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3B – EN DEL AF KAB-FÆLLESSKABET
2018 var året, hvor 3B indgik en administrationsaftale med KAB. Overgangen til KABfællesskabet har fyldt meget i 2018. Ikke mindst i formandskabet, hos organisationsbestyrelsen og hos medarbejderne.
3B’s øverste myndighed – repræsentantskabet – blev også indkaldt til flere møder i
2018 end sædvanligt af samme grund. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 3. maj 2018, besluttede repræsentantskabet som bekendt at give organisationsbestyrelsen bemyndigelse til at indgå administrationsaftale med KAB.
Efter mange, lange og til tider også seje forhandlinger, underskrev vi administrationsaftalen den 19. december 2018.
Overgangen betød farvel til 3B’s administration, som vi kendte den. Vi måtte blandt
andet sige farvel til daværende administrerende direktør i 3B Morten Boje, som havde
stået i spidsen for 3B i 4 år. Vi er taknemmelige for den kæmpe indsats, alle medarbejdere har lagt for 3B’s administration.
2018 bød dog også på nye stærke kræfter. Først kom Jonas M. Cohen til 3B efter sommerferien, så vi kunne lære hinanden at kende, inden Jonas tog over fra 1. januar 2019
som chef for Kundecenter 3B som en del af KAB-fællesskabet under administrerende
direktør Jens Elmelund.
Jeg er glad for den aftale, vi landede. Der er ingen tvivl om, at overgangen til tider har
krævet en ekstra indsats af alle, men jeg er overbevist om, at den vil gøre 3B stærkere.
Vi er blevet en del af stærkere faglige fællesskaber og får større udviklingskraft og ikke
mindst indkøbskraft til glæde for jer beboere.
Endnu en stor tak til medarbejderne for deres indsats. Og en lige så stor tak til afdelingsbestyrelserne for jeres tålmodighed her i overgangen.

BERETNING 2018

4

2019 er allerede i fuld gang. Vi er nået langt og har stadig lang vej endnu. I 2019 har vi
særligt fokus på at værne om demokratiet og at styrke og udvikle et attraktivt og aktivt
beboerdemokrati i 3B, samtidig med at vi fortsat som hovedfokus skal levere en sikker
drift af 3B’s boliger og boligområder.
Som I ved, kom KAB i søgelyset i medierne i foråret her i 2019. Først i sagen om valg

til Radius’ bestyrelse, efterfølgende om valg til Nykredits repræsentantskab.

Det ændrer ikke på, at vi som medlem af KAB-fællesskabet på mange måder har
fået ekstra styrke. Men vi skal også bruge styrken til at søge demokratisk indflydelse til glæde for 3B’s beboere.
Det kræver, at vi handler på et oplyst grundlag. Og på et demokratisk mandat.
Derfor er jeg også glad for, at KAB har nedsat en task force – en gruppe af beboerdemokrater - der til KAB’s repræsentantskabsmøde fremlagde tanker om kommende retningslinjer for valg til tillidsposter i KAB-fællesskabet.
Også 3B skal have klare retningslinjer og dermed gennemsigtighed og tydelige
mandater. Derfor vil organisationsbestyrelsen have fokus på dette i den kommende
tid.
Som nyvalgt næstformand i KAB’s bestyrelse er mit mål at præge KAB’s udvikling
og at bringe 3B sikkert ind i KAB-fællesskabet. Men jeg vil naturligvis stadig først
og fremmest være formand for 3B. Og jeg vil stadig aktivt handle på det, jeg hører
fra jer i afdelingerne.
Tak for et begivenhedsrigt år. Jeg ser frem til at fortsætte et spændende 2019 i 3B
sammen med jer.

God læselyst med organisationsbestyrelsens årsberetning.

Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B
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ET STÆRKT REPRÆSENTANTSKAB
Repræsentantskabet i 3B tog i 2018 mange store og
vigtige beslutninger. Jeres mening betyder alt for os
i organisationsbestyrelsen. Der blev afholdt hele fire
repræsentantskabsmøder og fremmødet var overvældende til alle fire møder. Det vidner om et stort
engagement og et stærkt demokrati i 3B, som vi godt
kan være stolte af.

