REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 3B
2017
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DAGSORDEN
1. Valg af to dirigenter
2. Valg af stemmeudvalg
3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
4. Boligpolitisk oplæg ved Københavns Kommunes overborgmester Frank Jensen
5. 	Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om
forretningsførelsen i det forløbne år. Beretningen sættes til afstemning
6. 	Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab
med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag
8. Valg af næstformand for to år
9. Valg af fire organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år
10. Valg af fire suppleanter for et år
11. Valg af revisor for et år
12. Delegering af kompetencer
13. Eventuelt

For god ordens skyld:

DET ER MULIGT AT STILLE OP PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET
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DAGSORDEN - PUNKT 3
Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Organisationsbestyrelsen foreslår følgende forretningsorden:
Som retningslinjer for repræsentantskabsmøder gælder sammen med foreningens vedtægter følgende
bestemmelser:
Repræsentantskabsmødets afholdelse
§ 1. 	Adgang til repræsentantskabsmødet og stemmeret på dette har alle medlemmer af repræsentantskabet
– jf. § 6, stk. 2 i ”Vedtægter for boligforeningen 3B”.
§ 2. 	Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme.
§ 3. 	Adgang til repræsentantskabsmødet uden stemmeret og uden taleret har boligforeningens boliglejere
samt myndige husstandsmedlemmer til disse. I forbindelse med valg af formand, af næstformand
og af ordinære medlemmer af organisationsbestyrelsen og i forbindelse med valg af suppleanter til
organisationsbestyrelsen har boligforeningens boliglejere samt myndige husstandsmedlemmer til disse dog
ret til at få ordet og til at opstille kandidater.
§ 4. 	Ud over repræsentantskabet kan æresmedlemmer samt 3B’s ledelse og repræsentanter for denne også
deltage i mødet - dog uden stemmeret. Repræsentantskabet og 3B’s ledelse kan også beslutte, at andre kan
deltage i mødet uden stemmeret.
§ 5. 	Repræsentantskabsmødet vælger to dirigenter, der leder forhandlingerne og afstemningerne i
overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes.
§ 6. 	Administrationen udarbejder et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenterne og
formanden, i dennes fravær næstformanden.
§ 7. 	Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenterne ved afstemninger. Antallet af
stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenterne.
§ 8.	Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til en af dirigenterne med oplysning om
navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Dirigenterne eller repræsentantskabsmødet kan fastsætte
en begrænsning af taletiden. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at
debatten om det pågældende punkt er afsluttet.
§ 9.	Bortset fra ændring af vedtægter eller foreningens opløsning afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål
ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, med mindre andet fremgår af vedtægterne. Ugyldige
og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
§ 10. 	Hvis der er valg af personer, eller hvis 1/3 af repræsentantskabet kræver det, er afstemningen skriftlig. Ved
skriftlig afstemning forstås anonym stemmeafgivelse. Denne kan være digital, hvis dirigenterne vurderer det.
§ 11. 	Såfremt der foreslås to kandidater til en post, vælges den, der opnår flere end halvdelen af de afgivne
gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat
stemmelighed, foretages lodtrækning.
§ 12. 	Såfremt der foreslås flere end to kandidater til en post, og ingen kandidater ved første afstemning opnår
flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første
afstemning opnåede flest stemmer.
§ 13. 	Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på mindst én over
halvdelen af det antal, der skal vælges, og højst det antal, der skal vælges. I modsat fald er den afgivne
stemme ugyldig.
§ 14. 	Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer gælder, at der i lige år vælges fem medlemmer for en
2-årig periode og i ulige år vælges fire medlemmer for en 2-årig periode. Hvis der for at gøre organisationsbestyrelsen fuldtallig skal vælges flere medlemmer, så vælges disse for en 1-årig periode. Valget foretages
som en samlet valghandling, hvor valgperioden fremgår af stemmetallene. Ved stemmelighed foretages der
lodtrækning.
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DAGSORDEN - PUNKT 4
Boligpolitisk oplæg ved Københavns Kommunes overborgmester
Frank Jensen

DAGSORDEN - PUNKT 5
Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om
forretningsførelsen i det forløbne år
Beretningen sættes til afstemning
Der er sammen med materialet til repræsentantskabsmødet udsendt en særskilt skriftlig beretning.

DAGSORDEN - PUNKT 6
Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab
med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
Se den skriftlige beretning.

