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DAGSORDEN
1. Valg af to dirigenter
2. Valg af stemmeudvalg
3. Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
4. A
 flæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om
forretningsførelsen i det forløbne år. Beretningen sættes til afstemning
5. E
 ndelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab
med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Valg af formand for to år
8. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer
9. Valg af fire suppleanter for et år
10. Valg af revisor
11. Delegering af kompetencer
12. Eventuelt

For god ordens skyld:

DET ER MULIGT AT STILLE OP PÅ REPR ÆSENTANTSKABSMØDET
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DAGSORDEN - PUNKT 3
Fastsættelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Organisationsbestyrelsen foreslår følgende forretningsorden:
Som retningslinje for repræsentantskabsmødet 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 en dirigent, 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 dirigenten og
formanden, i dennes fravær næstformanden.
§ 7. 	Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af
stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.
§ 8. 	Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn
og den afdeling, vedkommende kommer fra. Dirigenten 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, hvis 1/3 af repræsentantskabet kræver det, eller hvis dirigenten ønsker det, er
afstemningen skriftlig. Ved skriftlig afstemning forstås anonym stemmeafgivelse. Denne kan være digital, hvis
dirigenten 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 stem
melighed, 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 bestyrelsen 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
Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning,
herunder om forretningsførelsen i det forløbne år
Beretningen sættes til afstemning
Der er udsendt skriftlig beretning forud for repræsentantskabsmødet.

DAGSORDEN - PUNKT 5
Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende
revisionsberetning samt forelæggelse af budget
Se den skriftlige beretning.
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DAGSORDEN - PUNKT 6
Behandling af eventuelt indkomne forslag
6.1 Udtrædelse af administrationsaftale med KAB
Forslag:
3B udtræder af indgået administrationsaftale med KAB, der blev vedtaget 3. maj 2018.
Det skal ske med virkning fra 7. juni 2018.
Stiller:
Bent Dyhr Ølgaard fra Egeløvparken.

6.2 Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital
Forslag:
Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens forslag til
’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’.
Forslaget er i sin fulde form vedlagt valgavisen.
Stiller:
Organisationsbestyrelsen
Motivation:
Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens forslag til ’Politik
for anvendelse af 3B’s egenkapital’.
3B er en nyskabende og udviklingsorienteret boligorganisation, der har tradition for at bruge sin egenkapital aktivt til
at udvikle 3B og 3B’s afdelinger med henblik på at skabe attraktive boligafdelinger og mangfoldige fællesskaber.
Den aktive brug af egenkapitalen, blandt andet i form af støtte til fysiske helhedsplaner i mange af 3B’s afdelinger,
har bidraget til at skabe velfungerende boligområder. Det medfører imidlertid også et pres på egenkapitalen, hvor
den likvide/disponible del gennem mange år har været faldende.
For at 3B kan fortsætte udviklingen af boligorganisationen og de enkelte afdelinger med henblik på at indfri 3B’s
målsætninger i de kommende år, skal anvendelsen af egenkapitalen derfor prioriteres.
Organisationsbestyrelsen foreslår på den baggrund, at repræsentantskabet drøfter og vedtager en politik for
anvendelsen af egenkapitalen.
Udgangspunktet for politikken er, at egenkapitalen skal bruges til at understøtte 3B’s strategiske målsætninger og
indsatser samt understøtte 3B’s kultur og egenart. Med til dette hører at understøtte udviklingen i boligforeningen og
de enkelte afdelinger, så der opnås et varieret og attraktivt boligudbud med plads til mange forskellige beboere.
Støtte til de enkelte afdelinger skal ske med udgangspunkt i de enkelte afdelingers økonomiske formåen og beboersammensætning.
Støtten skal så vidt muligt gives ud fra de samme forudsætninger. Derfor lægger organisationsbestyrelsen op til,
at støtten til de afdelinger, der i en længere årrække har modtaget ydelsesstøtte, der blev bevilget, før der var krav
om aftrapning fra og med 2020, skal aftrappes. Det vil bidrage til en mere rimelig fordeling af udbetalingerne fra
dispositionsfonden og sikre mulighed for fremtidig støtte til andre afdelinger.
Organisationsbestyrelsen lægger også op til, at der bliver bedre muligheder for afdelingerne til at søge om tilskud i
form af trækningsret til forbedringer i afdelingerne.
Med forslaget vil organisationsbestyrelsen samtidig sikre større gennemsigtighed i anvendelsen af 3B’s egenkapital.
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DAGSORDEN - PUNKT 7
Valg af formand for to år
Følgende har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.