• Tre nye organisationsbestyrelsesmedlemmer og fire
suppleanter kom til.
• ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’ blev
vedtaget.
14. NOVEMBER 2018:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
• Ændring af 3B’s vedtægter.

3. MAJ 2018:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

28. NOVEMBER 2018:

• Beslutning om administrationsaftale med KAB – efter tre forudgående debatmøder i april om administrationsaftalen og baggrunden for organisationsbestyrelsens indstilling.
• Efterfølgende to formandsmøder og fire områdemøder med gode drøftelser om 3B som en del af
KAB-fællesskabet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

7. JUNI 2018:

Tak for jeres store engagement og deltagelse i 3B.

Ordinært repræsentantskabsmøde
•F
 ormanden og to organisationsbestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
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• Endelig vedtagelse af ændring af 3B’s vedtægter.
• Beslutning om salg af 3B’s administrationsejendom
på Havneholmen 21.
• Midlertidig delegering af kompetence til organisationsbestyrelsen til at udpege 3B’s repræsentanter til
KAB’s repræsentantskab.
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EN DEL AF KAB-FÆLLESSKABET

KRITERIER FOR ADMINISTRATIONSAFTALE MED KAB
Til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 3B
den 3. maj 2018 besluttede repræsentantskabet at
indgå en administrationsaftale med KAB med virkning
fra 1. januar 2019. Organisationsbestyrelsen forpligtede sig på, at aftalen med KAB lå inden for rammerne
som beskrevet nedenfor. I beskrivelsen indgår en
status på hvert enkelt punkt.

inspireret af vores opgavegruppekoncept. Opgavegrupper er i det hele taget et koncept, som KAB har
taget til sig, efter 3B’s forbillede.
Det samme gælder 3B’s bestyrelsesuddannelse,
som KAB nu er ved at undersøge, hvordan den
kan tilpasses og komme hele KAB-fællesskabet til
gavn.

BEBOERDEMOKRATI

3B’S SELVSTÆNDIGE IDENTITET OG PROFIL

• 3B’s repræsentantskab, organisationsbestyrelse og
afdelingsdemokrati fortsætter uændret.
• 3B bliver repræsenteret i KAB’s repræsentantskab
i henhold til KAB’s vedtægter med pt. 25 medlemmer, og 3B skal deltage i processen med at ændre
KAB’s vedtægter i efteråret 2018.

• 3B’s beboere skal fortsat opleve at være beboere i
3B og møde 3B’s logo og navn i den daglige kommunikation, fx ved udlejning, huslejeopkrævning,
breve og indkaldelser mv.

Status
Vores beboerdemokrati fortsætter uændret med
afdelingsmøder, områdemøder og repræsentantskabsmøder. Vi har derudover fået tilført en ekstra
dimension med beboerrepræsentantskabsmøderne
i KAB, hvor alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer
inviteres til at præge KAB-fællesskabet.
Som en del af KAB-fællesskabet har vi også fået
pladser i KAB’s repræsentantskab og kan som den
største boligorganisation være med til at præge
debatten og udviklingen i KAB. Vores demokratiske
indsatser i 3B er samtidig så levende, at det smitter
af og inspirerer i KAB-fællesskabet. AKB, København er fx begyndt at holde områdemøder, og KAB
har haft en opgavegruppe om ulovlig fremleje,

Status
Der er lavet en gennemgang af alle breve, der
sendes til 3B’s beboere. Her har KAB i hvert enkelt
tilfælde været inde og vurdere, hvilket brevpapir og
afsender, der skal stå på brevet. Det er et arbejde,
der stadig er i gang, og udgangspunktet er, at det
skal være gennemskueligt for beboeren, hvem der
er afsender og hvorfor. 3B vil fremover have politiske målsætninger, som f.eks. målsætningsprogrammer og strategiske mål samt koncepter for beboerdemokrati og lignende tiltag, som kendetegner 3B
og som understøtter 3B’s identitet.

