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72 AFDELINGSBESTYRELSER – ÉN ORGANISATISONSBESTYRELSE MED 13 MEDLEMMER
ANTAL BOLIGER I 3B
FAMILIE-, ÆLDRE-, UNGDOMS-, BOFÆLLESSKABS-,
SUPPLEMENTSRUM/HYBEL- OG MEDEJERBOLIGER:

878.086.739
kr.
HUSLEJE I ALT OPKRÆVET I 2016

285ANSATTE

11.849
HERUDOVER
ERHVERVSLEJEMÅL: 92 I INSTITUTIONER: 43 I
PLEJEHJEM: 6 I SERVICEAREALER: 11 I GARAGER/
CARPORTE/P-PLADSER/ANTENNEPLADSER: 1.100 I

(OMREGNET TIL FULDTIDSSTILLINGER)
ANTAL INDFLYTNINGER

16

BEBOERKLAGENÆVNSSAGER

11

TABTE SAGER
ENDNU IKKE AFGJORT

14
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VUNDNE SAGER

1.053
ANTAL FRAFLYTNINGER

1.043
Når der er forskel på antal af ind- og fraflytninger, skyldes det primært beboerskifte
henover årsskifte.
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Den almene sektor løfter en
vigtig samfundsopgave. 3B’s
DNA er således at sikre gode
boliger, der er til at betale. For
almindelige mennesker og for
de mere sårbare.
2016 har været et både
arbejdsomt og turbulent år. Vi
er ikke i hus med alt, men vi har
nået meget. Nogle af de ting
kan du læse om i her i beretningen.
Udefra oplever vi et stadigt stigende pres.
For at sikre boliger til både de almindelige mennesker
og til de mere sårbare skal vi bygge nyt. Og ikke
mindst bygge nyt der er til at betale, så hovedstads-
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området ikke udvikler sig til kun at være for de rige.
Det er svært at finde egnede byggegrunde i vores
område. Her kommer vores strategiske samarbejde
med KAB os til stor gavn, ligesom det gode forhold til
vores syv kommuner spiller en vigtig rolle.
Beboerne er også presset. I 3B var vi dybt bekymrede for, om kontanthjælpsloftet ville betyde, at flere af
3B’s beboere ikke kunne betale huslejen og dermed
mistede deres hjem.
Det har indtil nu ikke været tilfældet, men det understreger vigtigheden af at passe på huslejekronerne.
Det er også et krav, politikerne stiller til hele den almene sektor – og dermed også til 3B. Tilsammen skal
vi nedbringe huslejen med i alt 1,5 milliarder kroner i
perioden 2014-2020.
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Det svarer til 8 pct. I 3B betyder det, at vi skal spare
ca. 30 millioner kroner frem til 2020.
Vi ønsker samtidig, at både afdelingsbestyrelser og
beboere bliver endnu mere tilfredse med den service,
3B leverer.
Derfor er vi i fuld gang med at se på, hvordan vi
kan udnytte de mange nye digitale og teknologiske
muligheder. Og hvordan vi kan organisere driften af
boligafdelingerne mere lønsomt.
Målet er at styrke det lokale og sikre, at beboerne og
afdelingsbestyrelserne oplever mere kvalitet og driftssikkerhed og får mere for pengene.
Det gælder i det daglige, og det gælder i renoveringssagerne.
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2017 og de kommende år står i forandringernes tegn.
Forandringer kræver fleksibilitet. Af medarbejderne.
Og af os tillidsvalgte.
Vi kan ikke gøre i morgen, hvad vi gjorde i dag –
så flytter vi os ikke.
Og vi skal flytte os.
I organisationsbestyrelsen glæder vi os til at tage
fat og i samarbejde med afdelingsbestyrelserne og
medarbejderne skabe fremtidens 3B.
God læselyst.
Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B.
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BEBOERARRANGEMENTER 2016

Folkemøde
og Ombold

HVAD SYNES BEBOERNE?
VI HAR SPURGT TRE BEBOERE OM, HVAD DER VAR GODT I 3B I 2016,
OG HVAD DER ER VIGTIGT FOR 3B AT HAVE FOKUS PÅ I 2017.
GODT I 2016

De nye ungdomsboliger på Hørkær her i
Herlev. Det er rigtig godt, at 3B har taget
initiativ til at bygge boliger til de unge studerende. Derudover synes jeg, det er dejligt,
at der i forbindelse med renoveringen her
i Hjortegården er blevet lavet en café, hvor
beboerne kan tage ned og være, mens
håndværkerne arbejder i boligerne.
LENE KREIPKE,
64 ÅR,
HAR BOET 32 ÅR
I HJORTEGÅRDEN
I HERLEV

FOKUS I 2017

I forbindelse med renoveringen af Hjortegården kunne jeg godt tænke mig, at der kom
mere fokus på kommunikation om renoveringen til os beboere. Det er dejligt, at vi får nye
badeværelser og andet godt, men der er plads
til forbedring, når det gælder orienteringen
undervejs. Derudover kunne jeg godt tænke
mig, at der kom fokus på at lave endnu flere
beboeraktiviteter.
GODT I 2016

I 2016 sendte 3B en bus med beboerdemokrater af sted til
Folkemødet på Bornholm, og det var ikke blot afdelingsbestyrelserne, der var taget afsted til solskinsøen. Formandsskabet og administrationen deltog også i workshops og
debatter i Samskabelsesarenaen, som parterne havde døbt
deres telt. Både bustur og samskabelse var så inspirerende
oplevelser, at de gentages i 2017.

Jeg syntes, det var godt, at 3B hjalp mig med
at få en ny bolig i 2016. 3B satte sig fra start
ind i min problematik og hjalp mig igennem de
problemer, der var med min gamle bolig. Hele
vejen var der forståelse og hjælp fra 3B og de
forskellige medarbejdere (viceværter mm.).
Derudover er det også godt, at der har været
stort fokus på socialt samvær og arrangementer i området.
CAMILLA ALSBJERG,
32 ÅR,
HAR BOET 3 ÅR
I FOLEHAVEN
I VALBY

FOKUS I 2017

Der skal være mere fokus på trygheden
herude, synes jeg. Jeg ved, at der allerede
er stort fokus på de unge og på de kriminelle.
I efteråret var jeg til Tryghedsmøde, og det
er så flot, at der er stort samarbejde med
både kommune, politiet og andre. Meget af
det kriminelle, der foregår her, har intet med
beboerne herfra at gøre. Men det sker i vores
område, så der skal sættes fokus på det. Og
forhåbentlig i fremtiden er det helt væk fra
vores ellers dejlige kvarter.
GODT I 2016

BERETNING 2016

Jeg var til repræsentantskabsmøde sidste år,
hvor jeg hørte om den nye strategi 3B – Sammen
mod 2020. Jeg synes, at 3B har fokus på rigtig
mange gode ting med den nye strategi. Nogle af
tingene er mange af de samme, som vi også er i
gang med i vores afdeling.

