladsaxe og Valby.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at de boligsociale helhedsplaner i Valby og Høje Gladsaxe videreføres

Problemstilling
Boligforeningen 3B administrerer boligsociale helhedsplaner i en række udsatte boligområder; Valby/Folehaven, Høje Gladsaxe, Kokkedal og Urbanplanen.
De boligsociale helhedsplaner i Valby/Vigerslev og Høje Gladsaxe udløber den 31. december
2020, og der skal tages stilling til, om der skal søges om en videreførelse af de to helhedsplaner.
Boligforeningen 3B har andel i andre boligsociale helhedsplaner. Eksempelvis er Händelsvej området en del af helhedsplanen for Sjælør/Sydhavnen, som udløber den 31. december 2020 og som
søges videreført.
De boligsociale helhedsplaner i Kokkedal udløber den 30. juni 2021, og for Urbanplanen den 31.
december 2021. I begge tilfælde vil organisationsbestyrelsen skulle tage stille til eventuel videreførelse næste år, ligesom der skal tages stilling til andre helhedsplaner, som 3B-afdelinger er en del
af.
Det boligsociale arbejde i de fire områder er organiseret med et lokalt sekretariat, med en lokal leder. Alle er ansat i 3B.

Løsning
De boligsociale helhedsplaner arbejder i dag med fire temaer, som er fastsat af Landsbyggefonden, på baggrund af den af folketinget vedtagne boligaftale:


Tryghed og trivsel
1





Kriminalitetsforebyggende arbejde
Beskæftigelse og uddannelse
Familie og forældrekompetencer

Kommunerne – her Gladsaxe og København medfinansierer 12.5 % af arbejdet, og der indgås en
række strategiske og konkrete aftaler som samlet udgør en boligsocial helhedsplan.
Beboerne og beboerdemokratiet er centrale i det lokale boligsociale arbejde. Alle steder er der
etableret følge/styregrupper, hvori beboerne – ofte sammen med andre lokale aktører er med til at
drøfte og påvirke helhedsplanens konkrete arbejde. I det daglige arbejde er beboerne i centrum, ligesom der også er et tæt samarbejde med ejendomsdriften.
Administrationen vurderer at de boligsociale helhedsplaner har en klar positiv effekt på boligområderne. Arbejdet er med til at løfte børn, unge og familier, der skabes netværk og laves aktiviteter,
og der opnås øget tryghed i områderne.
Forskningsinstitutionen VIVE har undersøgt effekterne af de boligsociale helhedsplaners arbejde,
og konkluderer, at de boligsociales arbejde gennem eksempelvis fritidsjob giver børn og unge bedre muligheder for, at klare sig godt i skolen, at de boligsociale får de lokale kommunale indsatser til
at virke overfor beboerne og at færre unge indfanges af kriminalitet.
Andre undersøgelser har vist, at uddannelsesniveauet blandt børn og unge i boligområder med
helhedsplaner stiger markant – og markant mere end i andre boligområder.
Der er i alle boligområder tegn på fremgang. Samtidig må det også konstateres, at der fortsat er
sociale problemer i de nævnte områder. Alle er præget af høj arbejdsløshed, lave indtægter m.m.
På den baggrund er det administrationens vurdering, at en fortsættelse af det boligsociale arbejde i
områderne vil være til gavn for beboerne og bidrage til en positiv udvikling. Samtidig kan boligsociale helhedsplaner være med til at holde områderne fra at komme på diverse lister.
I både Valby/Vigerslev og Høje Gladsaxe har beboerdemokratiet ”nikket” til at der arbejdes med at
videreføre de boligsociale helhedsplaner.

Økonomi
Der er ikke i sig selv økonomiske forpligtigelser forbundet med at videreføre de boligsociale helhedsplaner.
Såfremt Landsbyggefonden anerkender behovet for boligsocialt arbejde, og bevilger midler til helhedsplanerne, skal der ske en medfinansiering på 12.5 % af beløbet.
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Medfinansieringen har tidligere udgjort ca. 2.3 mio. kr. for fire år for de tre helhedsplaner, (Høje
Gladsaxe, Valby/Vigerslev og Händelsvej-området) og det er forventeligt at der vil blive søgt om et
tilsvarende beløb.
Boligforeningen 3B har i en årrække haft det princip, at medfinansieringen betales fuldt ud af 3B –
centralt, altså dispositionsfonden/arbejdskapitalen. I nogle andre boligorganisationer skal halvdelen
af medfinansieringen dækkes af den/de afdelinger der er omfattet af arbejdet.
3B har ønsket at prioritere det boligsociale arbejde, så økonomi ikke skal være en begrundelse for
at en afdeling fravælger deltagelse heri. 3B har ligeledes vurderet, at det ikke nødvendigvis er rimeligt at afdelinger der er kendetegnet ved relativt store sociale problemer selv skal betale for at få
løftet deres område.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen udarbejde og aflevere
en kort prækvalifikation til landsbyggefonden. Denne skal godkendes af kommunen.
Såfremt landsbyggefonden vurderer, at der er behov for en boligsocial helhedsplan udarbejdes en
sådan, i tæt samarbejde med kommunerne og med inddragelse af beboerne.
En endelig boligsocial helhedsplan skal godkendes på afdelingsmøderne i den/de afdelinger den
vedrører, og skal behandles og godkendes i organisationsbestyrelsen. Det forventes at organisationsbestyrelsen skal behandle sagen igen ultimo 2020

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen, med det forbehold at sagen blev gjort til en A-sag.
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Punkt 14: Bestyrelsesudvikling – finansiering (B)

Finansiering af bestyrelsesudviklingssamtaler (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 22. november 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til finansiering af bestyrelsesudviklingssamtaler.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at finansiering af inddragelse af Bro til bestyrelsesudviklingssamtaler med en udgift på
56.000 kr. godkendes og at midlerne afholdes af midler afsat til strategi.

Problemstilling / Løsning
3B’s organisationsbestyrelse holder løbende bestyrelsesudviklingssamtaler. Samtalerne foregår
mellem formanden og de enkelte medlemmer med henblik på at udvikle det enkelte organisationsbestyrelsesmedlems udvikling og kompetencer og sætte nogle fælles mål for det videre forløb.
3B er i gang med at udvikle sin nye strategi og bruger i den forbindelse konsulentfirmaet Bro til
sparring og facilietering.
Bro har på baggrund af et ønske fra formandskabet, afgivet et tilbud på at facilitere og kvalificere
de kommende bestyrelsesudviklingssamtaler jf. bilag 1.
Forretningsudvalget skal tage stilling om Bro skal involveres i bestyrelsesudviklingssamtalerne inden for en udgiftsramme på 56.000 kr.

Økonomi
Konsulentfirmaet Bro har afgivet et tilbud på 56.000 kr. jf. bilag 1. Udgifterne foreslås finansieret afholdt af midler afsat til strategiudvikling i 3B.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil Bro indgå i de kommende bestyrelsesudviklingssamtaler.

1

Bilag
1. Tilbud BUS - Bro

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 14, Bilag 1: Bilag 1 - Tilbud BUS - Bro.pdf
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Punkt 15: Kampagnemateriale beboerapp (B)

Kampagnemateriale beboerapp (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 22. november 2019 / Jonas M. Cohen

Forretningsudvalget skal tage stilling til kampagnemateriale i forbindelse med lancering af beboerapp.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der indkøbes kampagnemateriale for 85.000 kr. i forbindelse med lanceringen af beboerappen og at midlerne afholdes af budgetposten ’Markedsføring’ i selskabet budget.

Problemstilling
I starten af 2020 udrulles beboerappen, der giver beboere mulighed for at henvende sig digitalt til
ejendomskontoret. Der skal i den forbindelse føres kampagne for at udbrede kendskabet blandt
beboerne.

Løsning / Økonomi
Administrationen anbefaler at der indkøbes kampagnemateriale for 75.000 kr.
Materialet vil blandt andet bestå af plakater og såkaldte doorhangers, der hænges på alle beboeres dørhåndtag. En del af kampagnen vil være at beboerne, som introduktion til appen, kan bestille
et stykke chokolade via appen fra ejendomskontoret, som leveres i beboerens postkasse.
Ud fra 3B’s størrelse anbefaler administrationen, at der indkøbes kampagnemateriale for 75.000
kr. og at disse penge afsættes fra budgetposten ’Markedsføring’ i selskabets budget. Der er for
2019 afsat 150.000 kr. til posten og der er den 22. november 2019 brugt 0 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen gennemføre den beskrevne kampagne for beboerappen i starten af 2020.

Bilag
Ingen.

1

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen. Forretningsudvalget bemærkede at det ville være hensigtsmæssigt, hvis Driftsudvalget blev præsenteret for
beboerappen.
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Punkt 16: Feriefremleje (B)

Feriefremleje (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 22. november 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til feriefremleje.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at korttidsudlejning, som beskrevet under afsnittet ’Løsning’ fortsat er tilladt i 3B’s boligafdelinger.

Problemstilling
Den 19. februar 2015 besluttede 3B’s organisationsbestyrelse, at beboere i 3B’s boligafdelinger
skal have mulighed for at fremleje deres lejlighed, efter de regler Transport- og Boligministeriet
fremsatte i 2014.

Løsning
Flere boligorganisationer i KAB-fællseskabet ønsker en diskussion af fordele og ulemper ved den
nuværende ordning og ønsker at tage stilling til, hvorvidt beboerne fortsat skal have mulighed for at
udleje deres bolig i kortere perioder igennem portaler som fx Airbnb. Ordningen kan give nogle beboere mulighed for selv at komme på ferie, fordi man i en periode får sin husleje dækket.
Officielt søgte ca. 70 personer KAB om tilladelse til at feriefremleje i 2018, men KAB er klar over, at
antallet af udlejninger er langt større end dette, hvorfor der er fokus på at få beboerne til at følge
reglerne. Hvis boligorganisationen vælger helt eller delvist at forbyde ferieudlejning, skal man være
opmærksom på, at dette ikke i sig selv vil hindre ulovlig fremleje, og at det er vanskeligt at føre tilsyn.
Udgangspunktet i KAB-fællesskabet er, at feriefremleje er tilladt i op til seks uger om året. Der er
dog flere regler, der skal overholdes, herunder at den opkrævede betaling ikke overstiger den tilsvarende lejebetaling. Beboeren må således ikke have overskud på udlejningen. KAB skal godkende en ansøgning fra beboeren, inden korttidsudlejningen begynder. Vejledningen kan findes på
KAB´s hjemmeside.

1

Boligorganisationen har også mulighed for at beslutte, at der i en eller flere afdelinger ikke skal tillades korttidsudlejning, f.eks. i afdelinger med meget central beliggenhed, eller afdelinger med systematisk udlejning i strid med reglerne, og deraf følgende gener for de øvrige beboere.
Administrationen gør opmærksom på, at udlejning via Airbnb indberettes automatisk til Skattestyrelsen. Det følger af en aftale imellem Skattestyrelsen og Airbnb.
Såfremt lovgivningen på området ændres, tilpasses ordningen hertil.
I tilfælde, hvor en lejer i KAB-fællesskabet udlejer sin lejlighed i strid med reglerne i afdelingen, kan
der sendes en advarsel til beboeren, og i værste fald kan beboeren risikere at miste sit lejemål. Det
er boligorganisationen/KAB, der skal dokumentere, at reglerne er overtrådt.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen fortsætte den hidtidige
praksis med feriefremleje af lejemål i 3B’s boligafdelinger.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 17: Vestergården 1 - Individuel kollektiv modernisering af badeværelser (B)

Vestergården 1 - Individuel kollektiv modernisering af badeværelser (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 22. november 2019/ Anne Mette F. Svendsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til individuel kollektiv modernisering af badeværelser i
afdeling Vestergården 1, herunder afdelingens ansøgning om trækningsretsmidler.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den individuelle kollektive modernisering af 90 badeværelser i afdeling Vestergården 1
godkendes jf. ’løsning’.

2.

om der til den individuelle kollektive modernisering af 90 badeværelser i afdeling Vestergården 1 kan ydes tilsagn om trækningsretsmidler på maksimalt 1.350.000 kr., svarende til
15.000 kr. pr. bolig.

Problemstilling
Afdelingen Vestergården 1 ønsker at tilbyde 50 lejemål at kunne foretage badeværelsesmodernisering, samt at udskifte badeværelser i 40 fraflytterlejligheder, så badeværelserne bliver tidssvarende. Afdelingen godkendte forslaget på afdelingsmødet den 18. september 2018.

Løsning
Godkendelse af individuel kollektiv modernisering
Organisationsbestyrelsen skal (delegeret fra repræsentantskabet jf. ’Bekendtgørelse om drift af
almene boliger m.v.’ § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Herlev Kommune kan godkende
lånoptagelsen.
Afdelingsmødet har besluttet en maksimal huslejestigning på 520 pr. måned i 30 år svarende til en
samlet udgift pr. lejemål på 187.200 kr. Afdelingens gennemsnitshusleje er 4.427-5.961 kr. pr. måned svarende til et gennemsnit på 815,15 kr. pr. m2 pr. år fra den 1. januar 2020.
Trækningsretsmidler
For at holde byggesagsomkostningerne nede i de individuelle badeværelsesmoderniseringer ønskes der trækningsret svarende til 15.000 kr. pr. lejemål.
1

Udførelsen af badeværelsesudskiftningerne vil foregå i årene 2020-2022 ved tilmelding fra beboere, som ønsker badeværelsesmodernisering og ved fraflytninger, hvor boligen har behov for badeværelsesudskiftning. Der kan maksimalt laves 90 badeværelsesmoderniseringer i den nævnte periode. Hvis ikke der ikke er gennemført 90 badeværelsesmoderniseringer ved udgangen af 2022,
vil sagen blive lukket og trækningsretsmidlerne samt lånebehovet vil blive nedjusteret.
Der tages forbehold for kommunens godkendelse af projektet.

Økonomi
Budget for 90 køkkenudskiftninger
Håndværkerudgifter, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget

12.600.000 kr.
12.600.000kr.

Finansiering
Trækningsretsmidler (15.000 kr. pr. bolig)
30-årigt realkreditlån (Beboerandel)
Samlet anlægssum

1.350.000 kr.
10.850.000 kr.
12.600.000 kr.