NÆRHED OG GOD SERVICE
• 3B’s afdelinger skal serviceres dels af Kundecenter
3B, dels af teams og/eller faste kontaktpersoner

EN DEL AF KAB-FÆLLESSKABET

i KAB’s øvrige funktioner, så afdelingerne fortsat
oplever en tæt dialog og et stort kendskab til den
enkelte afdelings forhold, fx i forbindelse med udarbejdelse af budget og regnskab, udlejning, byggesager og udvikling af driften.

Status
Kundecenter 3B og resten af KAB servicerer 3B’s
afdelinger og drift. Der er bliver hele tiden arbejdet
på at få etableret gode rutiner og arbejdsgange, så
det bliver nemt og overskueligt for alle beboerne at
tage fat i de rigtige personer. Kundecenter 3B vil
blive organiseret i teams i efteråret 2019, således at
den personlige kontakt understøttes og så vi sikrer,
at personalet har et indgående kendskab til den
enkelte afdeling i 3B. KAB kan blive endnu bedre til
at sikre nærhed og god service, og det er noget vi
er opmærksomme på i organisationsbestyrelsen.
Her vil vi holde KAB op på at blive bedre.

3B – SAMMEN MOD 2020
• 3B’s strategiske målsætninger skal fastholdes,
men 3B’s strategiske handleplaner skal revideres,
så KAB kan understøtte implementeringen af 3B’s
strategi.

Status
Vores strategi 3B – Sammen mod 2020 fortsætter og er blevet tilpasset en organisation, der ikke
har egen administration. Strategien lever, og vi er
i gang med at støbe fundamentet til en ny strategi,
hvor vi blandt andet vil inddrage FN’s Verdensmål
på flere niveauer. Det vil I høre mere om og blive
inddraget i med start i efteråret 2019.
BERETNING 2018
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FREMTIDENS DRIFT I 3B
• Fremtidens Drift skal fortsat implementeres og
understøttes af KAB’s administration, blandt andet i
form af den nødvendige it-understøttelse.

Status
Fremtidens Drift kører fortsat og understøttes af
KAB. Der har blandt andet været en harmonisering
af titler i driften, og der arbejdes på at udvikle itløsninger til medarbejdere og beboere, som I snart
kommer til at opleve.

VENTELISTER
• 3B’s venteliste forbliver uændret, med mindre
repræsentantskabet i 3B træffer særskilt beslutning
om at indgå i KAB’s fælles venteliste, Bolignøglen.

Status
3B´s ventelistesystem er uændret. Der er ikke truffet
beslutninger om ændringer endnu, og der har været
en løbende drøftelse mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne på områdemøderne om,
hvordan man mest hensigtsmæssigt kan lave en
eventuel overgang til KAB’s Bolignøglen. Når vi har
et forslag til en løsning, vi synes er god nok, vil den
blive forelagt for repræsentantskabet som aftalt.

AFDELINGERNES ADMINISTRATIONSUDGIFTER
• De samlede administrationsudgifter i 3B bliver
reduceret med minimum 2,5 mio. kr. svarende til
200 kr. i gennemsnit pr. lejemålsenhed.

Status
Der arbejdes fortsat ud fra samme forudsætning
om en besparelse på 200 kr. i gennemsnit pr. leje-
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målsenhed. Der er tale om et gennemsnit, så der vil
være udsving i besparelsen afdelingerne imellem,
afhængig af afdelingsspecifikke valg af ydelser og
lignende. Det endelige resultat kendes først ved
regnskabsårets udgang, men prognosen forventes
at holde.

BOLIGFORENINGEN 3B’S ØKONOMI
A: K
 AB skal dække de fornødne transitionsomkostninger forbundet med overgangen til KAB’s administration.
B: D
 er skal skabes sikkerhed om 3B’s økonomi, så
3B ikke bliver dårligere stillet ved indgåelse af en
administrationsaftale.
C: D
 er skal findes en tilfredsstillende løsning på udlejning og salg af Havneholmen 21. 3B’s repræsentantskab skal træffe endelig beslutning om et salg
af Havneholmen.