6

FOKUS I 2017

3B har i efterhånden mange år deltaget i Ombold, som er en
Nonprofit-organisation, der støtter hjemløses engagement i
fodbold under mottoet: Fodbold, Fællesskab og Forandring.
Stifteren bag Ombold er ildsjælen og 3B-beboeren Thomas
Hye-Knudsen.
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TORSTEN FILRUP,
52 ÅR,
HAR BOET 19 ÅR
I MÅLØV PARK
I BALLERUP

Det ville være godt, hvis 3B understøttede muligheder for, at naboerne kan dele og låne ting
af hinanden. Vi er flere mindre afdelinger her i
vores lokalområde, der kunne have stor glæde
af forskellige deleordninger.
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FORVALTNINGSREVISION 2016

Alle almene boligorganisationer skal udarbejde
en forvaltningsrevision. Formålet er at beskrive de
initiativer, organisationen har sat i gang og implementeret for at sikre sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet i forhold til boligorganisationens overordnede formål.
I 3B har hovedfokus i 2016 været vores nye strategi: 3B - Sammen mod 2020. Den er blevet til igennem en intens og samskabende proces med udformning, vedtagelse og efterfølgende implementering.
Strategien definerer hovedlinjerne for 3B’s indsats de
kommende år.
Samtidig med udviklingen af strategien har 3B haft
fokus på at udvikle og strømline organisationen og
dermed den daglige drift og administration, så 3B’s
cirka 12.000 boliger kan udgøre den bedst mulige
ramme for beboernes liv.
3B er dermed en organisation i forandring – med
en ny strategi og mange organisatoriske tiltag, der
medfører ændringer de fleste steder i organisationen.
Implementeringen og gennemførelsen af disse tiltag
vil præge 3B i de kommende år.
3B er samtidig i konstant dialog med kommunerne
om at bidrage med nye proaktive boligformer, der
imødekommer behovet for tidssvarende boliger.
Ledelsen er tilfreds med de opnåede resultater i
2016, men der er fortsat behov for et markant fokus
på at udvikle organisationen i de kommende år. Derfor vil der i de kommende år være fokus på:
• Et attraktivt og aktivt beboerdemokrati
• Synlige og åbne fællesskaber
• Gode muligheder for livsudfoldelse
• Fremtidens Administration i 3B
• Fremtidens Drift i 3B
• Fremtidens Byggesager i 3B

Strategi: 3B - Sammen mod 2020

for 3B, og strategien er lidt utraditionelt udformet som
et billede (som er vist på side 4 og 5).
Formålet er at få en strategi, der både er godt forankret i beboerdemokratiet - og let at kommunikere.
Strategien blev derfor udviklet af organisationsbestyrelsen med inddragelse af både afdelingsbestyrelser og medarbejdere.
Formålet med 3B – Sammen mod 2020 er at definere den overordnede retning for 3B i årene frem til
2020.
Den overordnede vision er, at vi ”sammen skaber
levende og mangfoldige fællesskaber”. Visionen
viderefører stolte traditioner helt tilbage fra 1927 med
et solidt fokus på styrken i fællesskaber. En boligforening, som samtidig formår at udnytte de mange
forskellige ressourcer, en mangfoldig boligforening
indeholder.

Politisk niveau
Organisationsbestyrelsen konstituerede sig i juni
2016 i tre stående udvalg:
● Forretningsudvalg
● Byggeudvalg
● Afdelingsudvalg
Det var en reduktion i antallet af udvalg, og samtidig
blev det besluttet at reducere antallet af møder i de
enkelte udvalg. Formålet er at skabe tid og energi
til at fokusere på udvikling af konkrete løsninger i
opgavegrupper.
Afdelingsudvalget er en sammenlægning af det
tidligere Drifts- og Serviceudvalg og Demokrati- og
Kommunikationsudvalg. Formålet er at have et udvalg, der fokuserer samlet på boligafdelingerne.
Udover konstitueringen i de stående udvalg besluttede organisationsbestyrelsen at nedsætte en række
opgavegrupper.

Repræsentantskabet vedtog i maj 2016 en ny strategi

Beretning_ny2016.indd 7
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Opgavegrupper

Partnerskab med KAB

Opgavegrupperne fungerer som hurtigtarbejdende
midlertidige politiske udvalg.
Formålet med opgavegrupperne er at styrke
samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen
og afdelingsbestyrelserne og at skabe holdbare
politiske løsninger og nyskabelse i 3B.
Opgavegrupperne skal tage fat i relevante udfordringer og opgaver samt komme med løsninger på
dem. Opgavegrupperne er midlertidige og kører,
indtil den aftalte opgave er løst. Herefter nedlægges de, og organisationsbestyrelsen kan nedsætte
nye opgavegrupper.
En opgavegruppe består af medlemmer fra
afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelse, beboere, foreninger eller andre eksterne deltagere.
Det er organisationsbestyrelsen, der løbende
bestemmer, hvilke opgavegrupper der nedsættes,
og hvem der sidder i dem. I første omgang er det
besluttet at nedsætte følgende opgavegrupper:

3B har en lang tradition for at samarbejde med andre
boligforeninger og administrationsselskaber. Eksempelvis har der i årevis været et samarbejde med blandt
andre KAB om byggesager, fx AlmenBolig+. Derudover er 3B og Boligkontoret Danmarks hovedkontor
på Havneholmen udtryk for et ønske om at udnytte
de synergier, der opstår, når store selskaber arbejder
sammen.
I maj 2016 indgik 3B og KAB en strategisk partnerskabsaftale. Formålet er, med baggrund i et historisk
godt og tillidsfuldt samarbejde, at arbejde videre mod
fælles investeringer og fælles udvikling.
I udgangspunktet er der tre hovedområder, hvor 3B
og KAB vil fokusere den fælles indsats:

OPGAVEGRUPPER
FREMTIDENS YDELSER I 3B
INTERN OPRYKNING I 3B
STYRING AF RENOVERINGSSAGER
ØGET BRUG AF BEBOERLOKALER
ROLLER, RESPEKT OG TILLID
BYGNINGSEFTERSYN OG HENLÆGGELSER
DIGITALISERING OG IT

Arbejdet med opgavegrupper er inspireret af
den bevægelse, som også foregår i flere kommuner, hvor samskabelse er på dagsordenen.
Organisationsbestyrelsen og administrationen
vil løbende følge og evaluere arbejdet med
opgavegrupperne.

• By – Bolig – Byggeri
• Koordination – det lokale, kommunale
perspektiv
• Administration med fælles digitale løsninger
Særligt i forhold til samarbejdet om fælles digitale løsninger forventes partnerskabet at give store gevinster.
På den baggrund blev der i 2016 igangsat et større
arbejde med at udvikle en fælles digitaliseringsstrategi, som skal være grundlaget for fælles udvikling og
investeringer i de kommende år samt muligvis fælles
IT-drift.

Compliance og forretningsgange
3B arbejder med compliance på alle niveauer. Oversat
til dansk betyder compliance “efterlevelse af krav”,
uden at der refereres til specifikke krav. Grundprincipperne er:
1. Forventningsafstemning (bestilling)
2. Orienteringspligt (tilbagemelding)
3. B
 ekræft eller forklar (rapportering og
opfølgning)

BERETNING 2016

En væsentlig del af den første implementering af compliance var indførelsen af ’indstillinger’ til de politiske
udvalg og organisationsbestyrelsen i 2015, der sikrer
klarhed over beslutninger og rammer.
I 2017 bliver 3B’s compliancemodel yderligere
udviklet i form af en vedtaget fast struktur for såkaldte
’strategiske handleplaner’ og udarbejdelse af disse
samt for afrapportering til politisk og administrativ
ledelse.