DAGSORDEN - PUNKT 7
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.
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DAGSORDEN - PUNKT 8
Valg af næstformand for to år
Følgende har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.

Iris Gausbo
Alder: 62 år
Beskæftigelse: Uddannet pædagog
Afdeling: Hjortegården
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Næstformand i 3B, formand
i Hjortegården, formand for BL’s 9. kreds, medlem af BL’s bestyrelse.

Jeg genopstiller som næstformand for 3B.
Det storkøbenhavnske boligmarked ændrer sig, og
det betyder, at de almene boliger skal udvikle sig.
Jeg ønsker, der skal være gode og sunde boliger,
som er til at betale.
Den lokale drift er fundamentet ude i afdelingerne og
en vigtig del af 3B.

Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelserne ude i afdelingerne er med, for det er i afdelingerne, at resultaterne skal skabes, mærkes, og forankres.
Det vil jeg sammen med resten af organisationsbestyrelsen og administrationen stå i spidsen for. Vi
arbejder allerede seriøst med det, men er ikke i mål,
og jeg vil arbejde hårdt for, at vi når vores fælles mål.

Jeg ønsker, at vores drift, vores byggeafdeling og
beboerdemokratiet udvikles og styrkes.
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DAGSORDEN - PUNKT 9
Valg af fire organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år
Følgende har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.

Henrik Thorenfeldt
Alder: 53 år
Beskæftigelse: IT Chef i PostNord Logistics
Afdeling: Måløv Park, hvor der er 239 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Jeg er medlem af afdelingsbestyrelsen i
Måløv Park på syvende år, og medlem af organisationsbestyrelsen siden oktober
2014. Under organisationsbestyrelsen sidder jeg i opgavegrupperne:
- Digitalisering og IT
- Fremtidens Ydelser i 3B
Herudover er jeg også medlem af Afdelingsudvalget. Sidste år tog jeg
uddannelsen på Bestyrelsesseminaret, og jeg sidder i en netværksgruppe
for organisationsbestyrelsesmedlemmer i den almene boligsektor.
Det har været vigtigt for mig at sikre ordentlighed og
gennemsigtighed i organisationen. Det er noget af
det, vi har med i strategien, som er en af nøglerne til
fremdrift for vores boligforening. Vi står over for store
udfordringer i de kommende år, ikke kun i driften, men
også med digitaliseringen, og her er det for mig altafgørende, at vi træffer de rigtige beslutninger sammen.

Hvis jeg bliver valgt, skal vi fortsætte rejsen sammen,
hvor vi hele tiden har fokus på det lokale, så vi kommer
hele vejen rundt, inden de svære valg træffes.
Det boligsociale ligger også i 3B’s DNA, og det gør mig
stolt at være en del af en almen boligorganisation, der
tager samfundsansvar og viser overskud.

Dijana Dix Omerbasic
Alder: 37
Beskæftigelse: Udviklingskonsulent i Røde Kors
Hovedstaden
Afdeling: AlmenBolig+-afdeling på Dortheavej,
hvor der er 51 boliger
Erfaring med beboerdemokratiet: Tidligere formand
på Dortheavej, medlem af organisationsbestyrelsen
siden 2015.

Ifølge en Megafon-undersøgelse fra 2013, har 3/4 af
de unge mellem 18-34 år ikke deltaget i nogen former
for afdelingsmøder eller beboermøder inden for det
seneste år. Jeg mener, vi har en vigtig opgave foran
os i forhold til at engagere de yngre beboere i beboerdemokratiet. Det sker meget naturligt i AlmenBolig+afdelinger, hvor beboerne typisk er yngre – men vi skal
have større ambitioner end som så. Vi kan ikke tillade
os at være passive vidner til et beboerdemokrati, der
krymper ind.

Derudover er jeg – også i kraft af mit civile job - optaget af at bryde ensomhed blandt vores beboere, unge
som ældre. Vi er alle naboer til sårbare familier og individer, som kan inkluderes i vores enestående almene fællesskab med få anstrengelser. Det kan være en
udstrakt hånd, en personlig invitation, en boligsocial
indsats eller en fælles aktivitet. Og jeg tror at I - repræsentantskabet - sidder med uvurderlige ressourcer, når
sådanne tiltag skal lykkes. Jeg beder hermed om jeres
mandat til at trække på de ressourcer.
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DAGSORDEN - PUNKT 9
Hans Jørgen Larsen
Alder: 68 år
Beskæftigelse: Gik på pension i 2015.
Byplanarkitekt MAA. Tidligere afdelingsleder.
Afdeling: Hedelyngen med 159 boliger. Boet der siden 1981.
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for
afdelingsbestyrelsen. Medlem af afdelingsbestyrelsen i
mange år. Nuværende medlem af 3B´s organisationsbestyrelse
og Byggeudvalg. Deltager i opgavegruppen Digitalisering og IT.
Deltager i koordinering mellem 3B og KAB.