Status
A: K
 AB har dækket de omkostninger der har været
i forbindelse med overgangen. I det omfang, 3B
har afholdt udgiften, er det blevet bogført på en
særskilt udlægskonto, som KAB refunderer.
B: 3
 B’s økonomi står stærkere end før. 3B har blandt
andet færre forpligtelser og færre risici end før, da
KAB har overtaget en stor del af den daglige forretningsførelse og de dertil tilknyttede risici.
C: 3
 B’s repræsentantskabs besluttede på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. november
2018 at sælge 3B’s administrationsejendom på
Havneholmen 21. 3B’s andel af Havneholmen er
blevet solgt til AAB, og dette har været med til at
give 3B en stærkere økonomi og færre udgifter.

BYGGESAGER
• Der skal indgås konkrete aftaler om KAB’s overtagelse af samtlige af 3B’s byggesager, herunder
hvordan og i hvilket omfang KAB overtager ansvaret for forretningsførelse i sagerne.

Status
Alle 3B’s byggesager er overgået til KAB. 3B har
indgået byggeforretningsføreraftaler for alle igangværende byggesager, og der vil blive udarbejdet
nye byggeforretningsføreraftaler, når der kommer
nye byggesager. Det har været et langt forhandlingsforløb, men der er fundet en løsning, som alle
parter er tilfredse med.

3B’S ANSATTE
A: Ingen ansatte i 3B’s administration må blive afskediget på grund af overgangen til KAB’s administration.
B: 3
 B’s medarbejdere skal indgå på lige fod med
KAB’s medarbejdere i den fremtidige organisation.
C: D
 riftschefer, driftsmedarbejdere og boligsociale
medarbejdere skal fortsat være ansat i 3B.

Status
A: Ingen medarbejdere er blevet eller bliver afskediget
som resultat af overgangen til KAB-fællesskabet.
B: K
 AB gennemførte en organisationsændring, da
3B indtrådte i KAB-fællesskabet. 3B’s medarbejdere indgår nu i KAB på lige fod og lige vilkår med
deres nye kollegaer. De fleste har bibeholdt deres
tidligere arbejdsområde og enkelte har fået større
ansvar, da KAB er en større organisation.
C: Driftschefer, driftsmedarbejdere og boligsociale
medarbejdere er fortsat ansat i Boligforeningen 3B.

VI PRÆGER VORES OMVERDEN
Vi vil være med til at sætte dagsordenen og sætte
præg på fremtidens almene boliger. I 2018 har 3B
været meget aktive på den boligpolitiske scene. Med
KAB-fællesskabet i ryggen får vi endnu mere at skulle
have sagt.
Ghettopakken og parallelsamfundsdebatten
Den almene sektor har i den grad været på den politiske dagsorden i 2018. Regeringen lancerede i marts
2018 det politiske udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”. Et flertal i folketinget vedtog den 22. november 2018 den såkaldte
ghettopakke, som bl.a. kan medføre nedrivning af
almene boliger og at antallet af almene familieboliger
reduceres til 40 % i de såkaldt hårdeste ghettoer. Regeringen lancerede også en ny ghettoliste, hvor bl.a.
3B’s afdeling Hørgården fik ”ghettostemplet”.
Regeringens 'ghettoudspil' og de almene boligers
fremtid fyldte ikke kun mediebilledet, men også organisationsbestyrelsens tanker i 2018. Derfor gjorde
vi indsigelser mod regeringens planer. Blandt andet
gennem kronikker i lokale og landsdækkende medier.
På vegne af fællesskabet af almene boligorganisationer sendte BL et høringssvar med forslag til ændring
af lov om almene boliger i sammenhæng med det
politiske udspil mod parallelsamfund.
I 3B vil vi gerne have boliger, hvor der er plads til
levende og mangfoldige fællesskaber. Vi ser forskellighed som en værdi i sig selv.
Vi underkender ikke de sociale problemer, der er i