8
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BEBOERDEMOKRATI 2016

Rapporteringen skal bestå dels af afrapportering på de
strategiske målsætninger og handleplaner, 3B’s politiske
ledelse har vedtaget i forlængelse af strategien 3B – Sammen mod 2020, dels af nøgletal for 3B’s kerneprocesser
og drift.
I 2016 er alle forretningsgange på lønområdet og på huslejeområdet blevet opdateret, ligesom arbejdet med nye
rammer for prokura blev igangsat.
I 2017 vil der være fokus på at implementere et nyt
sammenhængende system for forretningsgange samt
påbegyndelse af en generel opdatering af retningslinjer og
forretningsgange.

BERETNING 2016

Bestyrelsesuddannelse
3B skød bestyrelsesuddannelsen godt i gang, og
deltagerne fik værktøjer til at kunne lede og understøtte frivillige på en god og inkluderende måde. Når
bestyrelsen skal have opbakningen og engagementet
til at vokse i afdelingen, handler det først og fremmest om at få energien til at række udover bestyrelseslokalet og involvere andre i arbejdet.
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Beboertilfredshed
For de fleste beboere er ind- og fraflytning nogle af de tidspunkter, hvor 3B’s service og standarder er allervigtigst.
For nye beboere er det samtidig førstehåndsindtrykket. Det
er også vigtigt for fraflyttere – og kan forme deres samlede
billede af at bo i 3B. Derfor har 3B særligt fokus på kontinuerligt at følge tilfredsheden blandt ind- og fraflyttere.
I 2016 var den samlede tilfredshed ved indflytning på
90,5 pct. (1.053 indflytninger – svarprocent på 49 pct.).
Ved fraflytning var 82 pct. tilfredse med fraflytningssynet
– og 80 pct. tilfredse med servicen generelt i forbindelse
med fraflytningen (1.043 fraflytninger – svarprocent på 34
pct.).
Ved fraflytning spørger 3B samtidig til beboernes
generelle tilfredshed: 85 pct. har været tilfredse med den
3B-bolig, de har boet i. 89 pct. har generelt været tilfredse
med at være beboer i 3B.
3B laver undersøgelsen løbende henover året – og
følger op på udviklingen.

Bygge- og renoveringsprocesser
Arbejdet med optimering af 3B’s bygge- og renoveringsprocesser har været et særskilt fokus i 2016. Arbejdet er
stadig i gang og fokus er fortsat at:
• Sikre god kommunikation og beboerservice
• Sikre effektiv styring af rådgivere og entreprenører
• Sikre en ensartet sags-/projektstyringsstruktur
• Sikre en optimal risikostyring på afdelings- og sagsniveau
• Sikre optimale interne administrative grænseflader
• Sikre rettidig afslutning af byggesager
• Sikre udvikling af mere effektiv journaliserings- og
dokumenthåndtering
• Sikre generel vidensdeling for blandt andet at reducere videnstab ved sagsoverdragelse.

UDLEJNING 2016

Intern
oprykning
Mere Intern oprykning er et opnået mål
med udlejningsaftalerne mellem
3B og kommunerne, som
9
b c
en af opgavegrupperne
a
arbejdede med i 2016.
c
8 b
Ud over arbejdet med
aftalerne blev der også
a
i 2016 arbejdet med en
c
ny måde at illustrere
b
7
aftalerne på for at
a
gøre reglerne mere
c
overskuelige – nemlig
b
udlejningshjulet
a

c
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EKSEMPLER PÅ UDLEJNINGSHJUL
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BYG 2016

Mange nye
boformer
Som almen boligforening tager vi ansvar for at præge
byudviklingen i en retning, hvor vores byer er for alle
- både for dem, der ikke er de rigeste i verden, og for
dem, som ikke passer ind i traditionelle boliger. Det gør
vi blandt andet ved at tænke helt nye boformer i vores
nybyggerier.

R[SKOÆBVEU] STE

BOLIGER

UNE,
HAVNS KOMM
2016
M KØBEN
INGEN 3B,
RBEJDE MELLEOG BOLIGFOREN
I ET SAMA
GORI
UDVIKLET ITEKTER LETH &
DESIGNARK

E og LE
FLEKSIBL

T SK ALER

BARE

BOFÆLL

ESSKAB

FOR

50+

I 2016 havde 3B to byggerier med på årets
arkitekturbiennale i Venedig, hvor almene boliger
ikke er hverdagskost. Ud over prestigen i at være
udvalgt til Den Internationale Arkitekturbiennale
i Venedig, har Sundholm Syd 2016 fået en pris for
godt og smukt byggeri af Københavns Kommune.