Når sagen lukkes og lånet er hjemtaget, vil der foretages en efterregulering af huslejen, så huslejeindtægterne fra de berørte lejere vil svare til låneydelsen.

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

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 18: Danalund – Forlængelse af modernisering af køkkener (B)

Danalund – Forlængelse af modernisering af køkkener (B)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Forretningsudvalget den 26. november 2019
- 22. november 2019 / Jonas M. Cohen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forlængelse af individuel kollektiv modernisering af
køkkener i afdeling Danalund, herunder afdelingens ansøgning om trækningsretsmidler.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

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

Problemstilling
Afdelingsbestyrelsen i afdeling 3031 Danalund ønsker at udskifte køkkener ved fraflytninger, så
køkkenerne bliver tidssvarende. Organisationsbestyrelsen godkendte i den forbindelse en indstilling om individuelle kollektive moderniseringer af 15 køkkener den 19. juni 2018 for perioden 20182019.
Der er ved udgangen af 2019 kun udskiftet 9 køkkener og afdelingen ønsker at forlænge perioden
for moderniseringen.

Løsning
Godkendelse af individuel kollektiv modernisering
Organisationsbestyrelsen skal (delegeret fra repræsentantskabet jf. ’Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.’ § 7) godkende afdelingens låneoptag, før Hvidovre Kommune kan godkende lånoptagelsen.
Huslejekonsekvensen for lånoptagelsen er ca. 234 kr. pr. måned pr. bolig i 15 år. Afdelingens nuværende husleje er 3.480-5.560 kr. pr. måned svarende til et gennemsnit på 834 kr. pr. m2 pr. år.
Trækningsretsmidler
For at holde byggesagsomkostningerne nede i de individuelle køkkenmoderniseringer ønskes der
trækningsret. Forretningsudvalget besluttede den 26. november at give trækningsret på det oprindelige beløb på 225.000 kroner.
1

Udførelsen af køkkenudskiftningerne vil blive forlænget til 2021 ved fraflytninger, hvor boligen har
behov for køkkenudskiftning. Der kan maksimalt laves 15 køkkenudskiftninger i den nævnte periode.
Der tages forbehold for et ekstraordinært afdelingsmødes godkendelse af projektet ultimo 2019.

Økonomi
Budget for 15 køkkenudskiftninger
Håndværkerudgifter, honorar- og låneomkostninger
Samlet budget
Finansiering
Afdelingens vedligeholdelsesandel (40 pct.)
Trækningsretsmidler (15.000 kr. pr. bolig)
15-årigt realkreditlån (Beboerandel)
Samlet anlægssum

1.188.750 kr.
1.188.750kr.

475.500 kr.
225.000 kr.
488.250 kr.
1.188.750kr.

Når sagen lukkes og lånet er hjemtaget, vil der foretages en efterregulering af huslejen, så huslejeindtægterne fra de berørte lejere vil svare til låneydelsen.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen og den tilhørende finansiering og afdelingsmødet godkender projektet, vil byggesagen blive forlænget frem til 2021, når der foreligger tilsagn
fra Landsbyggefonden samt Hvidovre Kommune.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen og trækningsretsmidler på 225.000 kr.
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Punkt 19: Australiensvej – Alternativ til helhedsplan (B)

Australiensvej – alternativ til helhedsplan (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen 3. dec. 2019
Byggeudvalget d. 18. nov. 2019
18. november 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Lars Madsen

Organisationsudvalget skal tage stilling til, om der skal afholdes en analyse ift. en alternativ plan
for helhedsplanen i afdelingen Australiensvej med det formål at søge de små billige lejemål i afdelingen bibeholdt.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der iværksættes en analyse af alternativet til helhedsplanen, som indbefatter en økonomisk opgørelse af den igangværende sag og en beskrivelse af et mulig teknisk indhold inkl.
overslagsøkonomi af dette alternativ.

2.

at der bevilges 200.000 kr. ex. moms til udarbejdelse af analysen nævnt i punkt 1 og at udgifterne afholdes af byggesagen.

Problemstilling
Der har i en del år været arbejdet på en helhedsplan for Australiensvej. Helhedsplanen indeholder:


Udskiftning af tag



Udnyttelse af tagrum til beboelse, hvor underliggende lejligheder udvides op i tagrummet.



Sammenlægning af otte lejligheder lodret og vandret, som bliver til 4 store lejligheder



Nedlæggelse af to bitrapper der inddrages til beboelse. I den forbindelse etableres
sprinkling af hovedtrapperne og nye døre til lejlighederne.



Gårdsammenlægning i samarbejde med de øvrige foreninger.



Etablering af nyt beboerlokale.

Finansieringen af projektet er besluttet på organisationsbestyrelsesmøder den 30. juni 2016 og
den 14. september 2017, og afdelingen har vedtaget helhedsplanen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 14. juni 2016.
Skema A godkendelse er modtaget fra Københavns kommune og Landsbyggefonden, myndighedsprojektet er indsendt og projekteringen af hovedprojektet er i gang. Det forventes, at det sam1

lede projekt sendes i udbud til entreprenører primo 2020 for indhentning af tilbud, hvorefter der kan
indsendes en skema B ansøgning.
Der har imidlertid rejst sig en tvivl i afdelingen om, hvorvidt man ønsker at gennemføre projektet.
Da overvejelserne om projektet i sin tid blev påbegyndt, var tanken at skabe et bredere boligudbud
med større lejligheder gennem sammenlægning af lejemål og ved samme lejlighed benytte anledningen til at få udskiftet taget.
Tiden har imidlertid overhalet lejlighedssammenlægningerne, da situationen på boligmarkedet i de
seneste 10-15 år har ændret sig markant, så København i dag mangler små boliger til en overkommelig husleje.
Afdelingen spørger derfor, om der er mulighed for at træde ud af helhedsplanen.
Der har allerede været afholdt en række udgifter til projektet som omfatter tomgangsudgifter til lejemål, der skal sammenlægges, udgifter til arkitekt ingeniør osv. Derudover er der skubbet en regning fra basisprojektet, som blev udført tilbage i 2007. De forbrugte omkostninger udgør pt. ca. kr.
4 mio., og der forventes at være forbrugt ca. kr. 5 mio., inden rådgiver har færdigprojekteret og udbudt projektet. Det skal besluttes, hvem der skal dække denne omkostning
Hvis ikke helhedsplanen gennemføres er der en bekymring for bygningens - og især tagets tilstand, da flere vedligeholdelsesarbejder har været udskudt, fordi man afventede helhedsplanen.
Der er derfor brug for at få en vurdering af, hvad det vil betyde for afdelingen at træde ud og gennemføre en ustøttet helhedsplan.
Der er også behov for en økonomisk analyse af, hvad det vil koste for henholdsvis afdelingen og
organisationen, hvis en støtte helhedsplan afløses af en ustøttet renovering.

Løsning
Den umiddelbart mest enkle løsning, som respekter den tidligere afdelingsmødegodkendelse, er at
fortsætte projekteringen og prissætte de besluttede arbejder.
Sideløbende med dette kan der iværksættes alternativer til helhedsplanen, nemlig at fortsætte med
en reduceret ustøttet renovering af enkeltelementer fra helhedsplanen. Det kan så tages op sammen med en samlet beslutning om sagens videreførelse.
Alternativet er at stoppe helhedsplanen nu og foretage ovennævnte analyse af at føre sagen videre som ustøttet sag.

2

Økonomi
Det er endnu ikke opgjort, hvor store forpligtigelsen selskabet har ved helt at droppe helhedsplanen.
Det er skønnet at analyserne for et alternativ vil udgøre 200.000 ex. moms., som formegentlig skal
bevilges af selskabets dispositionsfond.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen vil analyse af alternativet til helhedsplanen
blive sat iværk.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Beløbet på de 200.000 kr. indstilles som et udlæg fra selskabets arbejdskapital.
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Punkt 20: Sundholmsvej 6 - Status for byggesagen (B)

Sundholmsvej 6 - Status for byggesagen (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen d. 3. dec. 2019
Byggeudvalget den 18. november 2019
14. nov. 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Mette Sook Høgel

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om status for projektet vedr. opførelse af seniorbofællesskab og ungdomsboliger på Sundholmsvej 6, 2300 København S, og efterfølgende tage stilling til,
om der skal søges indblik i grundlaget for kommunens afslag i forhold til dispensation om friareal,
som bremser projektet.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der med juridisk bistand søges indblik i grundlaget for kommunens afslag ift. dispensation om friareal.

2.

at der bevilges op til 100.000 kr. inkl. moms fra dispositionsfonden til at gennemføre punkt
1.

3.

at en del af parcel 5 kan udlejes til Københavns Kommune, såfremt Københavns Kommune
varetager driften, og Københavns Kommune udarbejder lejekontrakten.

Problemstilling
3Bs organisationsbestyrelse har den 27. juni 2019 godkendt, at omkostninger til grundkøbsaftalens
parkeringsforpligtigelse til parcel 3 dækkes af dispositionsfonden, når parkeringspladser til parcel 3
skal etableres.
Administrationen har efter aftale med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF)
fremsendt ansøgning om følgende dispensationer:
-

Overskridelse af byggefelt
Etablering af franske altaner ved ungdomsboliger
Etablering af placering af 13 pct. friareal til parcel 5 på parcel 4
Fjernelse af bevaringsværdigt træ (parcel 2)
Undladelse af etablering af anlæg til genanvendelse af regnvand til brug for toiletskyl

Sideløbende er der fremsendt ansøgning til Københavns Kommunes Økonomiforvaltning (ØKF) om
deklarering af 13 pct. friareal til parcel 5 på parcel 4, som er Københavns Kommunes ejendom.
1

Dispensationsansøgning til TMF og ansøgning til ØKF er fremsendt med forventning om fremsendelse af skema A ansøgning primo 2020.
ØKF har den 14. oktober 2019 afvist KABs ansøgning om deklarering af 13 pct. friareal til parcel 5
på parcel 4 med henvisning til, at det ikke anses som værende et aftalevilkår for grundkøbshandlen,
og at det er et sædvanligt vilkår, at den enkelte grundejer skal opfylde krav som friarealsprocent mv.
på egen matrikel.
TMF har den 15. november afvist at give dispensation for friarealskravet på 60% på parcel 5 med
henvisning til at forholdet mellem friareal og bebyggelse er at betragte som et princip i lokalplanen,
og der dermed ikke kan dispenseres fra disse forhold. TMF henviser til en afgørelse fra Miljø- og
Naturklagenævnet på en lignende lokalplansag
Administrationen har i oktober måned 2019 modtaget henvendelse fra Københavns Ejendomme
(KEJD), som gerne vil leje en del af parcel 5 jf. bilag 1 til fire parkeringspladser svarende til et areal
på 150 kvm. KEJD ønsker at leje arealet frem til 1. oktober 202 til brug for fritidshjem i midlertidige
pavilloner på Sundholmsvej 44.

Løsning
Parkeringsforpligtigelse
Indfrielse af købsaftalens parkeringsforpligtelse ift. parcel 3 har flere spor:
-

Tidsperspektivet ift. at der pt. er placeret midlertidige institutionspavilloner på parcel 3, og Københavns Kommune er i underskud af institutionspladser, dvs. parkeringskravet forventes først
indløst et stykke ud i fremtiden

-

Der er pt. er igangsat udvikling af Hørgårdens arealer, herunder evt. parkeringskælder, som
parcel 3 i så fald vil kunne henvises til.

-

Der kan evt. forventes udarbejdet ny/revideret lokalplan med lavere parkeringsnorm inden parkeringsforpligtigelsen indløses. I så fald kan opfyldelse af ny parkeringsnorm eventuelt håndteres på terræn med let inddækning (krav om bygning).

Dispensationsansøgninger og skema A
Ift. lokalplankrav har Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) givet tilsagn til følgende dispensationer:
-

Forhøjelse af andel af ungdomsboliger til 22,66 pct. af boligarealet i lokalplansområdet.

-

Ændring af parkeringsnorm for biler til ungdomsboliger på 1 parkeringsplads pr. 300 kvm pr.
etageareal

-

Etablering af stiforbindelse til gående og cyklister i stedet for en privat fællesvej på en del af
lokalplanplanens område samt etablering af køreadgang fra Amagerfælledvej.
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Derudover er der den 3. oktober 2019 søgt følgende dispensationer iht. aftale med TMF, ansøgning
vedhæftet:
-

Overskridelse af byggefelt

-

Etablering af franske altaner ved ungdomsboliger

-

Etablering af placering af 13 pct. friareal til parcel 5 på parcel 4

-

Fjernelse af bevaringsværdigt træ (parcel 2)

-

Undladelse af etablering af anlæg til genanvendelse af regnvand til brug for toiletskyl

Der har forud for dispensationsansøgning af den 3. oktober 2019 været drøftelser med TMF, hvor
de enkelte dispensationsemner er blevet gennemgået. Af de ansøgte dispensationer er kun krav om
friarealsprocent, som TMF ikke har udtrykt forståelse for. KAB har overfor TMF henvist til gældende
Kommuneplan samt senere godkendte lokalplaner med et lavere krav til friareal for ungdomsboliger
(30%), hvorunder det vil være muligt at realisere projektet for Sundholmsvej 6, parcel 5.
Såfremt TMF imødekommer de fremsendte dispensationsansøgninger, vil der umiddelbart herefter
blive fremsendt skema A ansøgning. Såfremt der er dispensationspunkter, som TMF afviser, vil det
kræve tilpasning af projektet med omkostninger til rådgiver og eventuelt et mindre støtteberettiget
areal til følge.
Udlejning af del af parcel 5
3B har tidligere været i dialog med den private ejendomsudvikler Tetris, der bygger ungdomsboliger
på den anden side af Amagerfælledvej, om udlejning af Sundholmsvej 6, parcel 2. I den forbindelse
fik vi udarbejdet udkast til lejeaftale, bilag 2. Såfremt 3B beslutter at udleje del af parcel 5 til KEJD
vil der blive taget udgangspunkt i dette udkast.

Økonomi
Der har frem til og med november 2019 været afholdt 5,7 mio. kr. til udvikling af projektet, herunder
totalentrepriseudbud og udarbejdelse af dispensationer og skema A materiale. Såfremt projektet
afsluttes nu, vil omkostningerne skulle afholdes af dispositionsfonden.