vores boligområder, men arbejder hårdt på at gøre en
social forskel for de mennesker, der bor i boligområderne, bl.a. gennem de boligsociale helhedsplaner, vi
er en del af.
Vi har gjort og gør en stor indsats på det boligsociale
område. For at undgå konsekvenserne af regeringens
ghettoudspil skal vi fortsætte og styrke vores gode
boligsociale arbejde i 3B – og sammen med kommunerne sørge for, at endnu flere kommer i arbejde eller
uddannelse.
Vi har dog i 2018 også nødt til at se på vores udlejningsmodel for de områder, som er i regeringens
ghetto-kikkert. Her har vi ændret på kriterierne for
tilgang af nye beboere, så vi på den måde kan ændre
på områdernes beboersammensætning og undgå at
områderne blive stemplet som ghettoer.
Folkemøde
På Folkemødet i 2018 var almene boliger på programmet. En bus fuld af 3B- og KAB-beboere drog sammen afsted til Folkemødet, og 3B var repræsenteret
i flere debatter. Fælles for debatterne var ønsket om
at finde nye veje til endnu bedre liv i vores boligafdelinger.
På Folkemødet 2019 vil der være fokus på FN’s Verdensmål. 3B vil deltage i debatter om at bo alment,
og hvad den almene sektor betyder for det danske
velfærdssamfund. Igen for at være med til at præge
vores omverden.

FREMTIDENS DRIFT
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Fremtidens Drift blev igangsat i 2017 og i 2018
arbejdede vi videre med implementeringen af de
mange stærke tiltag: Ni nye driftsområder med hver
deres driftschef. En central driftssupport. Lukning af
områdekontorer. Nye stillingsbeskrivelser og såkaldte
’kompetencepakker’ for at sikre, at alle medarbejdere
fik de rette kompetencer til fremtidens krav til driften
i 3B.

Jonas M. Cohen, chef for Kundecenter 3B i KAB,
overtog ansvaret for ledelsen af driften allerede efter
sommerferien 2018. Der blev sat fokus på sikker
drift i overgangen til KAB. Med KAB fulgte et fagligt
stærkt fællesskab, som medarbejderne i driften og
dermed 3B’s beboere kan få glæde af. Samtidig har vi
nu adgang til en stærk teknisk og juridisk support fra
driftssupport og jura i KAB.
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BEBOERDEMOKRATIET UDVIKLET OG STYRKET
Organisationsbestyrelsen er meget optaget af, hvordan
vi kan styrke beboerdemokratiet. Beboerdemokratiet
bygger på gensidig tillid, og den tillid er vigtig at værne
om. Blandt andet derfor har vi i organisationsbestyrelsen fokuseret meget på at styrke tilliden og relationen
mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne
og beboerne. Det har vi blandet andet gjort i arbejdet
med 3B’s opgavegrupper, bestyrelsesuddannelsen og
3B-kontaktpersonordningen.

3B’s bestyrelsesuddannelse
I foråret 2018 gennemførte hold 2 3B’s bestyrelsesuddannelse. Uddannelsen har været en stor succes og har
skabt øget engagement og gå-på-mod i 3B’s beboerdemokrati. På 3B’s bestyrelsesuddannelse lærer deltagerne at skabe engagement i afdelingen ved at blive
klogere på sig selv og på, hvordan der kan samarbejdes
endnu bedre med andre i afde-lingsbestyrelsen samt
andre beboere.

Opgavegrupper
Med opgavegrupperne har 3B de seneste år arbejdet med en ny form for beboerdemokrati for at styrke
samarbejdet mellem 3B’s organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og beboere.

I efteråret 2018 blev der startet endnu et hold op, som
blev afsluttet i maj 2019.

Opgavegrupperne er midlertidige og hurtigtarbejdende
grupper, der opløses, når gruppen er nået frem til bud
på en eller flere løsninger på konkrete udfordringer. Det
er 3B's organisationsbestyrelse, der danner opgavegrupperne på baggrund af aktuelle udfordringer, og der
dannes derfor løbende nye opgavegrupper.
På KAB-konferencen i 2018 bidrog 3B’s formand Steffen Morild og næstformand Iris Gausbo med et demokrativærksted om opgavegrupper, hvor de deltagende
beboerdemokrater fra hele KAB-fællesskabet fik tips
og tricks til selv at prøve kræfter med opgavegruppekonceptet. Flere af de andre boligorganisationer i
KAB-fællesskabet har efterfølgende vist stor interesse
for 3B’s opgavegrupper, og nogle er allerede begyndt at
tage konceptet til sig.
Organisationsbestyrelsen besluttede i efteråret 2018
at nedsætte en opgavegruppe, der skulle arbejde med
at gøre det lettere at være afdelingsbestyrelse i overgangen til KAB-fællesskabet. Opgavegruppen er netop
afsluttet, og resultatet lanceres på repræsentantskabsmødet 6. juni 2019.
Vi har flere opgavegrupper i støbeskeen og tager meget
gerne imod idéer og inputs fra jer til nye opgavegrupper.