UDTAGET

3B VERDENS

STØRSTE
ARKITEKTUR

TIL BEGIVENHED

BERETNING 2016

SIGNALGÅRDEN

GENNEMFØRTE OG KOMMENDE INDSATSOMRÅDER
Sagsporteføljestyring i 3B’s administrative system UNIK
Sagsporteføljen vurderes hver måned, hvor risikoen i hver
enkelt sag vurderes i forhold til projekt, økonomi og tid
ved hjælp af ”trafiklys” (grøn – ingen bemærkninger, gul –
projektet kører som helhed, men der er faktorer og/eller processer, som skal have ekstra opmærksomhed, rød – hurtig
aktion og risikovurdering og rapportering). På den måde
fremgår budgetoverskridelser og lignende tydeligt og tidligt i
projekterne, og der er løbende overblik over sagerne.
Budgetstyrings- og budgetopfølgningsmodel
Budgetopfølgningsmodellen er fuldt implementeret på de
byggesager, der er i gang, og er blevet et væsentligt element i risikostyring på både sags- og afdelingsniveau.
I 2017 udvikles modellen videre, så den er specifikt tilpasset forskellige opgavetyper svarende til sagsstyringsmodulet.
Sagsstyringsmodul via UNIK
I tæt samarbejde med KAB er 3B i gang med at udvikle
et specifikt sagsstyringsmodul i administrationssystemet
UNIK. Det forventes at modulet med udgangen af 2017 er
implementeret og anvendes på alle byggesager.
Bygningseftersyn / Drifts- og vedligeholdelsesmodul
(DV-modul)
Der arbejdes fortsat med bygnings- og bygningsdelsregistrering, så samtlige afdelingers bygningsdele er registreret
i UNIK. Det betyder, at 20-årige henlæggelsesplaner for
samtlige afdelinger kan genereres automatisk. Den digitale
registrering betyder samtidig, at det lovpligtige
§ 60-eftersyn nu kan gennemføres digitalt for de afdelinger,
der er i systemet.
Ultimo 2018 forventes samtlige afdelinger oprettet i
administrationssystemet med oplysninger om relevante
bygningsdele. Det betyder, at al relevant viden om afdelingernes bygningsfysiske tilstand bliver tilgængelig for både
afdelingsbestyrelsen, driften og administrationen.
Samtidig med dette arbejdes der på at implementere
digital aflevering af drift og vedligeholdelsesmateriale fra
byggesag til driften, så al viden om vedligeholdelsesmæssige forskrifter tilknyttes de relevante bygningsdele i systemet
i et såkaldt DV-modul.
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Det er 3B’s forventning, at DV-modulet kan implementeres sammen med sagsstyringsmodulet ultimo 2017.
Basisbyggeprogram
Organisationsbestyrelsen har sat udarbejdelsen af
et basisbyggeprogram i gang, så 3B’s strategier og
ambitioner for den samlede bygningsmasse fremgår
tydeligt, når nye byggesager sættes i gang. Det gælder både nybyggerier og renoveringssager.
På den måde sikres en bedre styring af blandt
andet fremadrettet drift og vedligeholdelse gennem
bevidste strategier for valg af fx materialer på facader,
tekniske løsninger mv.
Arbejdet med udarbejdelse af et basisbyggeprogram forventes afsluttet medio 2017.
Afsluttende byggeregnskab og efterregulering
Der er nu udarbejdet et samlet overblik over sagsporteføljen på bygge- og renoveringssager, hvor det
tydeligt fremgår, hvilken fase det enkelte projekt er
i. Målet er nu at arbejde med proceduren for afslutning af byggesagerne, herunder udarbejdelse af det
afsluttende byggeregnskab, håndtering af eventuelle
efterreguleringstiltag og lignende.
Det er et prioriteret mål at få afsluttet de sidste
ældre sager hurtigst muligt. Det gælder også efterreguleringstiltag. Arbejdet med efterreguleringstiltag
forventes i øvrigt afsluttet ultimo 2017.
Opgavegruppe om styring af renoveringssager
Opgavegruppens opgave består af to dele:
1) I administrationen er der et stort arbejde i gang
med at styrke styringen af 3B’s byggesager, fx
bedre økonomistyring, aftaler med entreprenører
og rådgivere og projektopfølgning. Dette arbejde
følger Byggeudvalget. Opgavegruppen er orienteret mod administrationens udviklingsarbejde i
forhold til overstående og har mulighed for at kommentere på det.
2) Det er vigtigt, at beboere og afdelingsbestyrelser
oplever, at de bliver bedre informeret og inddraget
i byggesagerne – og får en indsigt i og forståelse
for, at der i renoveringssager ofte opstår uventede
problemer, som man skal løse i fællesskab. Opgavegruppens fokus er primært at få styrket kommunikationen med beboere og afdelingsbestyrelser i
byggesagerne.
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Opgavegruppens produkt består af en ’handleplan’ for
kommunikation i renoveringssager som efterfølgende
skal implementeres på alle byggesager.
Øvrige kommende indsatser
Udover de nævnte indsatser, der allerede er i gang, er
det planen, at der i løbet af 2017 skal ses på optimering af følgende områder:
• Kommunikation og beboerservice
(opgavegruppe – handleplan)
• Kontraktstyring (rådgiver og entreprisekontrakter)
•M
 oderniseringssager (optimering af processer fx via
rammeudbud eller lignende)

Drift
Der blev fortsat i 2016 arbejdet med effektivisering af
driften, særligt i form af driftssamarbejder.
Arbejdet viste, at det kræver et stærkt ledelsesmæssigt fokus, en stor indsats fra medarbejderne og
stærke understøttende systemer at realisere mulighederne og gevinsterne ved driftssamarbejde. Særligt i
Urbanplanen, som er 3B’s største samdriftsområde,
har der vist sig udfordringer med at realisere de forventede gevinster og den forventede beboerservice.
Det fortsatte – og stigende – behov for at sikre en
lav husleje, indføre nye muligheder for digitalisering
og nye former for beboerservice samt en stigende
medarbejderomsætning – særligt blandt driftscheferne – betød, at organisationsbestyrelsen primo 2017
besluttede at igangsætte projektet ’Fremtidens Drift’.

Kundeservice
Med henblik på at yde en bedre service og opnå effektiviseringsgevinster blev AnsøgerWEB implementeret i 2016, og hertil blev NemID implementeret i juni
2016. Platformen giver ansøgere en lettere adgang
både til at søge boliger og opdatere sine valg.
Digitale lejekontrakter blev endvidere implementeret i 4. kvartal 2016.

Indkøb og udbud
I 2015 gennemførte indkøbsafdelingen udbud af
flytteboliger for 11 boligafdelinger i samlet tre rammeudbud.
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Ligesom i 2015 har 3B i løbet af 2016
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ud af vores boliger, hvad de synes om at
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det at flytte ind i en 3B-bolig. Der er spurgt
ind til de overordnede processer i forbindelse med en indflytning, og 92,1 pct. er
enten meget tilfredse eller tilfredse med
den service, de modtog i perioden op til
modtagelsen af lejekontrakten. 88,4 pct.
af beboerne er enten meget tilfredse eller
tilfredse med den service, de fik på selve
indflytningsdagen.
I 2016 var der ved fraflytningsundersøgelsen en samlet svarprocent på 34 pct. 89
pct. svarer, at de har været meget tilfredse
eller tilfredse med at bo i 3B.
82,8 pct. svarer, at de oplevede deres
fraflytningssyn som enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Dette er en
stigning på 3,4 pct. siden 2015.
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Alle, der flytter ind og ud af 3B, og som har
opgivet deres e-mail, er blevet tilbudt at
deltage i ind- og fraflytningsundersøgelsen. I 2016 var der 1.053 indflytninger, og
802 beboere fik tilsendt spørgeskemaer.
Der var 1.043 fraflytninger, og 707 beboere fik tilsendt spørgeskema.
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I 2016 blev der udbudt istandsættelse af flytteboliger i
tre afdelinger samt rengøring i én afdeling. Derudover
blev der gennemført supplerende udbud af istandsættelsesarbejde i fire afdelinger samt udbud af skimmelbehandlinger og lovpligtig energimærkning.
Endvidere blev 3B’s revisionsydelse sendt i udbud,
og der blev opnået en betydelig besparelse.
Udbud af istandsættelse af flytteboliger er fortsat
højt prioriteret. Det er særligt på de ydelser, som
vedrører normalistandsættelse, at der ses en større
besparelse, men det er svært at kapitalisere en
opnået besparelse, fordi det blandt andet afhænger af
antal fraflytninger og boligernes stand. Procentvis har
besparelsen på normalistandsættelsens enhedspriser
i afdelingerne dog ligget på mellem 10 og 35 pct. i
forhold til tidligere enhedspriser.
I 2016 har der også været fokus på - i samarbejde
med Boligkontoret Danmark - at opnå stordriftsfordele ved at indgå samhandelsaftaler til brug for
driften. Der er indgået i alt 12 aftaler på blandt andet
byggemarkedsprodukter, diverse serviceaftaler samt
skadeservice.

FREMTIDIGE INDSATSOMRÅDER
Fokus er fortsat at få gennemført udbud af istandsættelse af flytteboliger i de afdelinger, som endnu ikke
har fået gennemført udbud. De fleste udbud vil bestå
af flere afdelinger for at samle en passende volumen,
som gør det attraktivt for tilbudsgiverne at afgive
konkurrencedygtige priser.
Sideløbende udbydes rengøring for de afdelinger,
som endnu ikke har været udbudt, og der forventes
endvidere at komme enkelte genudbud. Udbuddene
vil blive rullet ud i takt med de respektive afdelingsbestyrelsers godkendelse af igangsættelse.
Derudover forventes implementering af en ny
proces for udbud af håndværkerydelser. Formålet er,
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ud over en besparelse, at opnå en større gennemsigtighed.
Endelig vil der blive indgået flere fælles samhandelsaftaler som supplement til afdelingernes egne
aftaler.