Videre proces
ØKF har afvist at deklarere friareal svarende til 13% til parcel 5 på parcel 4, og TMF har afvist at
give dispensation for friarealskravet på 6+% på matrikel 5.
Byggeudvalget vedtog følgende rækkefølge i de fremadrettede indsatser:
1. Der skal med juridisk bistand søges indblik i grundlaget for afgørelsen ift. dispensation om friareal.
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2. Det kan undersøges, om kravet for friareal kan findes på andre måder – ved at etablere friareal
på tagterrassen eller deklarere friareal på nærliggende 3B matrikler. Herunder kan der indgås
en politisk dialog med KK ift. nedslag i prisen pga. kravet til friareal.
3. Herefter skal det undersøges, om der kan opstartes en proces omkring ny lokalplan.
Når indsats 1 er gennemført, skal projektet og de videre indsatser drøftes i udvalget igen.

Bilag
1. Sundholmsvej 6 - Henvendelse fra KEJD vedr. leje

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
Byggeudvalget ønskede et notat om forløbet og administrationen arbejder på at udarbejde et. Notatet forventes færdigt ultimo 2019.
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Kære Mette,
I forlængelse af vores korrespondance så skal jeg venligst høre, om KK vil
kunne leje en del af hjørnearealet, jf. kortbilag nedenfor. Vi har behov for
leje 4 parkeringspladser eller et areal på ca. 150 m2.
Vi vil have behov for at leje arealet frem til 1. oktober 2020. Dette til brug
for fritidshjem i midlertidige pavilloner på Sundholmsvej 44.

Med venlig hilsen,
Malene

Med venlig hilsen
Malene Meier Schultz-Jørgensen
Chefkonsulent, cand. jur.
Team Ejendomsoptimering
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen
Center for Økonomi
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Direkte

4048 6284

Mobil

4162 6776

Fra: Mette Sook Høgel <mesh@kab-bolig.dk>
Sendt: 21. oktober 2019 12:55
Til: Malene Meier Schultz-Jørgensen <ZS5N@kk.dk>
Emne: SV: VS: Areal ved Sundholm - mulighed for leje?
Kære Malene
Tak for status.
Til orientering har jeg tidligere haft drøftelser med ØKF ift. at midlertidig
brug af arealet frem mod byggeopstart. På daværende tidspunkt fik 3B
afslag på dette. Jeg har senest været i dialog med Christine Schou, ØKF
Køb, Salg og Leje. Jeg vil foreslå, at du gå i dialog med hende for at få
afklaret, om der hos ØKF er enighed om, hvorvidt 3B kan udleje arealet.
Med venlig hilsen
Mette Sook Høgel
Seniorprojektleder
Tlf. 38 38 19 14
mesh@kab-bolig.dk

Fra: Malene Meier Schultz-Jørgensen <ZS5N@kk.dk>
Sendt: 21. oktober 2019 12:46
Til: Mette Sook Høgel <mesh@kab-bolig.dk>
Emne: SV: VS: Areal ved Sundholm - mulighed for leje?
Kære Mette,
Blot for at give dig en lille status, så er vi stadig interesserede i at leje areal
nr. 2. Vi er ved at afklare nogle parkeringskrav og tænker at kunne vende
tilbage i løbet af nogle uger.
Du hører nærmere…

/Malene
Fra: Mette Sook Høgel <mesh@kab-bolig.dk>
Sendt: 1. oktober 2019 08:15
Til: Malene Meier Schultz-Jørgensen <ZS5N@kk.dk>
Emne: VS: VS: Areal ved Sundholm - mulighed for leje?
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Kære Malene
Jeg har fået videresendt din mail nedenfor fra 3Bs kundechef Jonas Cohen.
Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 40 12 96 60, så kan vi drøfte
kommunens ønske om leje af areal.
Med venlig hilsen
Mette Sook Høgel
Seniorprojektleder
Tlf. 38 38 19 14
mesh@kab-bolig.dk

Fra: Malene Meier Schultz-Jørgensen <ZS5N@kk.dk>
Dato: 24. september 2019 kl. 12.46.23 CEST
Til: Jonas Mørch Cohen <jmc@kab-bolig.dk>
Emne: VS: Areal ved Sundholm - mulighed for leje?
Kære Jonas Cohen,
Jeg har fået dine kontaktdata fra Jens Elmelund og skriver til dig for at
høre, om Københavns Kommune har mulighed at leje (evt. blot en del af)
nedenstående areal – del af matr. nr. 1 bk, Eksercerpladsen.
Arealet ønskes lejet mhp. etablering af midlertidige p-pladser til at betjene
hhv. en midlertidig daginstitution og tidlig opstart af skole i området.
Der kan blive tale om en lejeperiode helt frem til sommeren 2023 eller i
kortere tid.
Kan vi indlede en dialog herom? Og hvad ser du i givet fald som next
step?

Punkt 22: Byggeforretningsføreraftale for byggesagen Herlev Skole (B)

Byggeforretningsføreraftale for renovering af Herlev Skole (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen 3. dec. 2019
Byggeudvalget d. 18. nov. 2019
14. november 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Trine Baadsgaard Qvesel

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås byggeforretningsføreraftale mellem Boligforeningen 3B og KAB for byggesagen omhandlende udskiftning af tag, vinduer og hoveddøre i afdeling Herlev Skole.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B godkender byggesagen med udskiftning af tag, vinduer og hoveddøre i afdeling Herlev Skole på nedenstående præmisser.

2.

at 3B indgår byggeforretningsføreraftale med KAB for renoveringssagen udskiftning af tag,
vinduer og hoveddøre, jf. bilag 1, med et byggesagshonorar til KAB på 299.00 kr. inkl.
moms, som finansieres af byggesagen.

Problemstilling / Løsning
Afdeling Herlev Skole planlægger udskiftning af tag på bygning A (den oprindelige skolebygning)
og udskiftning (evt. renovering) af vinduer og hoveddøre i både bygning A og D (hele afdelingen).
Byggesagen har en forventet anlægssum på 10.790 mio. kr. inkl. moms. og planlægges at blive
udført som en ustøttet renoveringssag. Byggesagen bliver finansieret med lån suppleret med
egenfinansiering og det forventes at afdelingen må søge om egen trækningsret og tilskud fra dispositionsfonden.
Godkendelse af byggesagens omfang, herunder skema A og finansiering, behandles i en særskilt
indstilling til Byggeudvalget.
For at byggesagen kan opstartes, skal 3B indgå byggeforretningsføreraftale (bilag 1) med KAB.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

1

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen og byggesagens omfang godkendes vil administrationen gå videre med sagen og indhente de relevante godkendelser hos kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune mv.
Byggesagen og tilhørende huslejeøkonomi fremlægges for afdelingen på ekstraordinært afdelingsmøde i december 2019, med forbehold for Herlev Kommunes efterfølgende godkendelse.

Bilag
1. Byggeforretningsføreraftale Herlev Skole

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)
29. oktober 2019

Mellem Boligforeningen 3B og
KAB

Sag
1023004 Herlev Skole – Udskiftning af vinduer, tag og hoveddøre
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)

Mellem

Boligforeningen 3B
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

- i det følgende benævnt bygherren

og

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

- i det følgende benævnt KAB
indgås aftale om byggeforretningsførelse på nedenstående vilkår.

§ 1 Projektet
På vegne af bygherren varetager KAB forretningsførelsen ved gennemførelse af udskiftning af eternittag, vinduer og hoveddøre.
Foreløbig tidsplan vedlægges som bilag 1.
Såfremt projektets omfang kommer til at afvige fra det ovenfor nævnte,
vil byggeforretningsførelsen omfatte det således ændrede projekt.

§ 2 KAB’s ydelser
KAB varetager, på bygherrens vegne, såvel under forberedelse som under byggeriet, administration af sagen i henhold til de til enhver tid fastsatte vejledende bestemmelser vedrørende ustøttet byggeri. Ydelserne er
nærmere beskrevet i Ydelsesbeskrivelse for ustøttet renovering, vedlagt
som bilag 2.
Til at varetage dette arbejde udpeger KAB en ansvarlig projektleder, der
koordinerer alle KAB’s ydelser overfor kunden. Eventuel udskiftning af
denne projektleder kan kun ske efter nærmere aftale mellem bygherren
og KAB.
Byggeforretningsførerens hverv er afsluttet, når 1-års garantigennemgangen er gennemført, og eventuelle fejl og mangler afledt heraf er afhjulpet
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og godkendt, når entreprenørernes garantistillelser i forbindelse hermed
kan nedskrives, og når endeligt byggeregnskab inkl. opgjorte reservationer er godkendt af kommunen.
Dog yder KAB bistand i forbindelse med de lovpligtige 1- og 5-års svigteftersyn jf. ydelsesbeskrivelsens pkt. 5.5, med mindre bygherren aktivt
vælger denne ydelse fra.

§ 3 Bygherrens ydelser
Bygherren forpligter sig til at deltage aktivt i alle beslutninger, der skal
til, for at fremme projektet i henhold til de vedtagne tidsplaner, deltage i
de fornødne møder omkring disse forhold samt til at tiltræde de fornødne dokumenter i henhold til selskabets tegningsregler.

§ 4 KAB’s råderet, fuldmagt m.m.
KAB er bemyndiget til at underskrive for, og disponere på bygherrens
vegne inden for det godkendte anlægsbudget.
KAB tegner bygherren i alle forhold med undtagelse af underskrift på
skøder, pantebreve, deklarationer og andre dokumenter, der skal tinglyses på bygherrens ejendom.

§ 5 Opbevaring af dokumenter
KAB indhenter og opbevarer alle originale dokumenter. Bygherren kan
efter anmodning tilstilles kopi heraf. Ved byggesagens afslutning (tilsynsmyndighedens godkendelse af endeligt byggeregnskab) kan bygherren efter aftale tilsendes de originale dokumenter, dog ikke de originale
entreprenørgarantier, såfremt KAB skal administrere nedskrivningen af
disse ved garantiperiodernes udløb.

§ 6 Honorar og udlæg
For byggeforretningsførelsen betales der et honorar til KAB i henhold til
KAB’s prisblad, vedlagt som bilag 3. Ud fra en forventet anlægssum på
10.788.698 mio. kr. jf. bilag 4, kan honoraret beregnes til 299.000 kr. inkl.
moms.
Honoraret er beregnet af den samlede anskaffelsessum inkl. moms (dog
ekskl. honorar) og tillagt 25 % moms.
• Honoraret fastsættes endeligt ud fra den samlede anlægssum
godkendt efter licitationen, og ud fra det på det tidspunkt gældende byggeomkostningsindeks.
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• Udgifter til kopiering, befordring, mødeudgifter m.v. er ikke indeholdt i honoraret for byggeforretningsførelsen og kan faktureres særskilt.
• Udarbejdelse af materiale til gennemførelse af rådgiverudbud i
henhold til Udbudsdirektivets bestemmelser, kan der træffes
særskilt aftale om, idet betaling herfor ligger udover det ovennævnte honorar.
• Skal der ske udbud af rådgiverydelser efter Tilbudslovens bestemmelser om annonceringspligt, honoreres med 16.000 kr.
ekskl. moms.
• Deltagelse i de lovpligtige 1-års og 5-års svigteftersyn og evt.
voldgiftssager er en del af KAB’s ydelser, men ligger udover
ovennævnte honorar. Betaling herfor sker i henhold til gældende
prisblad.
Bestyrelseshonorar efter det tidligere By- og Boligministeriums regler tilfalder bygherren.
Under byggesagen kan der ske acontoudbetalinger af honoraret for byggeforretningsførelsen med nedenstående maksimale procentsatser:
25 % ved afdelingsmødets godkendelse af projekt og budget
25 % ved godkendelse af budget efter licitation
35 % under byggearbejdet (kvartalsvis)
10 % ved kommunens godkendelse af byggeregnskab
5 % ved godkendelse af endeligt byggeregnskab (reservationsopgørelse)

§ 7 Forsikring
Til dækning af nærværende rådgiveropgave har KAB tegnet professionel
ansvarsforsikring. Police med angivelse af dækningssummer er vedlagt
som bilag 5.
§ 8 Aftalens ophør
Nærværende aftale er uopsigelig fra begge parters side og ophører automatisk, når mangeludbedring efter 1-års gennemgangen er afsluttet, og
endeligt byggeregnskab er godkendt.
I tilfælde af misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves af den ikke
misligholdende part.
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Hvis projektet, som følge af forhold uden for KAB’s indflydelse, ikke kan
gennemføres, tilkommer der KAB et honorar beregnet efter medgået tid,
dog maksimalt indenfor den i § 6 nævnte honorarfordeling.

§ 9 Tvister
Alle tvister skal søges løst i mindelighed. Kan en sådan løsning ikke findes, skal parterne indkalde en opmand.
Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk i forhold til den
uenighed, der ønskes behandlet.
Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7
kalenderdage efter uenighedens opståen skriftligt meddele modparten,
at man ønsker at indkalde en opmand. Opnås der ikke inden 14 dage
enighed om opmanden, skal denne udpeges af præsidenten for Sø- og
handelsretten i København.
Parterne kan fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken deles som udgangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en
anden fordeling.
Er det ikke aftalt, at opmandens afgørelse er endelig, kan begge parter efterfølgende forelægge uenigheden for en voldgiftsret.
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§ 10 Tiltrædelse
Nærværende aftale er udfærdiget i 1 eksemplarer og underskrives af
begge parter.

Dato:

Dato: 29. oktober 2019

Som bygherre:

Som byggeforretningsfører:

____________________________
Steffen Morild
Formand

_____________________________
Michael Nielsen-Elgaard
Byggechef

____________________________
Iris Gausbo
Næstformand

_____________________________
Rikard Raagaard Nannestad
Teamchef

_____________________________
Trine Baadsgaard Qvesel
Projektleder

Bilag
1. Tidsplan
2. Ydelsesbeskrivelse, ustøttet renovering
3. Prisblad 2019
4. Foreløbigt anlægsbudget
5. Kopi af forsikringspolice
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Byggeforretningsføreraftale - Sønderlundvej Børneinstitution – Skimmeludbedring (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen 3. dec. 2019
Byggeudvalget d. 18. nov. 2019
14. november 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Barbara Holm Jørgensen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås byggeforretningsføreraftale mellem Boligforeningen 3B og KAB for byggesagen omhandlende udbedring af skimmel ved udskiftning af terrændæk og dræn samt etablering af ventilation i afdeling Sønderlundvej Børneinstitution.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at byggesagen vedrørende udbedring af skimmel mv. i afdeling Sønderlundvej Børneinstitution med samlet anlægssum på 4.145 mio. kr. godkendes. Byggesagen finansieres med
afdelingens egne henlæggelser og et realkreditlån i afdelingen.