Steffen Morild
Alder: 70 år
Beskæftigelse: Uddannet advokat og international projektleder
Afdeling: Bor i Australiensvej, hvor der er 40 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand i 3B’s organisationsbestyrelse og formand for forretningsudvalget siden 2012.
Kredsrepræsentant i BL – Danmarks Almene Boligers 1. kreds, medlem af
bestyrelsen i BL’s 1. kreds og medlem af BL’s Landsrepræsentantskab.

Den almene sektor i Hovedstadsområdet er presset
fra mange sider i disse år. Så de seks år, der er gået,
siden I valgte mig som formand første gang i 2012,
er gået med intense møder, svære beslutninger og
hårdt arbejde. Og især også mange gode og konstruktive møder med jer i afdelingerne.
3B har flyttet sig meget. Nu også ind i ind KAB-fællesskabet.
De ekstra muskler, vi får i KAB-fællesskabet, skal
bruges til at kæmpe for et hovedstadsområde med
plads til alle – og til at udvikle beboerdemokratiet, så
flere bliver engageret i fælles beslutninger.

For vi skal fortsat præge vores omverden. Og det
har aldrig været vigtigere. Hvis ikke vi selv er med til
at skabe løsningerne på de problemer, der er nogle
steder i vores boligområder, er der andre, der gør det
for os.
Det kræver, at vi arbejder sammen. Min rolle vil være
at gå foran, lægge rammerne og sikre fremdriften. At
lytte til beboerne, til afdelingsbestyrelserne.
Jeg søger hermed repræsentantskabets opbakning
til at lede og fuldføre det arbejde, vi startede for seks
år siden.
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DAGSORDEN - PUNKT 8
Valg af fem organisationsbestyrelsesmedlemmer for to år
Følgende har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.

Bjarne Lynge
Alder: 55 år
Beskæftigelse: System Network Engineer i Nianet a/s
Afdeling: Bor i Kaysergården, hvor der er 79 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Er i dag formand i Kaysergården og
har været det i en årrække, med en enkelt lille pause på et år, og medlem af
3B’s byggeudvalg.

Jeg opstiller, fordi jeg godt vil være med til at udvikle
og sikre, at 3B fortsætter med at være innovativ og
skabe god grobund for et fortsat levende beboer-

demokrati og en rigtig god service til glæde for alle,
der bor i 3B.

Dorte Skovgård
Alder: 59 år
Beskæftigelse: Offentligt ansat
Afdeling: Apostelgården, hvor der er 177 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i Apostelgården, medlem af organisationsbestyrelsen og medlem af 3B’s byggeudvalg.

Jeg har boet i Apostelgården på Vesterbro i næsten
30 år, og jeg har været formand for afdelingen mange
af årene. Jeg er også medlem af 3B’s byggeudvalg og
har tidligere været medlem af organisationsbestyrelsen.
Jeg stiller op igen for at fortsætte mit bidrag til gode og
flotte byggerier. Det er alfa og omega, at 3B bevarer et
højt niveau af kvalitet – og at beboerne synes, vi bor
godt til hverdag.

