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Dagsorden
• Valg af dirigent
• Valg af stemmeudvalg
• Fastsættelse af forretningsorden for
repræsentantskabsmødet
• Behandling af forslag til ændring af 3B’s vedtægter
• Salg af 3B’s administrationsejendom på Havneholmen
21
• Delegering af kompetence til organisationsbestyrelsen
til at udpege repræsentanter til KAB’s repræsentantskab
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VALG AF STEMMEUDVALG
Beboerdemokrater
Teis Waldorff

Jonna Harriet Danielsen

Formand:

Bjarne Zetterström
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Normalvedtægten
• Vedtægterne i alle boligorganisationer er baseret på en såkaldt
”normalvedtægt”.
• Normalvedtægten fastsættes af Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet.
• Vedtægter må gerne afvige fra normalvedtægten, men må ikke
give beboerne mindre medindflydelse, end i normalvedtægten
og lovgivningen.
• Hvis en boligorganisations vedtægter modsiger
normalvedtægten, står normalvedtægten altid over.
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Forslag 1 – Repræsentantskabets kompetencer
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§6
Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om
følgende forhold:
1) Om organisationen helt eller delvist skal
administreres af en forretningsfører, herunder af en
almen administrationsorganisation.
2) Valg af revisor.
3) Organisationens byggepolitik.
4) Grundkøb.
5) Iværksættelse af nyt byggeri.
6) Erhvervelse eller salg af 3B’s ejendomme.
7) Væsentlig forandring af 3B’s ejendomme.
8) Ændring af vedtægterne.

§6
Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om
følgende forhold:
1) Valg af revisor.
2) Om boligorganisationen helt eller delvist skal
administreres af en forretningsfører, herunder af en
almen administrationsorganisation.
3) Organisationens byggepolitik.
4) Erhvervelse eller salg af boligorganisationens
ejendomme.
5) Væsentlig forandring af boligorganisationens
ejendomme.
6) Grundkøb.
7) Iværksættelse af nyt byggeri.
8) Nedlæggelse af en afdeling.
9) Ændring af vedtægterne.
10) Opløsning af boligorganisationen.
11) Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der
påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli
2000.
12) Pantsætning af boligorganisationens ejendomme.
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Forslag 2 – Repræsentantskabets delegering af kompetence
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§6
Stk. 5 Repræsentantskabet godkender
afdelingernes regnskaber og træffer beslutning
om følgende forhold vedrørende afdelingerne:
1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes
ejendomme.
2) Væsentlig forandring af afdelingernes
ejendomme.
3) Grundkøb.
4) Iværksættelse af nyt byggeri.
5) Nedlæggelse af en afdeling.
6) Fælles afdelingsmøde og fælles
afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.
7) Etablering af en afdeling til varetagelse af
sideaktiviteter.

§6
Stk. 5. Repræsentantskabet godkender
afdelingernes regnskaber og træffer beslutning
om følgende forhold vedrørende afdelingerne:
1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes
ejendomme.
2) Overgang af en afdeling fra en
boligorganisation til en anden.
3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
4) Væsentlig forandring af afdelingernes
ejendomme.
5) Grundkøb.
6) Iværksættelse af nyt byggeri.
7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.

8) Fælles afdelingsmøde og fælles
afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.
9) Etablering af en afdeling til varetagelse
af sideaktiviteter.
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Forslag 3 – Valg af dirigent til repræsentantskabsmødet
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§7
Dagsordenen for dette skal omfatte
følgende punkter:
1) Valg af 2 dirigenter.

§7
Dagsordenen for mødet skal omfatte
følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
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Forslag 4 – Digitalt beboerdemokrati – Indkaldelse af repræsentantskabsmøde
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§9
Det ordinære repræsentantskabsmøde
indkaldes af formanden med mindst 4
ugers varsel ved brev til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer.

§9
Det ordinære repræsentantskabsmøde
indkaldes af formanden med mindst 4
ugers varsel ved brev til samtlige
repræsentantskabsmedlemmer.
Efter aftale med et
repræsentantskabsmedlem kan
indkaldelse af dette medlem ske
elektronisk.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for
repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for
repræsentantskabsmødet samt dagsorden.
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Forslag 5 – Organisationsbestyrelsens sammensætning
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§ 12
…
2 organisationsbestyrelsesmedlemmer og
suppleanter herfor vælges af
medarbejderne, henholdsvis én fra
boligafdelingerne og én fra
administrationen.

§ 12
…
1 organisationsbestyrelsesmedlem og
suppleanter herfor vælges af
medarbejderne.

Medarbejdervalgte
organisationsbestyrelsesmedlemmer skal
være ansatte i 3B.