13

Sociale indsatser
Der arbejdes intensivt med at udvikle socialøkonomiske aktiviteter i vores boligområder. 3B har valgt både
at støtte beboerinitiativer, der fremmer socialøkonomiske aktiviteter og fællesskaber i boligområderne,
samt at indgå i stærke partnerskaber med veletablerede socialøkonomiske virksomheder, der kan gøre
en forskel for 3B’s beboere ved at skabe liv, nye
funktioner og jobmuligheder.
3B arbejder blandt andet for, at der etableres
et socialøkonomisk café/familiehus i Kokkedal, et
mobilt kaffesalg i Remiseparken i Urbanplanen, en
genbrugsbutik og et socialøkonomisk autoværksted i
Folehaven. I 2016 afholdt 3B et aktionsværksted hvor
beboerentreprenører fik inspiration og rådgivning af
veletablerede socialøkonomiske iværksættere.
3B tænker også socialøkonomi i nye byggeprojekter som en mulighed for at skabe liv og rummelige
arbejdspladser. På Amager samarbejder 3B fx med
Bybi om at udvikle et oplevelsescenter med fokus på
honningproduktion og biprodukter. Det giver også mulighed for at tænke andre partnere i projektet, der har
fokus på naturprodukter og madproduktion i byen.
Endelig vil 3B sætte fokus på socialt ansvar i vores
forretningsmodel ved at give de af vores beboere, der
har svært ved at få en fod ind på arbejdsmarkedet,
nye muligheder.
3B er for eksempel i gang med at etablere en
rengøringsenhed i Kokkedal i samarbejde med Fredensborg Kommune. Her får lokale borgere mulighed
for at rengøre trapper, vaskerier og selskabslokalet i
timelønnede deltidsjobs, der vil fungere som springbræt til arbejdsmarkedet.
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artikler i lokale aviser
BLaDet

BØRN HAR I GENEMSNIT
DELTAGET I AKTIVITETER
I SKOLEFERIERNE

Der blev spillet

40

10 og 111
90 år

3500

MÆND LAVER MAD HVER
MÅNED I MANO A MANO

200
frivillige deltog i
planlægning og
afvikling af
Kokkedal Byfest
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børn har skabt et skraldeteam
(der samler skrald og formidler
viden om miljø)

200

KG BLEV TABT AF
SLANKEHOLDET

MÅLTIDER BLEV SERVERET I VÆRESTEDET SKUR 2

URBANPLANEN

BEBOERE ER KOMMET I PRAKTIK ELLER
AKTIVERING

FØLGERE PÅ FACEBOOK

kilometer blev gået
af gå-holdet

beboere spiller banko i
fælleshuset hver måned

og deltagerne
var mellem

plader banko

27

DELTOG I KOKKEDAL BYFEST
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82

beboere har været i kontakt med Bydelsmødrene

4000

GÆSTER TIL
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382.080

unikke facebookbrugere har set indhold
knyttet til Urbanplanens Facebookside.

13
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52
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4689

besøg på
camps
i skoleferierne

nye byhaver
spirede frem,
så der nu er
19 byhaver

cykler fikset på
Cykelværkstedet
på Hørgårdens
Nærgenbrugsstation

570

KG HONNING BLEV
PRODUCERET

6

200
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75

24
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FRIVILLIGE FORÆLDRE
HAR STÅET FOR
ARRANGEMENTER
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har været med
til fodboldturneringer
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beboere har deltaget
i aktiviteter
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arrangementer i
områderne

PERSONER VAR INVOLVERET
I UDSMYKNINGEN AF BYENS
ARENA I PROJEKTET
COLOURFUL COMMUNITIES

videregåendeudd.

1600

187 150 300

DER ER BLEVET
HJULPET MED
LEKTIER I

videregåendeudd.

8

DRENGE HAR STARTET EGEN VIRKSOMHED I SAMARBEJDE
MED MYOB

HØJE GLADSAXE

2016

75 pct. af de unge
20årige får nu en
ungdomsuddannelse sammenlignet
med kun 52 pct. i
2008. 24 pct.af de
27-30 årige får en
videregående uddannelse sammenlignet med 13pct. i
2008.

UNGE OVER 18 ÅR HAR FÅET
LOKALE STUDIEJOBS.
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Der er også fokus på lokal beskæftigelse og praktikpladser i alle nye større renoverings- og byggesager. Det sker ved at integrere lokal beskæftigelse i
udbudsmaterialet og indgå samarbejdsaftaler med
byggefirmaer.
I forhold til boligsociale indsatser i udsatte boligområder administrerer 3B fire boligsociale helhedsplaner. De tre af områderne har fået udarbejdet nye
helhedsplaner i 2016 – nærmere bestemt Kokkedal
på Vej (Egedalsvænge), SURF Valby (inkl. blandt andre Folehaven) og Høje Gladsaxe. I alle tre planer er
der skærpet fokus på samarbejde med kommunerne
og på indsatser, der har dokumenteret virkning.
I 2017 fornyes den boligsociale helhedsplan i
Urbanplanen.

3B’S POLITIKADETTER VINDER

FORNEM PRIS

De seks unge drenge fra Høje Gladsaxe kunne næsten
ikke få armene ned, da projektet Politikadet blev kaldt
op på scenen for at modtage Den Kriminalpræventive
Pris af (daværende) justitsminister Søren Pind.

Dokumentationspakke og styringsdialog
Igen i 2016 var dokumentationspakke og styringsdialog et fokusområde.
Dialogen med kommunerne er vigtig, og samtidig
er dokumentationspakken en stor del af 3B’s egenkontrol. 3B prioriterer derfor at få input fra mange
sider som udgangspunkt for en grundig og fyldestgørende dialog.
I 2016 fik alle afdelingsbestyrelser administrationens udkast til høring. På den måde fungerer dokumentationspakken også som et aktivt dialogværktøj
mellem den lokale drift og det lokale beboerdemokrati.
Kommunerne har gradvist rykket styringsdialogen,
så styringsdialog 2016 med en enkel undtagelse
(Fredensborg Kommune) først afvikles i 1. halvår
2017. Generelt er konklusionen ved styringsdialogmøderne, at 3B og kommunerne har et godt og
gensidigt konstruktivt samarbejde.

HELHEDSPLANER
Der blev der lagt en KÆMPE indsats i at få udarbejdet og
godkendt tre nye helhedsplaner i 2016. Og det lykkedes!
TIllykke til SURF-Valby, Vores HG og Kokkedal på Vej.
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Persondata
3B har fokus på at beskytte persondata og indledte i
2016 et samarbejde med Boligkontoret Danmark og
Lejerbo omkring øget professionalisering af håndtering af persondata. Projektet løber frem til december
2017.
Målet er at etablere faste arbejdsgange der sikrer,
at persondata bliver håndteret korrekt, og at de er i
fuld overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.
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SEKTOREN i 2016

KONTANTHJÆLPSLOFTET
Organisationsbestyrelsen i 3B har
ligesom resten af den almene sektor med bekymring fulgt indførelsen
af kontanthjælpsloftet i 2016.
BL meldte i efteråret ud, at de
regner med, at i alt 13.000 enlige
forsørgere ikke vil have råd til at
blive boende i deres bolig.
Det fik 3B's formand Steffen
Morild til at udtale følgende i 3B's
beboerblad:
"Det er helt forfærdeligt, og jeg
får ondt i maven af at tænke på det
scenarie. Forældres største ansvar
er at passe på deres børn, men

det gør regeringen nu markant
sværere".
København skal være for alle.
Det nemme svar til de mange, der
påvirkes af kontanthjælpsloftet og
har svært ved at betale huslejen,
er, at de skal finde et billigere
sted at bo. Og København er som
bekendt ikke det billigste sted at
bo i Danmark. Men at tvinge vores
beboere på den måde til at flytte
langt væk fra familie, netværk og
venner, er ikke rimeligt, mener 3B’s
formand.