I 3B er vi i gang med at finde ud af, hvordan bestyrelsesuddannelsen skal fortsætte i de nye rammer i KABfællesskabet.
3B-kontaktpersonordningen
I 2018 har vi arbejdet med at styrke 3B-kontaktpersonordningen. Formålet med ordningen er at skabe god
kontakt mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne i 3B, at yde støtte og sparring for afdelingsbestyrelserne i beboerdemokratiske forhold - og
at sikre gennemsigtighed for afdelingsbestyrelserne
i forhold til, hvad der foregår i organisationen. Alle
afdelingsbestyrelser har derfor en 3B-kontaktperson i
organisationsbestyrelsen.
Det tager tid at få opbygget den gode og tillidsfulde relation. I 2018 opprioriterede vi arbejdet med kontakten og
samarbejdet med afdelingsbestyrelserne. I 2019 vil vi
gå endnu mere i dybden med at styrke 3B-kontaktpersonordningen til gavn for 3B’s beboerdemokrati.
Ønsker afdelingsbestyrelsen, at 3B-kontaktpersonen
deltager i det årlige afdelingsmøde, deltager vi gerne.
Vi kan nok ikke være med på alle møder – især fordi en
del af dem ligger samtidig. Men vi deltager gerne, når
det er muligt. Og vi fortæller også gerne beboerne om
KAB og status for overgangen.

NYBYGGERIER I 2018 – 3B SIKRER BOLIGER TIL ALLE
Flygtningeboliger i Egedal – ny 3B-kommune
Med byggeprojektet ”Fra flygtning til Egedalborger”
vandt 3B Egedal Kommunes åbne idékonkurrence i
2018. Den nye 3B-afdeling kommer til at hedde Egehusene og er de første 3B-boliger i Egedal Kommune. Afdelingen består af fire forskellige slags rækkehuse og vil i første omgang huse flygtninge. Boligerne
er fleksible, da de mindre boliger kan slås sammen og
dermed ændres til større familieboliger, hvis behovet
opstår. Indflytning forventes at blive i medio 2020.
Rejsegilde i Støberigade
Den 27. august 2018 var der rejsegilde for 3B’s nye
afdeling Støberigade i Sydhavnen, som består af
72 boliger med både store familieboliger samt små
et-værelses-lejligheder. I Støberigade har 3B arbejdet
tæt sammen med private bygherrer, og det har mundet ud i boliger, hvor almene beboere får naboer, der
lejer deres boliger privat. Den 9. marts 2019 åbnede
ventelisten, og der er indflytning 1. juli 2019.
LUX ungdomsboliger
I 2018 blev der arbejdet intenst med at færdiggøre
byggeriet til 3B’s nye afdeling LUX, der består af 43
ungdomsboliger og ligger på den gamle fabriksgrund
Glødelampen i Herlev. Det er en del af 3B’s DNA at
sikre boliger til alle – også de unge. Den 1. februar
2019 var der indflytning for de nye 3B-beboere.