2.

at 3B indgår byggeforretningsføreraftale med KAB, jf. bilag 1, med et byggesagshonorar på
245.000 kr, for byggesagen vedrørende udbedring af skimmel mv. i afdeling Sønderlundvej
Børneinstitution. Byggesagshonoraret finansieres af byggesagen.

Problemstilling
I 2017 blev der konstateret skimmel i et børnehavegrupperum beliggende delvist under terræn i afdeling Sønderlundvej Børneinstitution. Afdelingen drives som daginstitution af lejeren, Herlev Kommune.
Midlertidige, lejede pavilloner blev akut opsat på grunden til genhusning og der blev udført tekniske
undersøgelser samt udarbejdet udbedringsforslag for nyt terrændæk og dræn, samt etablering af
ventilationsanlæg. Organisationsbestyrelsen har d. 28. juni 2018 afsat 1,66 mio. kr. til dækning af
udgifter til genhusning, forundersøgelser mv. Udgiften er indeholdt i byggesagens budget.
Byggesagen har en forventet anlægssum på 4.145.000 kr. inkl. moms.
Herlev Kommunes kommunalbestyrelse har d. 9. oktober 2019 vedtaget byggesagen, herunder
forventet huslejestigning. Rådgiver er igangsat på baggrund af udbedringsforslag udarbejdet i
marts 2018. Alle udgifter herunder til forundersøgelser, udbedringsforslag samt genhusning i pavilloner finansieres af byggesagen og indgår dermed i den samlede anskaffelsessum af 4,145 mio.
kr.
1

Byggesagen bliver hovedsageligt finansieret med 30-årigt realkreditlån suppleret af afdelingens egne henlagte midler. Herlev Kommune har stillet 100% kommunal lånegaranti.
Byggesagen vil med ovenstående forventede anlægssum og finansiering medføre en forventet
huslejestigning på ca. 282 kr./m2/år, hvilket svarer til en stigning på 18,6 pct. Kvadratmeterlejen for
institutionen vil derefter forventeligt være på ca. 1800 kr./m2/år.

Løsning
For at byggesagen kan opstartes, skal 3B indgå byggeforretningsføreraftale (bilag 1) med KAB
specifikt for sagen.

Økonomi
Økonomien er beskrevet i afsnittet ovenfor.

Videre proces
Herlev Kommune og dermed også afdelingen har d. 9.oktober 2019 godkendt byggesagen og den
forventede huslejestigning.
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen vil administrationen begynde byggesagen.

Bilag
1. Byggeforretningsføreraftale Sønderlundvej Børneinstitution

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)
Dato 21. oktober 2019

Mellem Boligforeningen 3B og KAB
Afd.
24117 Sønderlundvej Børneinstitution
Sag
1017001 Skimmeludbedring
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)

Mellem

Boligforeningen 3B, 24117 Sønderlundvej Børneinstitution
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

‐ i det følgende benævnt bygherren

og

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

‐ i det følgende benævnt KAB
indgås aftale om byggeforretningsførelse på nedenstående vilkår.

§ 1 Projektet
På vegne af bygherren varetager KAB forretningsførelsen ved gennemfø‐
relse af byggesagen 1017001 Skimmeludbedring i Sønderlundvej Børne‐
institution, bygning 7B.
Projektet omhandler;
 Udskiftning af terrændæk og dræn under bygning 7B
 Etablering af ventilation i bygning 7B
Byggesagen udføres af totalrådgiver.
Foreløbig tidsplan vedlægges som bilag 1.
Såfremt projektets omfang kommer til at afvige fra det ovenfor nævnte,
vil byggeforretningsførelsen omfatte det således ændrede projekt.
§ 2 KAB’s ydelser
KAB varetager, på bygherrens vegne, såvel under forberedelse som un‐
der byggeriet, administration af sagen i henhold til de til enhver tid fast‐
satte vejledende bestemmelser vedrørende ustøttet byggeri. Ydelserne er
nærmere beskrevet i Ydelsesbeskrivelse for ustøttet renovering, vedlagt
som bilag 2.
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Til at varetage dette arbejde udpeger KAB en ansvarlig projektleder, der
koordinerer alle KAB’s ydelser overfor kunden. Eventuel udskiftning af
denne projektleder kan kun ske efter nærmere aftale mellem bygherren
og KAB.
Byggeforretningsførerens hverv er afsluttet, når 1‐års garantigennemgan‐
gen er gennemført, og eventuelle fejl og mangler afledt heraf er afhjulpet
og godkendt, når entreprenørernes garantistillelser i forbindelse hermed
kan nedskrives, og når endeligt byggeregnskab inkl. opgjorte reservatio‐
ner er godkendt af kommunen.
Dog yder KAB bistand i forbindelse med de lovpligtige 1‐ og 5‐års svigt‐
eftersyn jf. ydelsesbeskrivelsens pkt. 5.5, med mindre bygherren aktivt
vælger denne ydelse fra.
§ 3 Bygherrens ydelser
Bygherren forpligter sig til at deltage aktivt i alle beslutninger, der skal
til, for at fremme projektet i henhold til de vedtagne tidsplaner, deltage i
de fornødne møder omkring disse forhold samt til at tiltræde de for‐
nødne dokumenter i henhold til selskabets tegningsregler.
§ 4 KAB’s råderet, fuldmagt m.m.
KAB er bemyndiget til at underskrive for, og disponere på bygherrens
vegne inden for det godkendte anlægsbudget.
KAB tegner bygherren i alle forhold med undtagelse af underskrift på
skøder, pantebreve, deklarationer og andre dokumenter, der skal tingly‐
ses på bygherrens ejendom.
§ 5 Opbevaring af dokumenter
KAB indhenter og opbevarer alle originale dokumenter. Bygherren kan
efter anmodning tilstilles kopi heraf. Ved byggesagens afslutning (til‐
synsmyndighedens godkendelse af endeligt byggeregnskab) kan bygher‐
ren efter aftale tilsendes de originale dokumenter, dog ikke de originale
entreprenørgarantier, såfremt KAB skal administrere nedskrivningen af
disse ved garantiperiodernes udløb.
§ 6 Honorar og udlæg
For byggeforretningsførelsen betales der et honorar til KAB i henhold til
KAB’s prisblad, vedlagt som bilag 3.
Den forventede samlede anlægssum er 4.145.000 kr. inkl. moms, hvoraf
1.560.000 kr. inkl. moms vedrører genhusning i pavilloner og allerede
udførte forundersøgelser mv. ved rådgiver. Honorar for dette er afregnet
i medgået tid (160.000 kr. inkl. moms).
Ud fra en forventet anlægssum på 2.585.000 kr. inkl. moms jf. bilag 4,
kan honoraret beregnes til 81.200 kr. inkl. moms.
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Honoraret er beregnet af den samlede anskaffelsessum inkl. moms (dog
ekskl. honorar) og tillagt 25 % moms.
 Honoraret fastsættes endeligt ud fra den samlede anlægssum
godkendt efter licitationen, og ud fra det på det tidspunkt gæl‐
dende byggeomkostningsindeks.
 Udgifter til kopiering, befordring, mødeudgifter m.v. er ikke in‐
deholdt i honoraret for byggeforretningsførelsen og kan fakture‐
res særskilt.
 Udarbejdelse af materiale til gennemførelse af rådgiverudbud i
henhold til Udbudsdirektivets bestemmelser, kan der træffes
særskilt aftale om, idet betaling herfor ligger udover det oven‐
nævnte honorar.
 Skal der ske udbud af rådgiverydelser efter Tilbudslovens be‐
stemmelser om annonceringspligt, honoreres med 16.000 kr.
ekskl. moms.
 Deltagelse i de lovpligtige 1‐års og 5‐års svigteftersyn og evt.
voldgiftssager er en del af KAB’s ydelser, men ligger udover
ovennævnte honorar. Betaling herfor sker i henhold til gældende
prisblad.
Bestyrelseshonorar efter det tidligere By‐ og Boligministeriums regler til‐
falder bygherren.
Under byggesagen kan der ske acontoudbetalinger af honoraret for byg‐
geforretningsførelsen med nedenstående maksimale procentsatser:
25 % ved afdelingsmødets godkendelse af projekt og budget
25 % ved godkendelse af budget efter licitation
35 % under byggearbejdet (kvartalsvis)
10 % ved kommunens godkendelse af byggeregnskab
5 % ved godkendelse af endeligt byggeregnskab (reservationsopgørelse)

§ 7 Forsikring
Til dækning af nærværende rådgiveropgave har KAB tegnet professionel
ansvarsforsikring. Police med angivelse af dækningssummer er vedlagt
som bilag 5.
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§ 8 Aftalens ophør
Nærværende aftale er uopsigelig fra begge parters side og ophører auto‐
matisk, når mangeludbedring efter 1‐års gennemgangen er afsluttet, og
endeligt byggeregnskab er godkendt.
I tilfælde af misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves af den ikke
misligholdende part.
Hvis projektet, som følge af forhold uden for KAB’s indflydelse, ikke kan
gennemføres, tilkommer der KAB et honorar beregnet efter medgået tid,
dog maksimalt indenfor den i § 6 nævnte honorarfordeling.

§ 9 Tvister
Alle tvister skal søges løst i mindelighed. Kan en sådan løsning ikke fin‐
des, skal parterne indkalde en opmand.
Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkund‐
skab såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk i forhold til den
uenighed, der ønskes behandlet.
Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7
kalenderdage efter uenighedens opståen skriftligt meddele modparten,
at man ønsker at indkalde en opmand. Opnås der ikke inden 14 dage
enighed om opmanden, skal denne udpeges af præsidenten for Sø‐ og
handelsretten i København.
Parterne kan fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at op‐
mandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvir‐
ken deles som udgangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en
anden fordeling.
Er det ikke aftalt, at opmandens afgørelse er endelig, kan begge parter ef‐
terfølgende forelægge uenigheden for en voldgiftsret.
§ 10 Tiltrædelse
Nærværende aftale er udfærdiget i 1 eksemplar og underskrives af begge
parter.

Dato:

Dato:

Som bygherre:

Som byggeforretningsfører:

____________________________

_____________________________
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Steffen Morild
Formand

Michael Nielsen‐Elgaard
Byggechef

____________________________
Iris Gausbo
Næstformand

_____________________________
Michael Nielsen‐Elgaard
Teamchef

_____________________________
Barbara Holm Jørgensen
Projektleder

Bilag
1. Tidsplan
2. Ydelsesbeskrivelse, ustøttet renovering
3. Prisblad
4. Foreløbigt anlægsbudget
5. Kopi af forsikringspolice
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Punkt 24: Byggeforretningsføreraftale for byggesagen Hammelstruphus (B)

Byggeforretningsføreraftale for Hammelstruphus
(B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen 3. dec. 2019
Byggeudvalget d. 18. nov. 2019
1. september 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Julie Juhl Jakobsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås byggeforretningsføreraftale mellem Boligforeningen 3B og KAB for byggesagen omhandlende udskiftning af tekniske installationer
og tagvinduer i afdeling Hammelstruphus.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at byggesagen om udskiftning af tekniske installationer og tagvinduer i afdeling Hammelstruphus med en forventet anlægssum på 11,5 mio. kr. godkendes. Byggesagen finansieres med egne henlagte midler, realkreditlån og trækningsretsmidler, sidstnævnte søges der
om særskilt.

2.

at 3B indgår byggeforretningsføreraftale med KAB, jf. bilag 1, for renoveringssagen, Udskiftning af tekniske installationer og tagvinduer i afdeling Hammelstruphus. Byggesagen
har et byggesagshonorar til KAB på 329.000 kr. inkl. moms som finansieres af byggesagen.

Problemstilling / Løsning
Afdeling Hammelstruphus planlægger udskiftning af tekniske installationer og tagvinduer og har i
den forbindelse godkendt opstart af byggesag på afdelingsmøde den 24. september 2019 med en
ramme på 375.000 kr. til udførelse af Aftaletrin 1 (forundersøgelser og dispositionsforslag).
Byggesagen har en forventet anlægssum på ca. 11,5 mio. kr. inkl. moms. og planlægges at blive
udført i KAB’s Byggepartnerskab. Byggesagen bliver hovedsageligt finansieret med 30-årigt realkreditlån suppleret af afdelingens egne henlagte midler og egen trækningsret. Afdelingen har en
friværdi, som gør det muligt at hjemtage lån uden kommunal lånegaranti.
Byggesagen vil med ovenstående forventede anlægssum og finansiering medføre en forventet
huslejestigning på ca. 151 kr./m2/år, hvilket svarer til en stigning på 14,58 pct. Den gennemsnitlige
kvadratmeterleje i afdelingen vil derefter forventeligt være på ca. 1.187 kr./m2/år.

1

I finansieringsforslaget er der taget udgangspunkt i at afdelingen kan søge trækningsret for projektet. Hvis afdelingen godkender videre proces i byggesagen, søges der særskilt om midler fra egen
trækningsret til projektet hos 3B’s Forretningsudvalg.
For at byggesagen kan opstartes, skal 3B indgå byggeforretningsføreraftale (se bilag) med KAB
specifikt for sagen.

Økonomi
Økonomien er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen vil administrationen gå videre med byggesagen.
Byggesagen skal endelig godkendes i afdelingen på ekstraordinært afdelingsmøde når aftaletrin 1
afsluttes, og hvor endeligt projektindhold med budget, finansiering og huslejekonsekvens kendes
nærmere.

Bilag
1. Byggeforretningsføreraftale Hammelstruphus

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)
Dato 24. oktober 2019

Mellem Boligforeningen 3B og KAB
Afd.
24446 Hammelstruphus
Sag
3046001 Tekniske installationer og tagvinduer
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)

Mellem

Boligforeningen 3B, 446 Hammelstruphus
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

‐ i det følgende benævnt bygherren

og

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

‐ i det følgende benævnt KAB
indgås aftale om byggeforretningsførelse på nedenstående vilkår.