"Vores hovedstad skal være for
alle. Jeg synes, vi som land kan
være stolte af den mangfoldighed,
København byder på. Det er en
kvalitet i sig selv, men jeg frygter,
at byen er ved at udvikle sig til
en rigmandsghetto".
Han håber ikke desto mindre,
det kan blive knapt så dyrt at købe
byggegrunde til almene boliger i
fremtiden, så huslejen på billige
boliger reelt set også bliver billig.

AFTALE OM EFFEKTIVITET I DEN ALMENE SEKTOR
BESPARELSE PÅ 1,5 MIA. KR. FREM MOD 2020
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- Vi har haft fokus på at effektivisere i mange år ved at fusionere
og udvikle nye værktøjer. Og jeg
ser det som noget positivt med et
sådant måltal, for det er en måde,
hvorpå vi kan synliggøre vores
arbejde med at give vores beboere
mest værdi for pengene i de almene boliger i Danmark. Vi håber,
at vi kan regne med, at det politiske
niveau vil bidrage til procesen med
at forenkle reglerne og samtidig
respektere det beboerdemokrati,
som er en hjørnesten i de almene
boliger i Danmark.

Regeringen indgik i 2016 aftale
med BL og KL om at effektivisere
den almene sektor og dermed
spare halvanden milliard i 2020
– set i forhold til 2014. På Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside kan man blandt andet læse
følgende om aftalen:
"Det er afgørende, at den almene
boligsektor bliver drevet effektivt,
så huslejerne kan holdes i ro eller
reduceres til gavn for lejerne. Der
er sat fokus på effektivisering af
driften i den almene boligsektor,
fordi driftsudgifterne over en årrække er steget mærkbart. Høje

driftsudgifter resulterer i høje
huslejer, hvilket sætter beboernes
økonomi under pres".
Derfor var effektivisering af
driften i den almene boligsektor
et centralt punkt i Boligaftalen for
2014.
Loven er blevet revideret, således
at der nu er øget fokus på effektiv
drift. Herudover er organisationsbestyrelsens beslutningsansvar blevet
præciseret.

NY MINISTER

DET ALMENE BLEV SIKRET I PLANLOVEN - IGEN

Den 28. november 2016 fik
Danmark ny regering, bestående
af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Det betød blandt andet, at vi er gået fra
at høre undet et Ministerium for
Udlændinge, Integration og Boliger til at høre under et Transport-,
Bygnings- og Boligministerium,
som Ole Birk Olesen fra Liberal
Alliance er minister for.

Ved forhandlingerne af regeringens vækstplan i 2016 blev det
fastslået, at kommunerne med den
reviderede planlov fra 2015 stadig
kan bestemme, at 25 pct. af alt
nybyggeri skal være alment.
- Hvis regeringen havde fået
fjernet planlovskravet, ville det bogstavelig talt have fået afstanden
mellem de rige og dem med lave
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Til bl.dk udtrykker BL’s formand,
Palle Adamsen, tilfredshed med
aftalen:

indkomster til at vokse. Med denne
såkaldte vækstplan ville Danmark
vækste på rigmandsghettoer, men
blive fattigere på mangfoldighed,
forklarer Steffen Morild, formand i
3B, og fastslår, at der er grund til at
glæde sig over denne sejr for det
almene.
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BESTYRELSESBEVILLINGER 2016
DISPONERET DISPOSITIONSFOND
SAG

TILSAGN 		

Høje Gladsaxe

Boligsocial helhedsplan 2017-2020

583.400

Kokkedal

Boligsocial helhedsplan 2017-2020

1.454.000

Sjælør/Kongens Enghave

Boligsocial helhedsplan 2017-2020

548.908

Vigerslev

Boligsocial helhedsplan 2017-2020

1.167.000

Projekt

Generationernes Byhus

820.000

Projekt

Den Hvide Kødby, konkurrenceprojekt

600.000

Projekt

Øresundsvej 51 nybyggeri

600.000

Projekt

15 skæve boliger, Kongelundsvej

720.000

Projekt

Robuste Små Boliger

Projekt

Volumenstudier, 35-45 nye boliger i Lindehøj, Herlev

600.000

Projekt

30-40 nye boliger i Herlev Bymidte

250.000

Projekt

Hørkær, Herlev

350.000

Projekt

Prækvalifikation af boligsociale helhedsplaner
for Urbanplanen, Fuglekvarteret og
Mimersgadekvarteret

Toftegård

Fysisk helhedsplan

300.000

Egeløvparken

Ejendomsudvikling af erhvervsareal

600.000

Søagerpark

Finansiering af byggeskadesag

Folehaven

Øgede udgifter til udarbejdelse af fysisk helhedsplan 1.150.000

Folehaven

Pilotprojekt, indvendig efterisolering

3.000.000

Måløv Park

Opførelse af nye boliger

1.670.000

Dyvekevænget

Forundersøgelser til fysisk helhedsplan

Prangerhuset

Altanprojekt

Amagerfælledvej

Udbedring af fejl og mangler

600.000

Valby

Forundersøgelser til fysisk helhedsplan

300.000

Vestergårdsvej

Helhedsplan, driftsstøtte

282.000

Australiensvej

Huslejestøttesag

134.500

Australiensvej

Kapitaltilførsel

200.000

Tranehavegård

Forundersøgelser til fysisk helhedsplan

300.000

Kaysergården

Finansiering af syn- og skønssag

BERETNING 2016
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1.200.000

3.880.000

61.530

300.000
2.075.000

1.355.000

DISPONERET TRÆKNINGSRET
AFDELING

SAG

Toftegård

Etablering af nyt fællesvaskeri,
ejendomskontor og personalefaciliteter

Egeløvparken

Køkkener

Egeløvparken

Udvidelse af 4 boliger

Folehaven

Sikkerhedsdøre

Vestergården 1

Køkkener

225.000

Australiensvej

Helhedsplan

270.000
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4.094.000
675.000
60.000
1.890.000
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ØKONOMISK BERETNING
Resultatopgørelse
Årets resultat blev et overskud på 1.525 t.kr. Et resultat, ledelsen og bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Årets resultat skyldes primært, at indtægter fra byggesagshonorarer har været højere end budgetteret
samt en realiseret besparelse på revision.
Der er budgetteret et overskud på 213 t.kr., der svarer
til boligorganisationens andel af nettorenteindtægten.
Af årets resultat udgør andel af nettorenteindtægten
143 t.kr.

Nettorenteindtægten før fordeling udgør 12.479 t.kr.
Renteindtægten er fordelt med 11.917 t.kr. til afdelinger, 719 t.kr. til dispositionsfonden og 143 t.kr. til
arbejdskapitalen. Indeståender er forrentet med 2 pct.
Balance
Foreningens balance udgør 905 mio. kr. pr. 31. december 2016. I 2015 var balancen 960 mio. kr.