NYT 3B.DK
Efter mange forberedelser og gode inputs kunne 3B
lancere det nye 3b.dk i april 2019. Hjemmesiden har
fået ny struktur, nyt design og en effektiv og intuitiv
søgemaskine. Der er samtidig kommet et løft i brugervenligheden i forhold til at kunne se og navigere
på hjemmesiden via mobiltelefonen. Det nye 3b.dk
er et forsøg på at bevare 3B's identitet med et unikt
udtryk. Vi håber, at I synes om den.
BERETNING 2018
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Skæve boliger
I 2018 indgik 3B med stolthed og glæde kontrakt med
rådgiver og entreprenør om at bygge 34 skæve boliger inklusive tre fælleshuse i Københavns Kommune.
Boligafdelingen får navnet ’De Skæve Huse’ og bliver
boliger for hjemløse i København. Boligafdelingen
passer godt ind i 3B’s overordnede vision om at
skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Byggeriet forventes at være færdigt i slutningen af 2019.
Rejsehold - initiativ til at styre byggesagerne
bedre
I 2018 fortsatte det gode arbejde i 3B’s rejsehold i forbindelse med byggesagen i Hjortgården. Rejseholdet
består af beboerkonsulenter, som står for beboerkontakt i forbindelse med byggesager. Rejseholdet var en
del af 3B’s byggeafdeling, som nu fortsætter i KABregi. Rejseholdet fungerer som et fleksibelt team, der
bliver koblet på større byggesager, hvor der er særligt
stort behov for en tæt beboerkontakt. Det er helt
centralt at beboerne føler sig så trygge og velinformerede om byggesagerne som overhovedet muligt.
En større byggesag er en hård proces, der griber ind
i beboernes hverdag. Rejseholdet starter op i to nye
afdelinger i 2019 i forbindelse med to byggesager i
henholdsvis Lønstrupgård og Valby Ejendomme.

BERETNING 2018
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MÅL FOR 2019
Vi i organisationsbestyrelsen ser frem til i 2019 at
finde os godt til rette i de nye rammer i KAB. Og vi
glæder os til at lære alle de andre boligorganisationer
i fællesskabet endnu bedre at kende.
Et af de mere nært forestående mål er sammensmeltningen af 3B’s og KAB’s administrationssystemer,
som sker i løbet af sommeren 2019. Vores indtryk er,
at alle i både 3B og KAB har arbejdet med forberedelserne på en professionel og engageret måde.
Og at man har bestræbt sig på at vælge de bedste
processer. Vi er derfor fortrøstningsfulde for sammenlægningen af administrationssystemerne og ser
frem til, at vi overgår til den fælles platform. I vil snart
modtage mere information om, hvad integrationen
af systemerne vil betyde for jer som beboere og afdelingsbestyrelser.
Samtidig skal medarbejderne i driften også finde sig
til rette i de nye rammer. Næste skridt i Fremtidens
Drift er derfor at sætte fokus på at styrke organiseringen i sammensætningen af medarbejdere på de
lokale ejendomskontorer samt at styrke samarbejdet
mellem driftschefer og 3B-kontaktpersonerne.
2019 byder også på muligheden for at få lavet nye
hjemmesider til afdelingerne. Organisationsbestyrelsen besluttede i december 2018, at alle 3B’s
boligafdelinger fremover tilbydes en hjemmeside ud
fra sammen opbygning og support, som de øvrige
boligorganisationer i KAB-fællesskabet.
Et andet spændende tiltag, som vi kommer til at høre
mere om i efteråret 2019 er KAB’s beboerapp ’Mig
og min bolig’. Beboerappen er en app til Iphone og
And-roid, der gør det nemt for beboeren at se info om
boligen og komme i kontakt med ejendomskontoret,
hvis noget skal udføres. På længere sigt udvides

app´en muligvis med flere smarte funktioner – fx
mulighed for at booke beboerlokaler. Beboerappen er
blevet testet og kører allerede i andre boligselskaber
i KAB. Repræsentanter fra enkelte 3B-afdelinger har
været med til at teste løsningen for at sikre, at app´en
bliver så god som muligt for 3B’s beboere. Dette er et
af de udviklingstiltag, som vi i 3B kan drage nytte af,
som en del af KAB-fællesskabet.
Samtidig nærmer 2020 sig med hastige skridt. Det er
derfor tid til at samle op på ’3B – Sammen mod 2020’
og gøre status. Der er ingen tvivl om, at vi er nået
rigtig langt med det, vi satte os for, da vi sammen
udviklede 3B’s strategi. Vi er dog ikke i mål endnu.
Vi skal fortsætte det gode arbejde og se fremad mod
den kommende tid, hvor vi skal påbegynde arbejdet
på 3B’s nye strategi og målsætninger.
Her vil vi blandt andet også se på FN’s Verdensmål
for bæredygtig udvikling. Der er mange sammenfald
mellem verdensmålene og boligorganisationernes
arbejde med at skabe gode livsforhold for beboerne
i de almene boliger. Det er derfor naturligt, at de
almene boligorganisationer tager denne dagsorden
til sig. Der er ingen tvivl om, at FN’s verdensmål også
skal være en prioriteret indsats i 3B de næste år, og
det er derfor oplagt at integrere dem i 3B’s kommende strategi.
Både afdelingsbestyrelser og medarbejdere vil blive
inddraget i processen omkring udvikling af strategien,
så vi får skabt det bedst mulige fundament for, at
strategien kan leve derude, hvor vi virkelig kan gøre
en forskel. Den endelige nye strategi skal herefter
forelægges repræsentantskabet på 3B’s ordinære
repræsentantskabsmøde i 2020.