§ 1 Projektet
På vegne af bygherren varetager KAB forretningsførelsen ved gennemførelse af
byggesagen 3046001 i afdelingen Hammelstruphus.
Projektet omhandler;
 Udskiftning af vandinstallationer inkl. opsætning af vandmålere og fugtmel‐
dere i skakte
 Udskiftning af varmeinstallationer
 Renovering/udskiftning af faldstammer
 Renovering af varmecentral
 Renovering ventilationsanlæg
 Udskiftning af tagvinduer
Der udføres nødvendige tilstandsvurderinger og forundersøgelser af ovennævnte
bygningsdele så afdelingen kan prioritere udførelsesrækkefølge ud fra tilstand og
restlevetider.
Byggesagen planlægges at blive udført i KAB’s Byggepartnerskab.
Foreløbig tidsplan vedlægges som bilag 1.
Såfremt projektets omfang kommer til at afvige fra det ovenfor nævnte, vil bygge‐
forretningsførelsen omfatte det således ændrede projekt.
2/6

Punkt 24, Bilag 1: Bilag 1 - BFF Hammelstruphus.pdf

§ 2 KAB’s ydelser
KAB varetager, på bygherrens vegne, såvel under forberedelse som under bygge‐
riet, administration af sagen i henhold til de til enhver tid fastsatte vejledende be‐
stemmelser vedrørende ustøttet byggeri. Ydelserne er nærmere beskrevet i Ydelses‐
beskrivelse for ustøttet renovering, vedlagt som bilag 2.
Til at varetage dette arbejde udpeger KAB en ansvarlig projektleder, der koordine‐
rer alle KAB’s ydelser overfor kunden. Eventuel udskiftning af denne projektleder
kan kun ske efter nærmere aftale mellem bygherren og KAB.
Byggeforretningsførerens hverv er afsluttet, når 1‐års garantigennemgangen er gen‐
nemført, og eventuelle fejl og mangler afledt heraf er afhjulpet og godkendt, når en‐
treprenørernes garantistillelser i forbindelse hermed kan nedskrives, og når ende‐
ligt byggeregnskab inkl. opgjorte reservationer er godkendt af kommunen.
Dog yder KAB bistand i forbindelse med de lovpligtige 1‐ og 5‐års svigteftersyn jf.
ydelsesbeskrivelsens pkt. 5.5, med mindre bygherren aktivt vælger denne ydelse
fra.

§ 3 Bygherrens ydelser
Bygherren forpligter sig til at deltage aktivt i alle beslutninger, der skal til, for at
fremme projektet i henhold til de vedtagne tidsplaner, deltage i de fornødne møder
omkring disse forhold samt til at tiltræde de fornødne dokumenter i henhold til sel‐
skabets tegningsregler.

§ 4 KAB’s råderet, fuldmagt m.m.
KAB er bemyndiget til at underskrive for, og disponere på bygherrens vegne inden
for det godkendte anlægsbudget.
KAB tegner bygherren i alle forhold med undtagelse af underskrift på skøder, pan‐
tebreve, deklarationer og andre dokumenter, der skal tinglyses på bygherrens ejen‐
dom.

§ 5 Opbevaring af dokumenter
KAB indhenter og opbevarer alle originale dokumenter. Bygherren kan efter an‐
modning tilstilles kopi heraf. Ved byggesagens afslutning (tilsynsmyndighedens
godkendelse af endeligt byggeregnskab) kan bygherren efter aftale tilsendes de ori‐
ginale dokumenter, dog ikke de originale entreprenørgarantier, såfremt KAB skal
administrere nedskrivningen af disse ved garantiperiodernes udløb.
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§ 6 Honorar og udlæg
For byggeforretningsførelsen betales der et honorar til KAB i henhold til KAB’s
prisblad, vedlagt som bilag 3.
Ud fra en forventet anlægssum på ca. 11.500.000 kr. inkl. moms jf. bilag 4, kan ho‐
noraret beregnes til 329.000 kr. inkl. moms.
Honoraret er beregnet af den samlede anskaffelsessum inkl. moms (dog ekskl. ho‐
norar) og tillagt 25 % moms.
 Honoraret fastsættes endeligt ud fra den samlede anlægssum godkendt ef‐
ter licitationen, og ud fra det på det tidspunkt gældende byggeomkost‐
ningsindeks.
 Udgifter til kopiering, befordring, mødeudgifter m.v. er ikke indeholdt i ho‐
noraret for byggeforretningsførelsen og kan faktureres særskilt.
 Udarbejdelse af materiale til gennemførelse af rådgiverudbud i henhold til
Udbudsdirektivets bestemmelser, kan der træffes særskilt aftale om, idet be‐
taling herfor ligger udover det ovennævnte honorar.
 Skal der ske udbud af rådgiverydelser efter Tilbudslovens bestemmelser om
annonceringspligt, honoreres med 16.000 kr. ekskl. moms.
 Deltagelse i de lovpligtige 1‐års og 5‐års svigteftersyn og evt. voldgiftssager
er en del af KAB’s ydelser, men ligger udover ovennævnte honorar. Beta‐
ling herfor sker i henhold til gældende prisblad.
Bestyrelseshonorar efter det tidligere By‐ og Boligministeriums regler tilfalder byg‐
herren.
Under byggesagen kan der ske acontoudbetalinger af honoraret for byggeforret‐
ningsførelsen med nedenstående maksimale procentsatser:
25 % ved afdelingsmødets godkendelse af projekt og budget
25 % ved godkendelse af budget efter licitation
35 % under byggearbejdet (kvartalsvis)
10 % ved kommunens godkendelse af byggeregnskab
5 % ved godkendelse af endeligt byggeregnskab (reservationsopgørelse)

§ 7 Forsikring
Til dækning af nærværende rådgiveropgave har KAB tegnet professionel ansvars‐
forsikring. Police med angivelse af dækningssummer er vedlagt som bilag 5.
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§ 8 Aftalens ophør
Nærværende aftale er uopsigelig fra begge parters side og ophører automatisk, når
mangeludbedring efter 1‐års gennemgangen er afsluttet, og endeligt byggeregn‐
skab er godkendt.
I tilfælde af misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves af den ikke mislighol‐
dende part.
Hvis projektet, som følge af forhold uden for KAB’s indflydelse, ikke kan gennem‐
føres, tilkommer der KAB et honorar beregnet efter medgået tid, dog maksimalt in‐
denfor den i § 6 nævnte honorarfordeling.

§ 9 Tvister
Alle tvister skal søges løst i mindelighed. Kan en sådan løsning ikke findes, skal
parterne indkalde en opmand.
Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab såvel
branchemæssigt som juridisk og økonomisk i forhold til den uenighed, der ønskes
behandlet.
Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7 kalender‐
dage efter uenighedens opståen skriftligt meddele modparten, at man ønsker at
indkalde en opmand. Opnås der ikke inden 14 dage enighed om opmanden, skal
denne udpeges af præsidenten for Sø‐ og handelsretten i København.
Parterne kan fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens af‐
gørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken deles som ud‐
gangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en anden fordeling.
Er det ikke aftalt, at opmandens afgørelse er endelig, kan begge parter efterføl‐
gende forelægge uenigheden for en voldgiftsret.

5/6

Punkt 24, Bilag 1: Bilag 1 - BFF Hammelstruphus.pdf

§ 10 Tiltrædelse
Nærværende aftale er udfærdiget i 1 eksemplar og underskrives af begge parter.

Dato:

Dato:

Som bygherre:

Som byggeforretningsfører:

____________________________
Steffen Morild
Formand

_____________________________
Michael Nielsen‐Elgaard
Byggechef

____________________________
Iris Gausbo
Næstformand

_____________________________
Julie Juhl Jakobsen
Projektleder

Bilag
1. Vejledende tidsplan_dateret 24‐09‐2019
2. Ydelsesbeskrivelse, ustøttet renovering
3. Prisblad 2019
4. Foreløbigt anlægsbudget_dateret 27‐09‐2019
5. Kopi af forsikringspolice
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Punkt 25: Byggeforretningsføreraftale for byggesagen Händelsvej (B)

Godkendelse af byggeforretningsføreraftale for
byggesagen 6065006 Händelsvej (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen 3. dec. 2019
Byggeudvalget d. 18. nov. 2019
24. oktober 2019 / Michael Nielsen-Elgaard
Julie Juhl Jakobsen

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal indgås byggeforretningsføreraftale mellem Boligforeningen 3B og KAB for byggesagen omhandlende udskiftning af vinduer og altandørspartier i afdeling Händelsvej.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at byggesagen om udskiftning af vinduer og altandørspartier i afdeling Händelsvej, med en
samlet anlægssum på 24 mio. kr. godkendes. Byggesagen finansieres med egne henlagte
midler, realkreditlån og trækningsretsmidler, sidstnævnte søges der om særskilt.

2.

at 3B indgår byggeforretningsføreraftale med KAB, jf. bilag 1, for renoveringssagen i afdeling Händelsvej. Byggesagen har et byggesagshonorar til KAB på 640.000 kr. inkl. moms
som finansieres af byggesagen.

Problemstilling / Løsning
Afdeling Händelsvej planlægger udskiftning af vinduer og altandørspartier og har i den forbindelse
godkendt opstart af byggesag på afdelingsmøde den 26. september 2019 med en ramme på
460.000 kr. til udførelse af Aftaletrin 1 (forundersøgelser og dispositionsforslag).
Byggesagen har en forventet anlægssum på ca. 24 mio. kr. inkl. moms. og planlægges at blive udført i KAB’s Byggepartnerskab. Byggesagen bliver hovedsageligt finansieret med 30-årigt realkreditlån suppleret af afdelingens egne henlagte midler og egen trækningsret. Afdelingen har en friværdi, som gør det muligt at hjemtage lån uden kommunal lånegaranti.
Byggesagen vil med ovenstående forventede anlægssum og finansiering medføre en forventet
huslejestigning på ca. 117 kr./m2/år, hvilket svarer til en stigning på 14,5 pct. Den gennemsnitlige
kvadratmeterleje i afdelingen vil derefter forventeligt være på 920 kr./m2/år.

1

I finansieringsforslaget er der taget udgangspunkt i at afdelingen kan søge trækningsret for projektet. Hvis afdelingen godkender videre proces i byggesagen, søges der særskilt om midler fra egen
trækningsret til projektet i 3B’s Forretningsudvalg.
For at byggesagen kan opstartes, skal 3B indgå byggeforretningsføreraftale, jf. bilag 1, med KAB
specifikt for sagen.

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

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen vil administrationen igangsætte byggesagen.
Byggesagen skal endelig godkendes i afdelingen på ekstraordinært afdelingsmøde når aftaletrin 1
afsluttes og hvor endeligt projektindhold med budget, finansiering og huslejekonsekvens kendes
nærmere.

Bilag
Byggeforretningsføreraftale med tilhørende bilag

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte Byggeforretningsføreraftalen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)
24. oktober 2019

Mellem Boligforeningen 3B og KAB
Afd.
24465 Händelsvej
Sag
6065006 Vinduer og altandørspartier
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Byggeforretningsføreraftale
(Ustøttet renovering)

Mellem

Boligforeningen 3B, 446 Hammelstruphus
c/o KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

‐ i det følgende benævnt bygherren

og

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

‐ i det følgende benævnt KAB
indgås aftale om byggeforretningsførelse på nedenstående vilkår.

§ 1 Projektet
På vegne af bygherren varetager KAB forretningsførelsen ved gennemførelse af
byggesagen 6065006 i afdelingen Händelsvej.
Projektet omhandler;
 Udskiftning af vinduer og altandørspartier
 Udskiftning af vinduesplader
 Udskiftning af radiatorer foran altandørspartier
 Undersøge isoleringsmuligheder i lysninger og omkring vinduer/altandøre
 Vinduesløsning i vådrumszone på badeværelser
Byggesagen planlægges at blive udført i KAB’s Byggepartnerskab.
Foreløbig tidsplan vedlægges som bilag 1.
Såfremt projektets omfang kommer til at afvige fra det ovenfor nævnte, vil bygge‐
forretningsførelsen omfatte det således ændrede projekt.

§ 2 KAB’s ydelser
KAB varetager, på bygherrens vegne, såvel under forberedelse som under byggeri‐
et, administration af sagen i henhold til de til enhver tid fastsatte vejledende be‐
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stemmelser vedrørende ustøttet byggeri. Ydelserne er nærmere beskrevet i Ydel‐
sesbeskrivelse for ustøttet renovering, vedlagt som bilag 2.
Til at varetage dette arbejde udpeger KAB en ansvarlig projektleder, der koordine‐
rer alle KAB’s ydelser overfor kunden. Eventuel udskiftning af denne projektleder
kan kun ske efter nærmere aftale mellem bygherren og KAB.
Byggeforretningsførerens hverv er afsluttet, når 1‐års garantigennemgangen er
gennemført, og eventuelle fejl og mangler afledt heraf er afhjulpet og godkendt, når
entreprenørernes garantistillelser i forbindelse hermed kan nedskrives, og når en‐
deligt byggeregnskab inkl. opgjorte reservationer er godkendt af kommunen.
Dog yder KAB bistand i forbindelse med de lovpligtige 1‐ og 5‐års svigteftersyn jf.
ydelsesbeskrivelsens pkt. 5.5, med mindre bygherren aktivt vælger denne ydelse
fra.

§ 3 Bygherrens ydelser
Bygherren forpligter sig til at deltage aktivt i alle beslutninger, der skal til, for at
fremme projektet i henhold til de vedtagne tidsplaner, deltage i de fornødne møder
omkring disse forhold samt til at tiltræde de fornødne dokumenter i henhold til sel‐
skabets tegningsregler.

§ 4 KAB’s råderet, fuldmagt m.m.
KAB er bemyndiget til at underskrive for, og disponere på bygherrens vegne inden
for det godkendte anlægsbudget.
KAB tegner bygherren i alle forhold med undtagelse af underskrift på skøder, pan‐
tebreve, deklarationer og andre dokumenter, der skal tinglyses på bygherrens ejen‐
dom.

§ 5 Opbevaring af dokumenter
KAB indhenter og opbevarer alle originale dokumenter. Bygherren kan efter an‐
modning tilstilles kopi heraf. Ved byggesagens afslutning (tilsynsmyndighedens
godkendelse af endeligt byggeregnskab) kan bygherren efter aftale tilsendes de ori‐
ginale dokumenter, dog ikke de originale entreprenørgarantier, såfremt KAB skal
administrere nedskrivningen af disse ved garantiperiodernes udløb.