Egenkapitalen pr. 31. december 2016 med sammenligning til året før:
TAL I T.KR.

Boligorganisationsandele
Dispositionsfond/særlig henl. konto
Arbejdskapital
Egenkapital i alt

2016

2015

Regnskab

Disponibel

Regnskab

Disponibel

11.600

0

11.511		

0

180.868

17.369

266.554		

36.354

19.775

8.730

24.350		

-1.438

212.243

26.100

302.415		

34.916

Dispositionsfonden kan opdeles i:
TAL I T.KR.				
		
Dispositionsfond/særlig henl. konto

REGNSKAB
2016		

2015

180.868

266.554

33.717

102.985

104.958

97.649

24.589

24.024

235

5.542

17.369

36.354

HERAF BUNDET I:
- Udlån til afdelinger
- Egen trækningsret m.v.
- Administrationsejendommen
- Andet
Disponibel

BERETNING 2016
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Der er udbetalt tilskud, ydelsesstøtte m.v. og egen
trækningsret på i alt 35.487 t.kr. i 2016.
Til sammenligning blev der udbetalt tilskud m.v. fra
dispositionsfonden på i alt 14.771 t.kr. i 2015. Derudover er realiseret tilskud til frikøb af hjemfaldsklausuler
på 91.216 t.kr., der tidligere år har været opsamlet som
lån.
En højere indbetaling til Landsbyggefonden fra 2016
af afviklede lån fra afdelinger udgør også en afgang i
dispositionsfonden.
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Af dispositionsfondens saldo på 180.868 t.kr. er
163.499 t.kr. bundet i indskud i Landsbyggefonden,
finansiering af administrationsejendom og udlån til
afdelinger, så 17.369 t.kr. af saldoen er disponibel.
På trods af årets positive resultat, der overføres til
arbejdskapitalen, er der sket en afgang i arbejdskapitalen. Det skyldes dels tilskud til udviklingsprojekter,
dels ændring af praksis for beregning af feriepenge,
hvortil der i 2016 er afsat yderligere 3.446 t.kr.
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Forrentning
Afdelinger med positivt mellemregningsindestående
forrentes på baggrund af opnået renteresultat for året.
Afdelinger med negativt indestående i foreningen forrentes med diskontoen plus 1%.
Dispositionsfonden forrentes som afdelingsindeståender på baggrund af opnået renteresultat.
Princippet for renteberegning er dag til dag. Tilskrivning sker ultimo for både afdelinger med positivt og
negativt indestående.

Forvaltningsrevision
Der er udarbejdet forvaltningsrevision for 2016.
Forvaltningsrevisionens formål er at beskrive de
initiativer, der er igangsat og implementeret for at
sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i
forhold til boligorganisationens overordnede formål
og virksomhed.
Forvaltningsrevisionen beskriver nogle af 3B’s mest
centrale indsatser i 2016 for at sikre god, omkostningsbevidst service.
I 3B har hovedfokus i 2016 været vores nye strategi:
3B - Sammen mod 2020. Den er blevet til igennem en
intens og samskabende proces med udformning, vedtagelse og efterfølgende implementering. Strategien
definerer hovedlinjerne for 3B’s indsats de kommende
år.
Formålet med 3B – Sammen mod 2020 er at definere den overordnede retning for 3B i årene frem til
2020.
Den overordnede vision er, at vi ”sammen skaber
levende og mangfoldige fællesskaber”. Visionen
viderefører stolte traditioner helt tilbage fra 1927 med
et solidt fokus på styrken i fællesskaber. En boligforening, som samtidig formår at udnytte de mange
forskellige ressourcer, en mangfoldig boligforening
indeholder.
Forvaltningsrevision er forelagt og godkendt af
boligorganisationen den 27. april 2017.

Fremtiden
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet væsentlige forhold, der påvirker foreningens eller
afdelingernes økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift
af almene boliger m.v. og evt. senere ændringer.

Foreningen
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Værdipapirer
Værdipapirer er optaget til kursværdi pr. 31. december
2016, dog undtaget udtrukne obligationer januar 2017,
der er optaget til kurs 100. Urealiserede kursgevinster
er indtægtsført i resultatopgørelsen under renter.
Afskrivningsprincipper
Kontorinventar afskrives over otte år. Pc’ere, tablets,
smartphones og programmer afskrives over tre år,
mens andet it-udstyr samt Unik afskrives over fem år.
Ombygning af ejendomskontor og pavilloner afskrives
over henholdsvis 10 og 15 år. Kunst og udsmykning
optages til anskaffelsespris, og afskrives ikke.
Administrationsbygning
Administrationsbygningen er optaget til kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages
indtil scrapværdien, som er fastsat til 25 mio. kr., der
afskrives over 75 år.

AFDELINGER
Periodisering
Prioritetsydelser udgiftsføres, når de er forfaldne,
mens øvrige udgifter og indtægter, som vedrører
regnskabsåret, er medtaget i regnskabet uanset forfaldstidspunktet.
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser foretages efter 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, så der til stadighed er dækning for de
udgifter, der er indarbejdet i planerne. Vedligeholdelsesplanerne omfatter udskiftning og vedligeholdelse
af alle bygningsdele.

437

Forbedringsarbejder
Større forbedringsarbejder lånefinansieres som udgangspunkt. Årets afdrag udgiftsføres og anvendes til
afskrivning af forbedringsarbejdet.

7
31

Byggesagshonorarer er taget til indtægt efter produktionsprincippet, hvilket indebærer, at der foretages
regulering for værdiforskydning af igangværende
projekter.

BERETNING2016
BERETNING
2016

Af saldoen på 19.775 t.kr. er 8.730 t.kr. disponibel.
Den positive udvikling i den disponible del af arbejdskapitalen skyldes bestyrelsens beslutning om
konvertering af lån fra arbejdskapitalen til dispositionsfonden.
Afdelingernes indestående i boligorganisationen
udgør i alt 582 mio. kr. pr. 31. december 2016. Tilgodehavende hos afdelinger udgør 17 mio. kr.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016
				
				
Ordinære udgifter
2016

Urevideret
budget
2016 t.kr.

Urevideret
budget
2017 t.kr.

501

Bestyrelseshonorarer

639.889

585

597

502

Mødeudgifter, kontingenter m.v.