REGNSKAB 2018
Her er en oversigt overe de vigtigste nøgletal for 3B's
økonomi 2018. Årets resultat for Boligforeningen 3B
blev et overskud på 8.033.407 kr. Der var budgetteret
med et overskud på 303.000 kr.
Det er vigtigt at bemærke, at hver boligafdeling har sit
eget regnskab - og langt størstedelen af huslejen går

til afdelingens økonomi. Nedenstående er med andre
ord årsresultatet for den administration, byggesagsstyring m.v. som 3B står for.
Det fulde regnskab med udspecificering af poster kan
ses på www.3b.dk

RESULTAT - HOVEDTAL		

alle tal i tusind kr.

		
Drift

Regnskab

Budget

Ordinære indtægter

83.647

82.350

Ordinære udgifter

-73.617

-81.447

-2.053

-600

7.977

303

56

0

8.033

303

Ekstraordinære poster
Drifts i alt
Renter
Resultat

		

Indtægter		
Administrationsbidrag
Gebyr
Byggesagshonorarer
Øvrige indtægter

61.351

60.883

8.343

8.292

13.905

13.175

48

0

83.647

82.350

		

Udgifter		
Bestyrelseshonorar

704

610

Mødeudgifter m.v.

785

971

Personaleudgifter

54.623

61.121

Forretningsførelse

621

599

Kontorholdsudgifter

8.739

9.055

Kontorlokaleudgifter

4.508

4.626

Afskrivninger

2.548

3.100

Særlige aktiviteter

348

600

Revision

740

765

73.616

81.447

Udgifter i alt

		
Egenkapitalen
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Regnskab

Disponibel

Medlemsindskud

11.787

0

Dispositionsfond

176.742

5.531

28.530

22.825

217.059

28.356

Arbejdskapital
Egenkapital i alt

BESTYRELSESBEVILLINGER 2018

Sag		Disponeret
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Investering i fremtidens 3B		

263.757

15

Investering i strategi 2020		

104.000

Investeringer i alt		

367.757

DISPONERET ARBEJDSKAPITAL

DISPONERET DISPOSITIONSFOND
Tilskud til afdelinger, diverse		

8.186.582

Tilskud til tab ved lejeledighed		

325.796

Tilskud til tab ved fraflytning		

910.508

Ydelsesstøtte til afdelinger		

8.898.876

Driftsstøtte helhedsplaner		

731.264

Tilskud til hjemfald, gammel ordning		

3.295.453

Tilskud, boligsociale aktiviteter		

1.889.948

Tilskud byudvikling og socialøkonomi		

887.655

Fritagelse på afviklede lån		

5.226.226

Bevilliget støtte i alt		

30.352.308

049

0
0
,0
,0
8
0
1
7
.0
2
3
1.112.0
,00
00
100.0
100.
540.07310
,00.0
000,00
460.700,00

010,00

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

Tlf. 33 63 10 00
Mail 3b@kab-bolig.dk
www.3b.dk

Telefonisk henvendelse
Man - ons 09:00-15:30
Torsdag 10:00-18:00
Fredag 09:00-13:00

Personlig henvendelse
Man - ons 10:00-14:30
Torsdag 10:00-18:00
Fredag 10:00-12:00