Hvis såvel beboere, som medarbejdere trives og
bidrager, kan vi i fællesskab bedre løse opgaverne.
Derfor er det vigtigt, at beboerne har mulighed for at
være med til at påvirke det samarbejde, der er med 3B
– uanset om det er budgetter eller store renoveringsopgaver.
Jeg vil også være et 3B-medlem, der bringer 3B’s
historie og kultur med videre, nu hvor vi skal indgå
administrationsaftale med KAB. 3B’s identitet skal stå
stærkt – også i fremtiden. Det kan jeg være med til at
sikre.
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DAGSORDEN - PUNKT 8
Flemming Løvenhardt
Alder: 52 år
Beskæftigelse: Konsulent i Københavns Kommune
Afdeling: Bor i Remisevænget Nord, hvor der er 479 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i 8 år, medlem i 10 år. Med i Fællesbestyrelsen. Medlem af organisationsbestyrelsen i 6 år, hvor jeg er
medlem af Forretningsudvalget.

Jeg vil gerne bidrage til, at den enkelte afdeling har
størst mulig indflydelse på det, som sker i afdelingen.
Beboerdemokratiet skal have de optimale vilkår, så
samarbejdet mellem 3B/administrationen i KAB og afdelingsbestyrelserne/beboerne er motiverende, og det
skal være synligt, at jeres indsats skaber de ønskede
resultater.
Som boligforening har vi en bred beboergruppe, og
jeg vil gerne medvirke til, at vi på tværs af afdelingerne samarbejder om drift og boligsociale indsatser, så

vi skaber livskvalitet for alle beboere i 3B.
Jeg vil gerne fokusere på, at vores udsatte beboere,
som bliver berørt af de løbende nedskæringsreformer,
ikke risikerer at miste deres bolig.
Økonomi og boligens standard er også væsentlige
fokusområder, og jeg arbejder for, at vi har en god
økonomi og en husleje, der er til at betale. Jeg tænker
i indkøb og drifts- og energioptimeringer.

Hans Gaarn Svendsen
Alder: 58 år
Beskæftigelse: Administrationschef på Amager Privatskole og tidligere arbejdsmiljøchef i Nykredit
Afdeling: AlmenBolig+-afdeling i Kløverbladsgade,
hvor der er 31 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Formand for
afdelingen.

Jeg har en solid uddannelse inden for banksektoren,
hvor jeg har arbejdet for større finansielle virksomheder. Jeg har gennem hele min karriere arbejdet med
strategisk og praktisk ledelse og udvikling af værktøjer,
produkter og processer, der understøtter udvikling af
medarbejdere og understøtter virksomhedens driftsresultat.
Jeg tænker, at jeg kan styrke repræsentantskabet og
være med til at sikre, at 3B’s organisation optimeres til

fordel for beboerne i 3B, og at man laver nogle processer ud mod beboerne, der sikrer, at der er en god
understøttelse af afdelingernes bestyrelsesarbejde.
Jeg vil være med til at sikre, at økonomien indrettes,
så administrationsomkostningerne nedbringes, og at
organisationen opbygges, så den er bedre gearet til at
møde beboerne end i dag. Jeg har en del erfaring med
bestyrelsesarbejdet i en AlmenBolig+-afdeling, som
jeg gerne vil bringe med ind i den nye fremtid.
9
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DAGSORDEN - PUNKT 8
Hans Trolle
Alder: 77 år
Beskæftigelse: Pensionist
Afdeling: Bor i Tranehavegård, hvor der er 411 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet:
Medlem af afdelingsbestyrelsen i Tranehavegård.
• Tidligere fællestillidsmand i busbranchen
• Formand i Mandeklubben i Tranehavegård

g)

Ingelise Holst
Afdeling: Bor i Folehaven, hvor der er 941 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Jeg har arbejdet i bestyrelsen i Folehaven i 13 år. Det er et spændende arbejde med mange udfordringer.
Mine forsætninger for godt samarbejde
Jeg har arbejdet i bestyrelsen i Folehaven i 13 år.
Det er et spændende arbejde med mange udfordringer.

Mit arbejde har været i restaurationsbrancen, hvor jeg
har arbejdet som leder i mange år. Jeg har kursusbevis i
kundepsykologi, markedsføring og ledelse.