I organisationsbestyrelsen har vi i de sidste to år
arbejdet intensivt på at tilpasse boligforeningen 3B til
de nye vilkår for almene boliger. Der er kommet betydelige effektiviseringskrav fra Folketinget om at gøre
driften relativt billigere.
Billigere drift kan vi alle kun være interesserede i, men
det kan foregå på forskellige måder. Jeg vil arbejde for,
at digitalisering bliver udnyttet til smartere løsninger til
gavn for både beboere og driften. Bæredygtighed er

for mig så vigtigt, at vi skal sikre 3B´s indsats herfor
på alle områder. Vi skal arbejde for cirkulær økonomi.
Det er afgørende for mig, at vi sikrer en struktur, hvor
der ikke er for langt mellem administrationen og den
enkelte beboer, der skal kunne føle sig tryg og godt
serviceret af det daglige personale. Tillid og ansvar er
vigtige nøgleord, fremfor mere styring og kontrol. Jeg
vil arbejde for, at vi, der er medlemmer af foreningen,
også får et konkret udbytte heraf.

Ulrik Falk-Sørensen
Alder: 74 år
Beskæftigelse: Pensionist
Afdeling: Kløvermarken
Erfaringer inden for beboerdemokratiet: Formand
for afdelingsbestyrelsen i Kløvermarken. Har været
medlem af organisationsbestyrelsen i lidt over 2 år.

Jeg er en samfundsinteresseret person.Jeg har arbejdet som lærer og var her tillidsmand i en række år.
Jeg har i 28 år været medlem af kommunalbestyrelsen
i Ballerup, og har siddet 16 år som formand for Socialudvalget.
Det betyder, at jeg har stor erfaring med at arbejde
med politiske processer. Erfaringer, 3B fortsat kan
have stor gavn af.

Jeg er formand for afdelingsbestyrelsen i Kløvermarken, som er et seniorbofællesskab. Beboerne her kommer af gode grunde meget tæt på hinanden. Vi arbejder med et demokrati, hvor alle beboere er involveret.
Vi klarer i afdelingen selv langt det meste af vedligeholdelsen, som det også kendes i AlmenBolig+.
Jeg er desuden tovholder i 3B´s opgavegruppe Øget
Brug af Beboerlokaler.
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DAGSORDEN - PUNKT 10
Valg af fire suppleanter for et år
Ingen har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.

DAGSORDEN - PUNKT 11
Valg af revisor for et år
Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet genvælger PWC som revisor.
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DAGSORDEN - PUNKT 12
Delegering af kompetencer
Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet delegerer følgende kompetencer vedrørende
afdelingerne til organisationsbestyrelsen:
1) Godkendelse af afdelingernes regnskaber.
2) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
3) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
4) Grundkøb.
5) Iværksættelse af nyt byggeri.
6) Nedlæggelse af en afdeling.
7) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. § 19., stk. 2.
8) Etablering af en afdeling til varetagelse af sideaktiviteter.
9) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
10) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
Motivation
Ifølge 3B’s vedtægter § 6, stk. 5 og stk. 6 samt Normalvedtægtens § 6, stk. 5 og stk. 6 kan en række kompetencer delegeres til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen foreslår på den baggrund, at ovenstående
kompetencer delegeres. Formålet er at lette det daglige arbejde, så der ikke skal indkaldes til repræsentantskabsmøder vedrørende behandling af de nævnte emner.
Det bemærkes, at punkt 9 og punkt 10 ikke optræder i 3B’s vedtægter, da det er indføjet i Normalvedtægten efter
seneste revision af 3B’s vedtægter. Det er dog muligt at delegere denne kompetence, da det fremgår af Normalvedtægten.
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DAGSORDEN - PUNKT 13
Eventuelt
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3B’s organisationsbestyrelse – efterår 2016.

Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
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