§ 6 Honorar og udlæg
For byggeforretningsførelsen betales der et honorar til KAB i henhold til KAB’s
prisblad, vedlagt som bilag 3.
Ud fra en forventet anlægssum på ca. 24.000.000 kr. inkl. moms jf. bilag 4, kan ho‐
noraret beregnes til 640.000 kr. inkl. moms.
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Honoraret er beregnet af den samlede anskaffelsessum inkl. moms (dog ekskl. ho‐
norar) og tillagt 25 % moms.
 Honoraret fastsættes endeligt ud fra den samlede anlægssum godkendt ef‐
ter licitationen, og ud fra det på det tidspunkt gældende byggeomkost‐
ningsindeks.
 Udgifter til kopiering, befordring, mødeudgifter m.v. er ikke indeholdt i
honoraret for byggeforretningsførelsen og kan faktureres særskilt.
 Udarbejdelse af materiale til gennemførelse af rådgiverudbud i henhold til
Udbudsdirektivets bestemmelser, kan der træffes særskilt aftale om, idet be‐
taling herfor ligger udover det ovennævnte honorar.
 Skal der ske udbud af rådgiverydelser efter Tilbudslovens bestemmelser om
annonceringspligt, honoreres med 16.000 kr. ekskl. moms.
 Deltagelse i de lovpligtige 1‐års og 5‐års svigteftersyn og evt. voldgiftssager
er en del af KAB’s ydelser, men ligger udover ovennævnte honorar. Beta‐
ling herfor sker i henhold til gældende prisblad.
Bestyrelseshonorar efter det tidligere By‐ og Boligministeriums regler tilfalder byg‐
herren.
Under byggesagen kan der ske acontoudbetalinger af honoraret for byggeforret‐
ningsførelsen med nedenstående maksimale procentsatser:
25 % ved afdelingsmødets godkendelse af projekt og budget
25 % ved godkendelse af budget efter licitation
35 % under byggearbejdet (kvartalsvis)
10 % ved kommunens godkendelse af byggeregnskab
5 % ved godkendelse af endeligt byggeregnskab (reservationsopgørelse)

§ 7 Forsikring
Til dækning af nærværende rådgiveropgave har KAB tegnet professionel ansvars‐
forsikring. Police med angivelse af dækningssummer er vedlagt som bilag 5.

§ 8 Aftalens ophør
Nærværende aftale er uopsigelig fra begge parters side og ophører automatisk, når
mangeludbedring efter 1‐års gennemgangen er afsluttet, og endeligt byggeregn‐
skab er godkendt.
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I tilfælde af misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves af den ikke mislig‐
holdende part.
Hvis projektet, som følge af forhold uden for KAB’s indflydelse, ikke kan gennem‐
føres, tilkommer der KAB et honorar beregnet efter medgået tid, dog maksimalt in‐
denfor den i § 6 nævnte honorarfordeling.

§ 9 Tvister
Alle tvister skal søges løst i mindelighed. Kan en sådan løsning ikke findes, skal
parterne indkalde en opmand.
Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab såvel
branchemæssigt som juridisk og økonomisk i forhold til den uenighed, der ønskes
behandlet.
Den af parterne, der ønsker at anvende opmand, skal snarest og senest 7 kalender‐
dage efter uenighedens opståen skriftligt meddele modparten, at man ønsker at
indkalde en opmand. Opnås der ikke inden 14 dage enighed om opmanden, skal
denne udpeges af præsidenten for Sø‐ og handelsretten i København.
Parterne kan fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens af‐
gørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken deles som ud‐
gangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en anden fordeling.
Er det ikke aftalt, at opmandens afgørelse er endelig, kan begge parter efterfølgen‐
de forelægge uenigheden for en voldgiftsret.
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§ 10 Tiltrædelse
Nærværende aftale er udfærdiget i 1 eksemplar og underskrives af begge parter.

Dato:

Dato:

Som bygherre:

Som byggeforretningsfører:

____________________________
Steffen Morild
Formand

_____________________________
Michael Nielsen‐Elgaard
Byggechef

____________________________
Iris Gausbo
Næstformand

_____________________________
Julie Juhl Jakobsen
Projektleder

Bilag
1. Tidsplan
2. Ydelsesbeskrivelse, ustøttet renovering
3. Prisblad 2019
4. Foreløbigt anlægsbudget
5. Kopi af forsikringspolice
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Punkt 26: Bostedet Amagerfælledvej - Udbedring af fejl og mangler (B)

Bostedet Amagerfælledvej – Udbedring af fejl og
mangler (B)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen 3. dec. 2019
Byggeudvalget d. 18. nov. 2019
1. november 2019 / Rolf Andersson
Birgitte Degener

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til delvis finansiering af mangeludbedring efter 5-års
eftersyn i afdelingerne Bostedet Amagerfælledvej og Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at der frigives 3.410.379 kr. af reguleringskontoen til afdeling Bostedet Amagerfælledvej
og 598.401 kr. til afdeling Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer til delvis finansiering
af mangeludbedringens gennemførelse efter 5 års eftersyn.

Problemstilling
Afdelingerne Bostedet Amagerfælledvej og Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer blev opført
i 2011 af entreprenørfirmaet Jönsson, der gik konkurs i efteråret 2013. På grund af konkursen er
flere fejl og mangler ikke blevet udbedret af entreprenøren, hverken løbende eller efter de konstaterede mangler ved 5-års eftersynet.
Organisationsbestyrelsen har den 6. december 2016 bevilget 600.000 kr. fra dispositionsfonden
til finansiering af omkostninger til udredning af omfang og ansvar for mangler i forbindelse med 5års eftersynet. Udredningen medførte, at restgarantien på 1.336.922 kr. blev indbetalt til sagen af
garantiselskabet Attradius. De mest akutte arbejder, som var vandindtrængen gennem kælderfundamenter, er gennemført for hovedparten af restgarantien.
Der er er stadig større mangler, som endnu ikke er udbedret. Det fremgår af bilag 1, hvilke arbejder, der er tale om.

Løsning
På grundlag af de foreliggende eftersynsrapporter, supplerende undersøgelser på stedet og projektmateriale har der den 31. oktober 2019 været afholdt udbud i fagentrepriser på udførelse af
de resterende mangler med tildelingskriteriet billigste pris. Indstilling af entreprenører er vedlagt
som bilag 2, og de indstillede entreprenørers tilbud er vedlagt som bilag 3 a, b og c.
1

Priserne holder sig indenfor det opstillede budget, men der er ikke tilstrækkelig økonomi på byggesagens afsætningskonti til afholdelse af de resterende samlede udgifter.
Administrationen anbefaler, at der af reguleringskonti fra Bostedet Amagerfælledvej og Bostedet
Amagerfælledvej, Servicearealer, overføres midler til byggesagen, således at alle beskrevne udbedringsarbejder kan gennemføres.

Økonomi
Det beløb, der vil være til rådighed inklusive beløbet fra reguleringskontoen, kan ikke dække alle
mangeludbedringer. Derfor har der forud for udbuddet været gennemført en udvælgelsesproces,
hvor kun de mest nødvendige arbejder er medtaget. Dog er alle mangelarbejder, som Byggeskadefondens eftersynsrapport har påpeget, medtaget og suppleret af de mest nødvendige mangler,
som 3Bs egne 5 års eftersynsrapporter har påpeget.
Udbedringsarbejderne og tilhørende omkostninger er budgetteret til 4.967.018 kr. for afdeling Bostedet Amagerfælledvej og 1.054.400 kr. for afdeling Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer.,
jf. bilag 4 a og b Detailbudget.
Fordelingsnøglen mellem de to afdelinger er 83% til boliger og 17% til servicearealer. Denne fordelingsnøgle er også anvendt ved udgifterne til mangeludbedringen.
På byggesagen er følgende beløb til rådighed til mangeludbedring:
Konto

83% Boliger, kr.

Udbedringer ved nybyggeri
Udbedringer ved nybyggeri
Afsætning 5-års eftersyn
OB har 6.12.2016 godkendt til udredning m.v.
I alt til rådighed

17% Service, kr.

I alt, kr.

516.904
60.987
378.748
600.000

-178.714
79.056
555.657
0

358.126
140.043
934.405
600.000

1.556.639

455.999

2.012.638

17% Service
1.054.400 kr.
455.999 kr.
598.401 kr.

I alt
6.021.418 kr.
2.012.638 kr.
4.008.780 kr.

På reguleringskontoen står
3.426.002 kr. 2.193.640 kr.
Rest på reguleringskontoen efter mangeludbedring
15.623 kr. 1.595.239 kr.

5.619.642 kr.
1.610.862 kr.

Budgettet efter udbud den 31. oktober 2019
I alt til rådighed fra afsætningsregnskab m.v.
Der mangler finansiering for

83% Boliger
4.967.018 kr.
1.556.639 kr.
3.410.379 kr.

2

Administrationen anbefaler, at den manglende finansiering dækkes af afdelingernes reguleringskonti.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen udarbejde kontrakt
med de entreprenører, der afgav det billigste tilbud og derefter igangsætte mangeludbedringerne.
Arbejderne forventes udført i vinteren 2019 og foråret 2020

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 28: Orientering om Egehusene - Status på byggesagen (O)

Orientering om Egehusene - Status på byggesagen (O)
Til
Fra
Dato og ansvarlig
Projektleder

-

Organisationsbestyrelsen 3. dec. 2019
Byggeudvalget d. 18. nov. 2019
11. nov. 2019 / Rikard Nannestad
Christian Thorup

Organisationsbestyrelsen skal orienteres om status på byggesagen om Egehusene.

Beslutningspunkt
Byggeudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at status på byggesagen Egehusene tages til efterretning.

Beskrivelse af byggesagen
Egehusene (Egedal boliger) er 102 robuste små boliger på 4 byggerunde.
Skema B-tilsagn er givet på byrådsmødet den 25. september 2019. Der er givet skriftligt kommunalt Skema B-tilsagn den 9. oktober 2019. Der er indgået totalentreprisekontrakt den 11. oktober
2019.
Udførelsestidsplanen ved tildelingen af opgaven til totalentreprenøren, GVL, var baseret på et meget optimistisk skøn af tiden mellem projektering, byggetilladelsen og ibrugtagning af 20 små boliger. I GVLs tilbud fra februar 2019 var der indarbejdet en delaflevering af de 20 boliger i Smørumparken ca. 8-9 måneder efter forventet skema B-tilsagn med ibrugtagning den 31. december 2019.
I den tidsplan var der forventet skema B-tilsagn i maj 2019 og byggetilladelse i juni 2019.
I kontrakten er der forudsat skema B-tilsagn den 27. september 2019 byggetilladelse i maj 2020 og
tidlig ibrugtagning i januar 2021. Det finder kommunen uacceptabelt og efter dialog med GVL er
tidsplanen reguleret, så der kan være tidlig ibrugtagning 1. november 2020. Det forudsætter dog,
at de boliger, som skal afleveres tidligere, samles til en rationel opførelse i to stave og ikke spredes
på to stave, der ligger i hver sin ende af byggepladsen.
Baggrunden for at holde boligerne samlet har to afsæt:
- Det rationelle i byggeprocesserne
- At de kommende beboere, som flytter ind i de tidligt færdige boliger, ikke skal kæmpe sig
gennem en byggeplads, mens de øvrige boliger færdigbygges.

1

Det kan give nogle sikkerhedsmæssige og logistiske udfordringer at sammenblande byggeplads
og ”civil” blød færdsel. Derfor er administrationen i dialog med kommunen en ændret etapedeling,
der imødekommer ovennævnte sikkerhedsmæssige udfordringer. Disse forhold er p.t. endnu ikke
afklaret.
Yderligere er der fundet en byggesagsbehandler i kommunen, og der tages snarest skridt til et koordinerings- og stjerne møde mellem sagens teknikere og myndighederne i kommunen.

Protokolbemærkning / BU
Byggeudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Punkt 29: Retningslinjer for rådighedsbeløb, beboeraktiviteter og leje af beboerlokaler (O)

Retningslinjer for rådighedsbeløb mv. (O)
Til
Behandlet af
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 3. december 2019
- Driftsudvalget den 21. november 2019
- 15. november 2019/ Solvej Strømsted og Jonas Mørch Cohen

Organisationsbestyrelsen orienteres om at der udsendes nye retningslinjer for udbetaling af rådighedsbeløb mv.

Beslutningspunkt
Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at det tages til efterretning, at der sendes information ud til afdelingsbestyrelserne om retningslinjer for udbetaling af rådighedsbeløb, beboeraktiviteter og leje af lokaler m.m.

Problemstilling
Fra 1. januar 2020 vil retningslinjerne for afregning og udbetaling af rådighedsbeløb, beboeraktiviteter og leje af beboerlokaler blive ændret. Der er bl.a. kommet nye kontonumre, KAB har en række blanketter, som kan benyttes og endelig tilbydes afdelingsbestyrelserne at bruge app´en Acubiz.

Løsning
Der sendes information ud til afdelingsbestyrelserne med de retningslinjer og muligheder, der anvendes i det øvrige KAB fællesskab. Brevet er vedlagt som bilag 1. KAB har udarbejdet en pjece,
der hedder ”Afdelingsbestyrelsens udgifter”, som beskriver de gældende regler og kommer med
anbefalinger til administration af rådighedsbeløb, udbetaling af telefonpenge, transportudgifter,
midler til beboeraktiviteter m.m. Pjecen er vedlagt som bilag 2.
Afdelingsbestyrelserne vil med pjecen også modtage en række blanketter, som kan bruges til afregning og udbetaling af de forskellige beløb, samt en opfordring til at benytte app´en Acubiz. Acubiz er et afregningssystem som kan betjenes via en smartphone og som mange afdelingsbestyrelser er glade for, fordi de oplever, at det letter deres administrative opgaver, når de først er blevet
fortrolige med den.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

1

Videre proces
Driftschefer, driftssekretærer og ejendomskontorer vil modtage orienteringen inden den sendes ud
til afdelingsbestyrelserne i løbet af december 2019.

Bilag
1. Brev til afdelingsbestyrelserne
2. Pjecen ”Afdelingsbestyrelsens udgifter”

Protokolbemærkninger / DU
Driftsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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15. november 2019

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V
T 33 63 10 00
F 33 63 10 01

Kære afdelingsbestyrelse i Boligforeningen 3B

./.