848.187

995

971

511

Personaleudgifter

55.795.003

55.596

56.038

512

Forretningsførelse

398.325

415

430

513

Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift)

8.871.298

8.685

9.105

514

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning administrationsejendom)

4.747.324

4.294

4.778

515

Afskrivning driftsmidler

3.368.048

3.333

3.075

516

Særlige aktiviteter

306.218

355

355

521

Revision

530

Bruttoadministrationsudgifter

751.875

1.150

750

75.726.166

75.408

76.099

							
532

Renteudgifter

15.847.581

5.000

6.860

533

Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden

81.387.429

73.773

82.250

540

Samlede ordinære udgifter

172.961.176

154.181

165.209

541

Ekstraordinære udgifter

127.192.934

400

400

550

Udgifter i alt

300.154.110

154.581

165.609

1.524.683

213

247

301.678.792

154.794

165.856

		
551

Overskudsfordeling

560

Udgifter og evt. overskud i alt

Ordinære indtægter					
601

Administrationsbidrag:						
1 Egne afdelinger i drift
3 Sideaktivitetsafdelinger

57.043.712

57.603

57.709

407.547

330

471

9.139.412

8.848

8.958

BERETNING 2016

602

Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser

603

Renteindtægter

15.990.778

5.000

6.968

604

Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden

81.387.429

73.773

82.250

605

Byggesagshonorarer, nybyggeri

4.647.795

2.200

2.000

606

Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

5.733.966

7.040

7.500

607

Diverse indtægter

13.875

0

0

610

Samlede ordinære indtægter

174.364.513

154.794

165.856

611

Ekstraordinære indtægter

127.314.280

0

0

620

Indtægter i alt

301.678.792

154.794

165.856

630

Indtægter og evt. underskud i alt

301.678.792

154.794

165.856

20
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

31/12 2015

BERETNING 2013

Aktiver 			31/12 2016
						

t.kr.		

Anlægsaktiver			

21

Materielle anlægsaktiver
701

Administrationsbygning

702

Inventar

90.740.438 		 91.650
2.214.367 		

2.689

704

It-anlæg

5.018.312 		

6.847

709

Andre anlægsaktiver

2.088.256

2.326

				

Finansielle anlægsaktiver		
712

Garantikapital i anden virksomhed

714

Dispositionsfond/lån til afdelinger

715

Kapitalindskud, sideaktiviteter

716

Indskud i Landsbyggefonden

719

Andre finansielle anlægsaktiver

720

Anlægsaktiver i alt

0 		

228

33.716.958 		 102.985
1.723.573 		

1.691

104.958.067 		 97.649
0

12.234

240.459.972 		 318.300

				
Omsætningsaktiver

Tilgodehavender		
721.1 Afdelinger i drift

17.047.916

721.2 Afdelinger, sideaktiviteter

						

2.670.615 		

1.245

722

Afdelinger under opførelse (nybyggeri)

725

Debitorer

726

Andre tilgodehavender

727

Forudbetalte udgifter

730

Tilgodehavende renter

731

Værdipapirer

732

Likvide beholdninger:					
1 Kassebeholdning
2 Bankbeholdning

740

Omsætningsaktiver i alt

750

Aktiver i alt

30.775.589

26.269
81.817

125.625 		
100.022.869

347
17.364

1.319.945 		

1.336

15.319.805 		

9.084

368.945.775 		 363.034
1.070 		
128.578.694

0

128.579.764

1
141.590

664.807.903 		 642.087
905.267.874

960.387

48

100.000,00

540.073,0
0.000,00
100
460.700,00
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

Passiver		

31/12 2016

				

31/12 2015
t.kr.

Egenkapital
801

Boligorganisationsandele

803

Dispositionsfond/særlig henl. konto

805

Arbejdskapital

810

Egenkapital i alt

11.600.275

11.511

180.867.880

266.554

19.774.924

24.350

212.243.079

302.415

		
Langfristet gæld				
811

Prioritetsgæld, administrationsbygning

66.151.206

67.627

820

Langfristet gæld i alt

66.151.206

67.627

		
Kortfristet gæld				
821.1 Afdelinger i drift
821.2 Afdelinger, sideaktiviteter

582.434.619

563.164

347.413

380

822

Afdelinger under opførelse (nybyggeri)

1.337.135

0

825

Leverandører

20.461.972

2.889

826

Omkostninger

2.056.117

12.000

827

Afsætninger

2.512.000

1.354

829

Feriepengeforpligtelse

11.233.385

7.097

830

Anden kortfristet gæld

6.490.948

3.461

840

Kortfristet gæld i alt

626.873.589

590.345

850

Passiver i alt

905.267.874

960.387

BERETNING 2016
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3B I MEDIERNE
INFORMATION I 20. MAJ I

HERLEV BLADET I 13. JANUAR I

MURSTEN

HERLEVGÅRDSVEJ
ER BLEVET
TIDSSVARENDE

FOR MENNESKER
DR P4 I 16. NOVEMBER I

FLEKSIBEL
UDLEJNING I
URBANPLANEN
BOLIGEN I 1. JUNI I

Alliance vil
bekæmpe
unges
hjemløshed
AMAGERBLADET I 9. FEBRUAR I

Mindre kriminalitet

I "PLANEN"
DR P4 I 26. DECEMBER I

Børnebestyrelsen

er et hit i Sydhavnen
POLITIKEN I 25. MAJ I

INDIVIDUALISME

GIVER BEDRE
FÆLLESSKAB
BOLIGEN I 1. FEBRUAR I

Oslo vil også
have boliger

til alle

EJENDOMSWATCH I 29. JULI I

Boligselskaber har
gode erfaringer med
konfliktmægling
TV2 LORRY I 7. OKTOBER I

LÆGER: SYMPTOMER I EGEDALSVÆNGE HÆNGER SAMMEN MED
INDEKLIMA
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BLBOLIGEN.DK I 28. APRIL I

3B’S POLITIKADETTER
VINDER FORNEM PRIS
DR.DK I 26. DECEMBER I

FLERE BOLIGFORENINGER
OPRETTER
BESTYRELSER
FOR BØRN
BLBOLIGEN.DK I 16. MAJ I

3B med
på årets
arkitekturbiennale
SN.DK I 23. NOVEMBER I

Beskidte affaldsskakte
udløser sag mod kendt
arkitektfirma
METROXPRESS I 28. JANUAR I

BORGMESTERENS
PLAGEDE GHETTO
ER PÅ VEJ MOD EN
NY, FRISK START
VALBY BLADET I 20. JANUAR I

Nu starter byggeriet
af 31 familieboliger

2016

HER HAR DU BLANDT ANDET KUNNE FINDE

BLBOLIGEN.DK I 26. OKTOBER I

Nu tager de
socialøkonomiske
iværksættere
aktion i 3B
DR P1 I 3. JUNI I

3B laver
Danmarks
første
regnbuefællesskab
TV2 LORRY I 16. NOVEMBER I

SUCCES MED AT ÆNDRE
BELASTEDE OMRÅDER

JYLLANDS-POSTEN I 28. JULI I

ÅBNE VINDUER
OG HYGGE PÅ
ALTANEN
GIVER NABOKONFLIKTER
ESTATEMEDIA.DK I 12. APRIL I

’3B og KAB
indgår
strategisk
samarbejde’
BERLINGSKE I 16. NOVEMBER I

FRANK JENSEN:

Rigmandsghettoer
er kedelige

METROXPRESS I 14. JUNI I

BOLIGEN I 1. DECEMBER I

Boligforeningen
bygger bofællesskab for homoseksuelle

Aluminiumshuse vinder
træpris

AMAGERBLADET I 23. AUGUST I

"Skæve" boliger
på Kongelundsvej
BYGGECENTRUM.DK I 5. DECEMBER I

Digital renovering af plejehjem
FREDENSBORG AMTS AVIS I 22. DECEMBER I

Egedalsvænge tager
ny tørn med demokratiet
LOKALAVISEN FREDENSBORG I 28. JUNI I
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52 NYE FAMILIEBOLIGER I SKOVKVARTERET I ØRESTADEN

31 NYE FAMILIEBOLIGER I KLØVERBLADSGADE I VALBY
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