Medarbejdervalgte
organisationsbestyrelsesmedlemmer skal
være ansatte i 3B.
…
Herudover vælger repræsentantskabet
efter indstilling fra
organisationsbestyrelsen 1
organisationsbestyrelsesmedlem.

I SIDE 13 I

I 3B I 28. november 2018 I Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I

Forslag 6 – Forretningsførelse – Ansættelse af forretningsfører
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§ 13, stk. 3

§ 13, stk. 3

Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan
organisationsbestyrelsen ansætte en
direktør. Det bestemmes ved
forretningsordenen, om nødvendig
medhjælp for direktøren kan antages af
denne eller skal ansættes af
organisationsbestyrelsen.

Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan
bestyrelsen ansætte en forretningsfører
eller en direktør. Det bestemmes ved
forretningsordenen, hvorvidt nødvendig
medhjælp for forretningsføreren eller
direktøren kan antages af denne eller skal
ansættes af bestyrelsen.
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Forslag 7 – Forretningsførelse – Tegningsberettigede
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§ 13, stk. 4
3B og dens afdelinger forpligtes ved
underskrift enten af den samlede
organisationsbestyrelse eller af to
organisationsbestyrelsesmedlemmer, hvoraf
den ene skal være
organisationsbestyrelsens formand eller
næstformand, i forening med en fra
direktionen.

§ 13, stk. 4
3B og dens afdelinger forpligtes ved
underskrift af den samlede bestyrelse. Er
der ansat en forretningsfører eller direktør,
kan 3B tegnes af to
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være bestyrelsens formand eller
næstformand, i forening med
forretningsføreren eller direktøren.

3B’s organisationsbestyrelse kan meddele
den almene administrationsorganisation
fuldmagt til at forpligte 3B og de enkelte
afdelinger.

3B’s organisationsbestyrelse kan meddele
en forretningsfører, herunder en almen
administrationsorganisation, fuldmagt til at
forpligte organisationen og de enkelte
afdelinger.
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Forslag 8 – Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmøder
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§ 14, stk. 6
Der optages et referat af
organisationsbestyrelsens forhandlinger.
Referatet sendes til
organisationsbestyrelsens medlemmer, og
det forelægges til godkendelse på
førstkommende
organisationsbestyrelsesmøde.
Referatet skal gøres tilgængeligt for 3B’s
lejere senest fire uger efter det
organisationsbestyrelsesmøde, det
omhandler. Procedure for dette fastsættes
nærmere i organisationsbestyrelsens
forretningsorden.

§ 14, stk. 6
Der optages et referat af
organisationsbestyrelsens forhandlinger.
Referatet sendes til
organisationsbestyrelsens medlemmer for
godkendelse, og det forelægges til
orientering på førstkommende
organisationsbestyrelsesmøde.
Referatet skal gøres tilgængeligt for 3B’s
lejere senest fire uger efter det
organisationsbestyrelsesmøde, det
omhandler. Procedure for dette fastsættes
nærmere i organisationsbestyrelsens
forretningsorden.
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Forslag 9 – Digital indkaldelse – Afdelingsmødet
3B’s nuværende vedtægter

Forslag til 3B’s vedtægter

§ 15, stk. 1
Hvert år holdes inden 3 måneder før næste
regnskabsårs begyndelse ordinært,
obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en
ny afdeling holdes afdelingsmøde første gang
inden 6 måneder, efter at indflytning har
fundet sted. Det første afdelingsmøde
indkaldes af 3B’s ledelse. De følgende
afdelingsmøder indkaldes af
afdelingsbestyrelsen. Indkaldelse skal ske med
mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige
husstande i afdelingen.

§ 15, stk. 1
Hvert år holdes inden 3 måneder før næste
regnskabsårs begyndelse ordinært,
obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en
ny afdeling holdes afdelingsmøde første gang
inden 6 måneder, efter at indflytning har
fundet sted. Det første afdelingsmøde
indkaldes af 3B’s ledelse. De følgende
afdelingsmøder indkaldes af
afdelingsbestyrelsen. Indkaldelse skal ske med
mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige
husstande i afdelingen.
Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af
denne ske elektronisk.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for
afdelingsmødet samt dagsorden.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for
afdelingsmødet samt dagsorden.
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Forslag 10 – Digitalt beboerdemokrati – Afdelingsmødet
3B’s
Forslag til 3B’s vedtægter
nuværende
vedtægter
Indgår ikke i 3B’s
vedtægter