Da der er mange interesser i 3B og KAB, som vil interessere mig, stiller jeg op som medlem.
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DAGSORDEN - PUNKT 8
Kurt Helmann Jensen
Alder: 54 år
Afdeling: Remisevænget Øst, hvor der er 646 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af afdelingsbestyrelsen i
Remisevæget Øst.
Jeg stiller op til organisationsbestyrelsen.

Per Olsen
Alder: 46 år
Beskæftigelse: Skærsliber hos H. W. Larsen
Afdeling: Hørgården 1 og 2, hvor der er 748 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af afdelingsbestyrelsen i ca. 9 år.

Jeg stiller op til OB for at få noget medindflydelse på
de store og små udfordringer, der er i 3B og ude i
afdelingerne.

Udfordringer som integration, de unge, de ældre og
trygheden i området og det fælles sociale liv i afdelingerne er noget, jeg lægger stor vægt på.

Beboerdemokratiet i afdelingerne skal værdsættes
og respekteres, så det er i de enkelte afdelinger, den
største indflydelse skal ligge. Vi skal have et større og
stærkt fællesskab blandt afdelingerne i 3B, og vi skal
lytte og hjælpe hinanden.

Det fremtidige samarbejde med KAB ser jeg som en
positiv udfordring, og jeg tror på, at det bliver godt for
3B og for alle os ude i afdelingerne.
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DAGSORDEN - PUNKT 8

Peter Kare
Alder: 63 år
Beskæftigelse: Efterløn
Afdeling: Danalund, hvor der er 273 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af
3B’s Byggeudvalg.

Mit navn er Peter Kare. Jeg opstiller til organisationsbestyrelsen. Jeg er 63 år og gik på efterløn i november
2017. Jeg har boet i Danalund i Hvidovre siden 1976.
Jeg er meget interesseret i beboerdemokratiet i den
almene sektor. Jeg har været ansat i Boligforeningen
3B, først 1½ år som lokalinspektør i Hjortegården og
siden som driftschef i Folehaven i 20 år. Det har været

spændende og udfordrende og bestemt ikke uinteressant. Ikke 2 dage var ens, og det passede godt til mig.
Jeg er netop kommet med i 3B’s Byggeudvalg, som er
et område, jeg brænder for. Jeg har masser af erfaring, både som ansat og som beboer, og har derfor en
masse at byde ind med.

Svend Dupont Larsen
Alder: 51 år
Beskæftigelse: Seniorerhvervsrådgiver i Nykredit
Afdeling: Bor på Søbyvej, hvor der er 23 boliger
Erfaringer inden for beboerdemokratiet:
• Medlem af organisationsbestyrelsen
• Formand på Søbyvej gennem de sidste 20 år
• Formand for Afdelingsudvalget
• 3B/KAB Styregruppe
• Observatør i KAB’s Forvaltningsudvalg
• Formand for et feriecenter på Bornholm
Som nuværende medlem af OB vil jeg meget gerne
være med til at fremtidssikre 3B. De første skridt på
vejen er taget – tiltag som Strategi 2020, Driftsreform
og KAB samarbejdsaftale. Det er dog ikke gjort med
nogle formelle aftaler. Vi skal også sikre, praktikken
bliver ført ud i virkeligheden. Vi er på vej, men der er
stadig masser af arbejde, der skal gøres.
Jeg interesserer mig levende for boligbevægelsen,
som er udfordret på mange fronter, men det skal nok

lykkes at lande på benene, og det er her, jeg mener at
kunne gøre en forskel.
I mit civile job er jeg ansat i et stort finansielt institut,
hvor jeg både har været leder og har stor erfaring,
når det gælder økonomi og ejendomspraksis. Derudover kan følgende tilføjes:
• Er vant til at tænke strategisk og langsigtet
• Er pragmatisk indstillet
• Kan holde mange bolde i luften
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DAGSORDEN - PUNKT 9
Valg af fire suppleanter for et år
Ingen har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.

DAGSORDEN - PUNKT 10
Valg af revisor for et år
Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet genvælger PwC som revisor.
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DAGSORDEN - PUNKT 11
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 12
Eventuelt
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