Fra 1. januar 2020 ændrer retningslinjerne for afregning og udbetaling af
rådighedsbeløb, beboeraktiviteter og leje af beboerlokaler sig en smule.
Der er kommet nye kontonumre, KAB har en række blanketter, som kan
benyttes og endelig tilbydes app´en Acubiz. Acubiz er et afregningsredskab, mange bestyrelser i KAB fællesskabet er glade for at bruge. Nedenfor har vi oplistet de største ændringer og nye muligheder. Vi har også
vedhæftet forskellige blanketter og en pjece, som vi vil anbefale jer at læse.

kab@kab-bolig.dk
www.kab-bolig.dk
CVR. nr. 56 81 59 10
Telefonisk henvendelse

Personlig henvendelse
Man-ons
10.00-14.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
10.00-12.00

Alle blanketter og vejledning til Acubiz kan findes på KAB´s hjemmeside i
bestyrelsesmappen:
https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse/bestyrelsesmappen/husorden-moedeledelse-og-blanketter

Kontaktoplysninger
Solvej Strømsted
Økonomisk teamchef

Udbetaling af rådighedsbeløb
For fremtiden kommer udbetaling af rådighedsbeløb til at foregå via ejendomskontorerne. Der er vedhæftet en blanket som skal bruges til formålet.
Der gælder samme regler som tidligere, dvs. at der skal afregnes for tidligere udbetalte beløb, før et nyt beløb kan udbetales.

sost@kab-bolig.dk

Regnskab for rådighedsbeløb
I skal som afdelingsbestyrelse selv udarbejde et regnskab for rådighedsbeløb, som sammen med tilhørende bilag skal være tilgængeligt på afdelingsmødet, hvor afdelingens regnskab behandles. Der er vedhæftet en
blanket som kan bruges til dette.

jmc@kab-bolig.dk

T 38 38 19 59

Jonas Mørch Cohen
Kundechef
T 33 63 10 99

For 2019 kan 3B’s kasserapport stadig bruges og Kundecenter 3B vil bogføre som hidtil.

./.

Nye kontonumre
Der er kommet nye kontonumre. Vi har vedhæftet en kontoplan med de
nye numre og vi også har noteret hvad de gamle numre var. Vi har ikke
sendt hele kontoplanen, men kun udvalgte områder heriblandt afdelingsbestyrelsens udgifter.
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./.

Afregning via Acubiz
KAB tilbyder at afregning og udbetaling af udlæg kan foregå via Acubiz,
som er en app. Dette kræver, at I har en smartphone og at I er to personer
som kan bruge det, da det kræver en beløbsmodtager og en beløbsgodkender. Det vil typisk være kassereren og formanden. Der er vedhæftet en
vejledning omkring oprettelse og brug af Acubiz og der kan findes mere
information på KAB´s hjemmeside.
Bankkonto
Der kan oprettes en bankkonto via KAB, her skal I kontakte Kundecenter
3B som vil hjælpe med oprettelsen. For jer der allerede havde en bankkonto via 3B, har det været nødvendigt at skifte bankplatform efter overgangen til KAB, og derfor har I oplevet, at I har fået nye brugere. Enkelte har
også skullet afgive personoplysninger igen.
Mobilepay
Det er muligt at få tilknyttet Mobilepay til jeres bankkonto. Dette bruges
mest, hvis det er afdelingsbestyrelsen, som står for udlejning af beboerlokaler eller beboerhotel. Hvis I ønsker dette, kan I kontakte 3B’s kundecenter og få hjælp til oprettelse. Vi gør dog opmærksom på, at det ikke er muligt at udbetale udlæg via Mobilepay, som man kan i den private udgave
af Mobilepay. Der kan kun tilbagebetales det samme beløb som er indbetalt via Mobilepay.

./.

Telefontilskud
Telefontilskud skal udbetales via KAB og der er vedhæftet en blanket til
dette formål. De personer som fik telefontilskud via 3B er flyttet med over
i KAB, så det drejer sig kun om nyvalgte som skal registres igen. Det er
ikke muligt at udbetale telefontilskud via rådighedsbeløbet.
Beboeraktiviteter
Beboeraktiviteter er ikke en del af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb
og skal derfor afregnes og udbetales særskilt. Ved store beløb og hvor det
er muligt skal udgifterne bestilles via en rekvisition på ejendomskontoret.
I øvrige tilfælde kan I få et acontobeløb udbetalt via ejendomskontoret og
afregne, når aktiviteten er afsluttet.

./.

Beboerklubber
Hvis afdelingen har vedtaget at give tilskud til beboerklubber, skal dette
tilskud udbetales særskilt og er ikke en del af rådighedsbeløbet. Brug
blanketten til afregning af udlæg. I bør som afdelingsbestyrelse bede om at
der bliver lavet et regnskab for hver klub som får tilskud. Regnskabet skal
fremvises på afdelingsmødet på forlangende.
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./.

Udbetaling af honorar til kunstnere
Hvis I bruger en kunstner med B-indkomst i forbindelse med jeres beboeraktiviter (julemænd, gøglere, musikere mv.) skal I ikke længere udbetale
honorar til disse kunstnere kontant, men udfylde vedhæftede blanket
”udbetaling til kunstnere” og lade KAB udbetale honoraret og dermed også indberette til SKAT.
Hvis I har spørgsmål eller vil drøfte de forskellige muligheder, er I velkomne til at kontakte Kundecenter 3B på Kundecenter3B@kab-bolig.dk
eller telefon 33 63 19 12.

Med venlig hilsen
Solvej Strømsted og Jonas Mørch Cohen
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Indledning
At være valgt til en afdelingsbestyrelse er et ulønnet
tillidshverv. I skal dog ikke have udgifter ved bestyrelsesarbejdet. Derfor er det praktisk, at I som afdelingsbestyrelse har et rådighedsbeløb til at dække de udgifter,
der er forbundet med arbejdet.
Rådighedsbeløbet er en del af afdelingens budget og
dækkes dermed af huslejekronerne. Af den grund afholdes alle udgifter under ansvar for afdelingens beboere. Derfor er det også vigtigt at være opmærksom på
retningslinjerne for brug af rådighedsbeløbet.
KAB har derfor lavet denne beskrivelse af de gældende
regler, der også indeholder en række anbefalinger til
administration af rådighedsbeløbet for at undgå usikkerhed eller efterfølgende kritik fra afdelingsmødet.
På www.kab-bolig.dk kan I hente de blanketter, der er
brug for i forbindelse med administration af rådighedsbeløbet i bestyrelsesmappen. De kan også hentes på
ejendomskontoret.

Forskellige udgifter

Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn
eller honorar (vederlag) til medlemmer af afdelingsbestyrelsen. I stedet refunderes dokumenterede udgifter
ved bestyrelsesarbejdet. I praksis sker det for det meste
ved, at I får udbetalt et beløb i rater i takt med, at I afholder udgifterne. Med andre ord et rådighedsbeløb.
Udgifter til aktiviteter i afdelingen skal derimod fremgå
særskilt af budgettet og godkendes på afdelingsmødet.
Derfor er det også jeres opgave at sikre, at der ikke sættes aktiviteter i gang, der ikke er dækning for i budgettet.

Habilitet

Når du bliver valgt som medlem af en afdelingsbestyrelse udfylder du en habilitetserklæring. Det er vigtigt,
at I som afdelingsbestyrelsesmedlemmer overholder bestemmelserne om habilitet. Det betyder for det første, at
I skal indberette, hvis I har en nær økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for jeres boligorganisation. For det andet betyder det, at I som medlemmer af
afdelingsbestyrelsen ikke må deltage i behandlingen af
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sager, hvor I selv, jeres familie eller andre nært knyttede
personer har en særinteresse. Det er vigtigt også at
være opmærksom på habilitetsbestemmelserne i almenboligloven, når I bruger af rådighedsbeløbet.

Egne udgifter

Husk, at det kun er egne udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, der dækkes. Hvis en ægtefælle fx
tager med til et arrangement for afdelingsbestyrelsen,
så dækker afdelingen ikke udgifterne for denne.
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1. Udgifter til afdelingsbestyrelsens eget arbejde
De beskedne udgifter, der er i forbindelse med jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen kan dækkes via enten et rådighedsbeløb eller skattefri godtgørelse.
I skal meddele KAB, hvilken en af de to modeller, I vil
benytte i jeres afdelingsbestyrelse med dokumentation
for jeres beslutning.

Rådighedsbeløb

Langt de fleste afdelingsbestyrelser får dækket deres
udgifter via et rådighedsbeløb. Det er et beløb, der
fremgår af afdelingens budget og er vedtaget på afdelingsmødet.
Beløbet udbetales løbende i rater, så der er en mindre
kassebeholdning og vil typisk dække udgifter til kaffe,
te, vand, fortæring, kontorartikler og andre småanskaffelser. Der er faste regler for, hvad der kan dækkes af rådighedsbeløbet og hvordan det skal bogføres.
Et rådighedsbeløb på maksimalt 5.000 kr. pr. medlem af
bestyrelsen pr. år er det mest normale.
Vælger I at få udbetalt et rådighedsbeløb, skal i udarbejde et samlet regnskab over rådighedsbeløbet ud fra de
regnskabsskemaer, I indsender. På det årlige regnskabsmøde skal regnskabet med de tilhørende bilag være tilgængeligt.
Udbetaling/afregning af et rådighedsbeløb kan også ske
via Acubiz, som er et system til afregning af rådighedsbeløb digitalt. Vejledning findes på KAB’s hjemmeside.

Hvis der er budgetteret særskilt med gaverne, og de
ikke skal afholdes over rådighedsbeløbet, skal bilagene
sendes til kundecenteret, der refunderer udgifterne.
Bemærk, at der i jeres afdeling eller organisation kan
være formuleret en lokal politik på området.

Parkeringsgodtgørelse

Hvis du bruger egen bil i forbindelse med bestyrelsesarbejdet og derfor skal betale for parkering, så kan det
dækkes af rådighedsbeløbet. Husk at angive tid, sted og
årsag sammen med parkeringsbilletten.

Repræsentation

Som afdelingsbestyrelsesmedlemmer har I normalt ikke
repræsentation.
Hvis der undtagelsesvis er tale om denne form for udgifter, kan I få dem refunderet via jeres rådighedsbeløb.
I skal på bilaget påføre deltagere, tid, sted og klare oplysninger om, hvad udgiften omfatter.

Taxaregninger

Taxaregninger, som skyldes afdelingsbestyrelsesarbejdet, kan I få refunderet over jeres rådighedsbeløb.
På taxaregningerne skal I angive tid, kørselsstrækning
og årsag til regningen.

Tog-/busbilletter

Tog- og busbilletter i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen kan dækkes af rådighedsbeløbet. Tid, strækning
og årsag skal angives på billetterne.

Hvad dækkes af rådighedsbeløbet?

Her er eksempler på nogle typiske udgifter, der trækkes
fra rådighedsbeløbet. De skal alle konteres på konto
119401 Rådighedsbeløb eller konto 119420 Diverse.

Gaver

I kan som afdelingsbestyrelse – inden for rimelighedens
grænser – give gaver til jubilæer og andre festlige begivenheder. (Vær opmærksom på, at gavekort som udgangspunkt ikke bør gives, da de sidestilles med kontanter og dermed er skattepligtige for modtageren.)

Kontering
Disse konti benyttes i forbindelse med afregning af
rådighedsbeløbet:
• Kontorholdsudgift er 119403
• Mødeudgift er 119407
• Inventar 119408
• Vedligeholdelse: 119409
• Diverse 119420
• Rådighedsbeløb 119401
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Skattefri godtgørelse

I stedet for rådighedsbeløb, er der enkelte steder, hvor
hver afdelingsbestyrelsesmedlem får en skattefri godtgørelse. Det forudsætter, at I har fravalgt rådighedsbeløbet, og i stedet som enkeltmedlemmer selv afholder
de udgifter, der er i forbindelse med jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Arbejdende suppleanter har også mulighed for at modtage skattefri godtgørelse.
I 2018 er det beløb, I hver især kan modtage for afholdelse af udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsesarbejdet, 1.400 kr. om året. I skal huske at budgetlægge
udbetalingsbeløbet.

Procedure for udbetaling og bogføring

Rådighedsbeløbet udbetales i rater fra kundecenteret i
KAB eller fra ejendomskontoret, hvis I har en ejendomsleder.
1.

Via blanketten ’Valg til afdelingsbestyrelse’ gør I
KAB opmærksom på, hvem der er valgt som formand kasserer mv. til afdelingsbestyrelsen.

2.

Når der er behov for udbetaling af rådighedsbeløb,
så skal personen/kassereren, der er tilknyttet rådighedskontoen afregne bilagene i Acubiz eller henvende sig på ejendomskontoret om udbetaling.

3.

Husk at udbetaling af rådighedsbeløbet kun kan
ske, hvis I har aflagt regnskab for tidligere udbetalte beløb. Enten i form af en regnskabsblanket eller
gennem Acubiz. Udbetaling kan ske løbende eller
efter aflæggelse af et regnskab, det vil sige opsamling af periodens bilag, til et samlet regnskab.
Bilag eller regnskab skal scannes ind i Acubiz hvis
dette system benyttes. Kassereren er førstegodkender og er typisk den, der lægger udgifterne op i
Acubiz og til hver afdeling er der knyttet en andengodkender, som kontrollerer bilag og udbetaler.

4.

Hvis der søges om udbetaling af et større beløb, end
der er budgetteret med, skal KAB have en tilkendegivelse om at afdelingsbestyrelsen er opmærksom
på dette.

5. Rådighedsbeløbet overføres til jeres bankkonto efter
udførelse af punkt 3.
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Betingelsen, for at I som ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan modtage skattefri godtgørelse uden personligt
at skulle indtægtsbeskattes, er at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som I hver især afholder på
afdelingens vegne.
Ønsker I skattefri godtgørelse i afdelingsbestyrelsen i
stedet for rådighedsbeløb, skal I rette henvendelse til
kundechefen, hvor I også vil kunne få nærmere information.