Ny § 16.
Afdelingsmødet kan beslutte, at digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af kommende afdelingsmøder. Det kan
herunder besluttes, at afstemninger under anvendelse af et betryggende afstemningssystem kan foretages digitalt
inden for en frist på højst 7 dage efter afholdelse af et afdelingsmøde.
Stk. 2. Det digitale værktøj, der anvendes, skal være tilgængeligt for alle afdelingens beboelseslejere og disses
myndige husstandsmedlemmer. Herudover skal det digitale værktøj være tilgængeligt for enhver, der ifølge
[nuværende § 17, stk. 2], har adgang til afdelingsmødet. Disse må dog ikke have adgang til at deltage i eventuelle
afstemninger. Andre end de i 1. og 2. pkt. nævnte må kun have læseadgang til det digitale værktøj. Der må ikke ved
anvendelsen af digitale værktøjer stilles krav om profil på sociale medier.
Stk. 3. Det er en betingelse for anvendelse af digitale værktøjer i afholdelsen af afdelingsmødet, at:
1) Forslag til behandling på afdelingsmødet tillige kan fremsættes ved brev eller e-mail.
2) Opstilling af kandidater tillige kan ske på afdelingsmødet.
Stk. 4. Hvis der er truffet beslutning om, at afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af afdelingsmødet, er det
yderligere en betingelse, at:
1) Afstemningstemaerne formuleres endeligt før afslutning af afdelingsmødet.
2) Afstemning tillige kan ske ved brev inden for samme afstemningsperiode, som er fastsat for den digitale
afstemning. Stemmesedler skal efter anmodning udleveres fra dagen efter afdelingsmødet og indtil fristen for
afstemning udløber.
3) Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet foretages skriftligt.
4) Alle stemmer optælles samtidig umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb. 5) Det sikres, at ingen husstand
kan afgive flere stemmer, end den har ret til efter vedtægterne.
Stk. 5. Der kan ikke begæres urafstemning om emner, hvor afstemning gennemføres efter stk. 1.
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Forslag om salg af 3B’s
administrationsejendom på Havneholmen 21
3B’s organisationsbestyrelse foreslår, at repræsentantskabet
beslutter at sælge 3B’s ideelle anpart i Havneholmen 21 og at
3B’s organisationsbestyrelse bemyndiges til:
• at forestå salget af 3B’s ideelle anpart i ejendommen
Havneholmen 21,
• at forestå forhandlingerne i forbindelse med salget og indgå
bindende aftaler i forbindelse hermed, og
• at varetage alle efterfølgende forhold for så vidt angående
tinglysning og finansiering mv.
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Baggrund
• 3B ejer Havneholmen 21 sammen med Boligkontoret
Danmark (BDK).
• 3B og BDK flyttede ind i marts 2014.
• Ejendommen ejes i fællesskab som såkaldte ideelle
anparter, men med særskilt og fælles brugsret til
forskellige arealer – beskrevet i en samejeoverenskomst.
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Salg af Havneholmen
• Når 3B indgår en administrationsaftale med KAB, skal
3B ikke længere bruge sin administrationsejendom.
• Formålet med at eje Havneholmen bortfalder dermed, og
3B bør derfor sælge Havneholmen, da det ikke er en del
af 3B’s formål at eje og udleje
administrationsejendomme.
• Hvis 3B ikke sælger Havneholmen, må det forventes, at
tilsynet i Københavns Kommune vil stille krav herom.
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Salg af Havneholmen
• Salg af 3B’s andel af Havneholmen sker i dialog med
BDK.
• Det er målsætningen at afhænde Havneholmen til en
interesseret køber pr. 1. januar 2019.
• Det forventes aftalt med køber, at KAB lejer 3B’s andel af
Havneholmen, indtil medio 2021, hvor KAB’s nye domicil
på Enghavevej er klar.
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Anvendelse af salgsprovenu
• Ved salget opstår et salgsprovenu, som er salgsprisen
fratrukket 3B’s omkostninger, fx til advokat,
istandsættelse mv.
• Salgsprovenuet bruges først og fremmest til at indfri 3B’s
gæld i Havneholmen 21.
• Den resterende del af salgsprovenuet tilfalder – i
henhold til lovgivningen – 3B’s dispositionsfond.

I SIDE 24 I

I 3B I 28. november 2018 I Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I

Evt. provenu over bogført værdi

Bogført
friværdi:

Provenu
ved salg af
Havneholmen

25,8 mio. kr.

Tilfalder disp.fond
som indtægt som
likvide midler

Bundet aktiv i
disp.fond i dag.
Bliver likvide

Forøgelse af den
likvide del af
disp.fond

Bogført værdi
31/12 2018:
88,9 mio. kr.

Lån:
63,1
mio. kr.

Indfrielse
af lån
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Forslag om at delegere kompetencen til at
udpege repræsentanter til KAB’s
repræsentantskab til organisationsbestyrelsen
3B’s organisationsbestyrelse foreslår, at 3B’s repræsentantskabs
kompetence til at udpege repræsentanter til KAB’s
repræsentantskab delegeres til 3B’s organisationsbestyrelse.
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Tak for i dag