Oprettelse af bankkonti

Konti til afdelingsbestyrelsen skal oprettes af boligorganisationen på boligorganisationens CVR-nummer. Hvis
I i bestyrelsen ønsker at få oprettet en lokal konto, skal I
derfor kontakte jeres team i kundecenteret i KAB.

Regnskab

Ved alle udgifter og indtægter skal regnskabsskemaet
’Afregning af rådighedsbeløb’ opdateres. Regnskabsskemaet sendes til kundecenteret (eller til ejendomskontoret, hvis I har en ejendomsleder), når der er behov for at
få at få udbetalt ny rate til rådighedskontoen.
Hvis I selv afregner via Acubiz, så kan dette også gøres
via enkeltbilag og ikke som et samlet regnskab. Regnskabsskemaet skal benyttes ved regnskabsårets afslutning. Det er vigtigt I vedlægger en kopi af jeres bankkontoudskrift.
Kundecenteret gennemgår regnskabsskemaet med de
tilhørende bilag, men der bliver ikke foretaget en egentlig revision. Hvis I er i tvivl om noget med regnskabet,
skal I kontakte kundecenteret.
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Husk altid at få en kvittering, der
kan vedlægges regnskabet.
Kvitteringen skal indeholde
navn, adresse og CVR-nummer
på leverandøren samt en specifikation af de leverede ydelser
eller varer. (Der kan være tilfælde, hvor CVR-nummeret ikke
er oplyst, fx kassekvitteringer i
detailforretninger).
Der skal altid skrives på kvitteringen i hvilken forbindelse I har
afholdt udgiften. Hvis udgiften
ikke vedrører hele afdelingsbestyrelsen, skal der anføres, hvilke personer udgiften vedrører.
I må ikke bruge standardiserede
blå eller røde bilag. Benyt hellere
fortløbne dags dato kvitteringer.

Alle bilag skal underskrives af
den person, der har afholdt udgiften/indtægten samt formanden
eller næstformanden for jeres bestyrelse. Når formanden afregner,
bør næstformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer attestere, dvs.
skrive under. Både kassereren og
formanden bør underskrive regnskabsblanketten.

Vær opmærksom på, at tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse ikke må udbetales af rådighedsbeløbet. Se nærmere under
’Andre udgifter’.
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2. Andre udgifter
Der kan være andre udgifter, der ikke kan dækkes af rådighedsbeløbet. Her er en række eksempler på dem, og
hvordan de skal konteres.

Beboeraktiviteter

Aktiviteter for afdelingen, som I som afdelingsbestyrelse
sætter i værk skal ikke dækkes af rådighedsbeløbet. Det
kan fx være sommerfest, fastelavnsarrangement, jubilæer
osv.
De skal i stedet være en særskilt post på budgettet og skal
derfor også godkendes sammen med afdelingens budget.
Vær opmærksom på, at udgifterne er underlagt almindelig revision og indgår som en del af regnskabet i jeres afdeling.
Ved større udgifter skal I aftale udbetalingen af beløbet
med kundecenteret. Som hovedregel skal regningerne
attesteres af jer som bestyrelse og indsendes til KAB, der

herefter foretager bogføring og udbetaling.
Ved mindre udgifter kan I få udbetalt et disponibelt beløb, som straks efter arrangementet skal afregnes med
KAB. Det sker, ved at I indsender kvitteringer for udgifter
og et udfyldt ’Regnskabsskema – Afregning af udlæg’.
Beboeraktiviteter budgetteres og konteres på konto 119300
Tilskud til fester og konto 119301 Tilskud til sociale foranstaltninger.

Beboerblad

I kan vælge at udgive et blad for afdelingens beboere. I
så fald skal udgifterne hertil skal fremgå af budgettet og
regnskabet, og det skal godkendes på afdelingsmødet.
Det er ligeledes vigtigt, at der udpeges en ansvarshavende redaktør. Det er værd at have i mente, at der ofte
vil være ret store udgifter og en del arbejde forbundet
med et beboerblad.
Udgiften konteres på konto 119825 Beboerblade

Befordring/kørselsgodtgørelse

Hvis I har kørsel i egen bil i forbindelse med bestyrelsesopgaver, kan I få udbetalt godtgørelse. Beløbet er
skattefrit og udgør i 2018 3,54 kr. pr. kørt kilometer
indtil 20.000 km, hvorefter satsen falder til 1,94 kr.
For at få godtgørelsen skal I føre et detaljeret kørselsregnskab, hvoraf det fremgår:
• hvor mange kilometer, der er kørt.
• hvornår, hvorfra og hvortil, der er kørt.
• formålet med kørslen.
Kørselsregnskabet skal underskrives af den, der skal
have godtgørelse. Anmodning om udbetaling af kørselsgodtgørelse skal attesteres af formand/næstformand
eller 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
Benyt blanketten ”Kørselsregnskab”. KAB’s lønteam
foretager udbetaling med førstkommende lønudbetaling samt lønangivelse til SKAT.
Udgiften konteres på konto 119854 Befordring.

It

Hvis I køber it-udstyr, skal det fremgå af budgettet og
være godkendt af afdelingsmødet. Indkøbt it-hardware
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Honorar til kunstnere, musikere, foredragsholdere m.fl.
Der kan over kontoen for særlige aktiviteter udbetales
honorar til kunstnere, julemænd, gøglere, musikere
m.fl.

Der skal ikke foretages skattetræk, men honoraret skal
angives til SKAT, hvilket KAB sørger for. Det er derfor
vigtigt, at I i afdelingsbestyrelsen ikke foretager kontant udbetaling til kunstneren, men i stedet lader KAB
udbetale honoraret direkte til kunstneren.
SKAT har opstillet nogle krav til udbetaling af honorarer. Kravene er:
• Honoraret lønangives som B-indkomst.
• Udbetaling må alene ske, når der opgives navn,
adresse, CPR.-nr eller virksomhedsnummer
(CVR/SE-nummer).
• Ved udbetaling til ensembler (flere personer) skal beløbsmodtager spørges, om udbetalingen skal fordeles mellem ensemblets medlemmer. Hvis dette er tilfældet, skal
fordelingen påføres udbetalingsblanketten, og den
enkelte kunstners navn, adresse og CPR-nummer plus
andel af honoraret skal opgives.
I skal benytte blanketten ”Udbetaling af honorar til
kunstnere”, der er vist i bilag 6. Honorarer konteres på
kontoen for særlige aktiviteter, konto 119300 Tilskud til fester.

Klubber
og –licenser tilhører afdelingen. Ved udtræden af bestyrelsen skal udstyr og programmer afleveres til det
nye bestyrelsesmedlem, med mindre afdelingen har en
lokal politik på området, der specificerer noget andet.
It-afdelingen i KAB kan efter nærmere aftale stille udstyr eget af KAB til rådighed for medlemmerne.

Afdelingen kan give tilskud til klubber i afdelingen, fx
billiardklubber, strikkeklubber mv.
Det er en forudsætning for tilskud, at alle afdelingens
beboere skal have mulighed for at tilmelde sig og deltage i klubbens aktiviteter. Tilskuddet kan variere efter
aktivitet og deltagerantal.

It-politikken, herunder klarhed for brug af it-systemer,
e-mail, internetadgang, afskrivning af it-udstyr og afdelingsbestyrelsens køb af afskrevne pc’ere mv. fastlægges af boligorganisationen.

Som afdelingsbestyrelse bør I altid kræve, at der præsenteres et regnskab fra klubben, hvis der er ydet tilskud fra afdelingen, og/eller hvis der er stillet lokale
gratis til rådighed. Mange steder er afdelingsbestyrelsens kasserer “født” revisor for en beboerklub.

It-udgifter vedrørende afdelingsbestyrelsen konteres
enten på konto 119856 Indkøb it eller på konto 119857 PCpakke afdeling.

Husk at udfylde blanketten ”Afregning af udlæg”.
Udgiften konteres på konto 119301 Tilskud til klubber, foreninger m.v.
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I kan også i afdelingsbestyrelsen vælge at lade klubben
betale for leje af lokale og andre lokaleudgifter (vand,
varme, el) gennem et klubkontingent.

retningen og driften af lokalerne afholdes over afdelingens budget, og udgiften skal godkendes af afdelingsmødet.

Hvis beboere i jeres afdeling ønsker at benytte lokaler
til lukkede klubber, dvs. klubber der ikke er åbne for
alle afdelingens beboere, må afdelingen ikke yde tilskud eller stille lokaler gratis til rådighed. Klubberne
skal i disse tilfælde betale almindelig markedsleje for
lokalerne, og der skal udfærdiges en lejekontrakt.

Udgiften konteres på konto 1183xx Møde- og selskabslokaler.

Kurser

Kamera/videokamera

Vær opmærksom på, at der i de enkelte boligorganisationer kan være forskellige regler for deltagelse i kurser.

Udstyret tilhører afdelingen og må derfor ikke foræres
til et afdelingsbestyrelsesmedlem. Jeres afdeling eller
boligorganisation kan dog have en lokal politik på området.

Hvis I deltager i kurser af betydning for jeres arbejde i
afdelingsbestyrelsen, betales udgifterne enten af afdelingen eller af boligorganisationen. Deltagelse i relevante kurser er skattefri.

Vær desuden opmærksom på, om der er afsat midler i
budgettet til kurset.

Løn/honorar

I henhold til lov om almene boliger udbetales der ikke
løn eller honorar til afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Har afdelingen anskaffet et kamera eller videokamera,
må det kun anvendes til aktiviteter i afdelingen - og
altså ikke medbringes på private ferier el.lign.

Parkeringsbøder/parkeringsafgifter

Kursusudgifter budgetteres og konteres i afdelingsregnskabet på konto 119402 Kurser eller i organisationsregnskabet på konto 502400 Kurser.

Husk at parkeringsbøder (parkeringsafgifter) altid betales af den person, der har fået bøden. I må som afdeling/
afdelingsbestyrelse ikke betale for denne udgift. Det
samme gælder naturligvis fartbøder.

Lokaler til afdelingsbestyrelsen

Selskabslokaler

I kan som afdelingsbestyrelse indrette mødelokaler,
kontorlokaler m.v. til brug for jeres daglige arbejde. Ind-
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ved selskabslokalerne registreres i afdelingens regnskab (og medtages i budgettet). I må altså ikke “beholde” et eventuelt overskud og anvende det til beboeraktiviteter.
Der henvises til pjecen ”Udlejning af selskabslokaler”,
der findes på www.kab-bolig.dk

Tabt arbejdsfortjeneste

I får ikke betaling for varetagelsen af det almindelige
bestyrelsesarbejde, men i forbindelse med deltagelse i
særlige arrangementer og kurser kan I modtage godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Den tabte arbejdsfortjeneste skal være dokumenteret
ved et brev fra arbejdsgiveren om, at der er foretaget
løntræk, og hvor stort løntrækket har været. Udbetaling
skal attesteres af formand/næstformand eller af 2 bestyrelsesmedlemmer. Der kan kun udbetales et beløb,
der svarer til den faktiske tabte arbejdsfortjeneste.
Udbetaling af godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste
forudsætter, at bestyrelsen i jeres boligorganisation tidligere har godkendt denne praksis, og at budgettet for
jeres afdeling indeholder en sådan udgift.
Beløbet skal altid udbetales via KAB’s lønteam, der
foretager skattetræk og lønangivelse til SKAT ved årets
slutning.
I skal benytte blanketten ”Tabt arbejdsfortjeneste”. Dokumentation for timeantal og timeløn skal påføres blanketten.
Tabt arbejdsfortjeneste konteres på konto 119-406 Tabt
arbejdsfortjeneste.

Telefon

Vær opmærksom på de generelle retningslinjer fra jeres
boligorganisation i forhold til brug af afdelingsbetalte
telefoner. Derudover skal udgifter til telefoner godkendes af afdelingsmødet og budgetteres.
Der kan bevilges fri telefon, men det vil blive betragtet
som honorar og blive beskattet.
Som afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan I få udbetalt
et skattefrit telefontilskud (i 2018 ) på max. 2.350 kr. pr.
år. Eventuelle taletidskort er omfattet af det maksimale

beløb på 2.350 kr.
Får I udbetalt mere end 2.350 kr. årligt i telefontilskud,
er hele beløbet skattepligtigt. Telefontilskud skal udbetales via KAB´s lønteam. Telefontilskud oplyses ikke til
SKAT ved årets udgang, såfremt det er på maks. 2350
kr.
I skal benytte blanketten ”Telefonordning”, der kan
findes på kab-bolig.dk
Udgiften konteres på konto 119412 Telefon, fax og internet.

Tøj

Tøj til afdelingsbestyrelsen betragtes som gaver og er
derfor skattepligtige. Hvis der kun er tale om enkelte
beklædningsgenstande med logo, betragtes disse dog
ikke som skattepligtige.
Udgiften konteres på konto 119990 Diverse

Udvalg/underudvalg

Etablerer I et udvalg eller underudvalg under afdelingsbestyrelsen, og bevilges der et beløb til disse udvalg, er
det altid jer i afdelingsbestyrelsen, der har det regnskabsmæssige ansvar for udvalgenes pengeforbrug. Det
er desuden jer i afdelingsbestyrelsen, der skal redegøre
for beløbene på beboermøderne.

Kontering
Følgende konti kan benyttes i forbindelse med afregning af afdelingens beboeraktiviteter:
• Beboerblade 119825
• Befordring 119854
• Diverse 119990
• Indkøb it 119856
• Kurser 119402
• Kurser 5021401 (organisationsregnskabet)
• Møde- og selskabslokaler 1183xx
• PC-pakke afdeling 119857
• Tabt arbejdsfortjeneste 119406
• Telefon og internet 119412
• Tilskud til fester m.v. 119300
• Tilskud til klubber, foreninger m.v. 119301

11

Revideret: November 2017 / Layout og tryk: KAB

Punkt 29, Bilag 2: Bilag 2 - Afdelingsbestyrelsens udgifter.pdf

KAB • Vester Voldgade 17 • 1552 København V
Tlf. 33 63 10 00 • www.kab-bolig.dk

Punkt 30: 3B-kontaktpersonordningen
Punkt 31: BL
Punkt 32: Formand / direktion / øvrige
3B's politik for ansattes deltagelse i arrangementer v. Hans Jørgen Larsen

Punkt 33: Udvalg, opgavegrupper og følgegrupper
Punkt 34: Eventuelt
Punkt 35: Næste møde og evaluering af dette møde

31 / 31

