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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 indkomne forslag
6.1 Overdragelse af sommerhus til EFK-Klubben som led i aftalen om kapitalisering af 3B’s
lokalaftale
Forslag: Organisationsbestyrelsen indstiller til 3B’s repræsentantskab, at 3B’s ejerandel i et sommerhus i Gudminderup, der ejes sammen med EFK-klubben (Ejendomsfunktionærernes Klub) overdrages til EFK-klubben som led i aftalen om kapitalisering af 3B’s lokalaftale på ESL’s område.
Stiller:
Organisationsebestyrelsen
Motivation: I forbindelse med forhandlingerne mellem 3B og ESL/EFK (ejendomsfunktionærerne) om en ny lokalaftale blev 3B opmærksomme på, at 3B ejer halvdelen af et sommerhus sammen med ESL/EFK.
Som led i aftalen om kapitalisering af 3B’s lokalaftale på ESL’s område har 3B og EFK-Klubben aftalt, at 3B overdrager sin halvpart af sommerhuset til 3B-EFK-klubben.
Sagen skal forelægges repræsentantskabet til beslutning, da det er 3B’s repræsentantskab, der har kompetencen til
at købe og sælge 3B’s ejendomme.
Efter repræsentantskabets beslutning skal sagen endeligt godkendes af Københavns Kommunes tilsyn. Tilsynet er
blevet forelagt den beskrevne proces og har ikke haft bemærkninger.

6.2 Nedlæggelse af afdeling Egelunden Erhverv
Forslag:
Organisationsbestyrelsen indstiller til 3B’s repræsentantskab, at afdeling Egelunden Erhverv nedlægges, under forudsætning af at den tilknyttede ejendom afhændes.
Stiller:
Organisationsbestyrelsen
Motivation: Afdelingen Egelunden Erhverv består af én ejerlejlighed som et erhvervslejemål. Den nuværende husleje for erhvervslejemålet dækker ikke udgifterne i afdelingen. Samtidig har den oprindelige finansiering af afdelingen
medført tab for afdelingen og negativ mellemregning med 3B. Samlet har dette medført et stort opsamlet underskud i
afdelingen.
For at begrænse tabet for afdelingen og afslutte den for boligforeningen 3B økonomisk uhensigtsmæssige situation,
indstiller organisationsbestyrelsen til 3B’s repræsentantskab, at afdelingen nedlægges. Dette vil ske under forudsætning af, at ejerlejligheden sælges.
Sagen skal forelægges repræsentantskabet til beslutning, da det er 3B’s repræsentantskab, der har kompetencen til
nedlægge en afdeling.
Såfremt repræsentantskabet godkender sagen, vil 3B iværksætte salg af ejerlejligheden og herefter nedlægge afdeling Egelunden Erhverv.
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DAGSORDEN - PUNKT 7
Valg af næstformand for 2 år
Følgende har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.

Iris Gausbo
Alder: 64 år
Beskæftigelse: Pædagog
Afdeling: Bor i Hjortegården, hvor der er ca. 900 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af 3B’s Organisationsbestyrelse siden 2009 og næstformand siden 2013. Formand for Hjortegården i 4 år. Medlem af BL – Danmarks Almene Boligers bestyrelse i 5 år
og formand for BL’s 9. kreds i 3 år.

I maj 2018, tog vi sammen en vigtig beslutning om
at indgå en administrationsaftale med KAB. I januar
2019 blev 3B en del af KAB-fællesskabet. Det sidste
halve år har vi alle skullet vænne os til at være 3B i
KAB.
Jeg vil sammen med resten af organisationsbestyrelsen fortsat arbejde på, at overgangen ude i afdelingerne får et godt forløb, og understøtte der, hvor det
er nødvendigt.
Det er yderst vigtigt for mig, at vi bevarer vores
identitet som Boligforeningen 3B. Vi får gavn af KABfællesskabet, men samtidig er der inden for fællesskabet plads til forskellighed, hvilket vi med fordel
kan drage nytte af.
Livet i afdelingerne, driften, beboerdemokratiet, fællesskab og frivillighed, er for mig vigtigt at værne
om for, at 3B kan tilbyde beboerne en god og tryg
ramme for deres liv.

Det er i afdelingerne, livet leves, og det liv er fundamentet for Boligforeningen 3B. For at livet ude i
afdelingerne bliver så godt som muligt, har vi brug for
hinanden.
Organisationsbestyrelsen har brug for jer, som har
fingeren på pulsen i afdelingerne. Det er vigtigt, at
jeres viden og erfaringer i afdelingerne er med til at
understøtte organisationsbestyrelsens arbejde.
Sammen med resten af organisationsbestyrelsen,
har jeg fokus på, at de aftaler vi har indgået i administrationsaftalen med KAB, bliver opfyldt, til gavn for
afdelingerne.
Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde som næstformand i 3B, og tage ansvar for, at vores boligforening
udvikles og styrkes til gavn for alle os, som bor i 3B.
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DAGSORDEN - PUNKT 8
Valg af 4 organisationsbestyrelsesmedlemmer for 2 år og valg af 1
organisationsbestyrelsesmedlem for 1 år.
Følgende har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.

Hans Jørgen Larsen
Alder: 70 år
Beskæftigelse: Gik på pension i 2015. Byplanarkitekt MAA. Tidligere afd.
leder i Vejdirektoratets informatikafdeling.
Afdeling: Har med familie boet i Hedelyngen siden 1981.
Erfaring indenfor beboerdemokratiet: Formand for afdelingsbestyrelsen i
Hedelyngen. Nuværende medlem af 3B´s organisationsbestyrelse. Formand
for Byggeudvalget. Har deltaget i det politiske koordineringsarbejde frem mod
adm. aftale med KAB.
Jeg vil fortsat arbejde for, at vi som beboere i almene
boliger bliver behandlet ordentligt, såvel økonomisk
som boligsocialt. Der er plads til forbedringer i forhold
til initiativer fra Regering og Folketing. 3B skal tilpasse
vores aktiviteter til FN´s verdensmål. Jeg vil arbejde
for bæredygtighed og ”cirkulær økonomi” og for, at 3B
fortsat bliver synonym med progressive initiativer.

Det er afgørende for mig, at vi på driftsområdet sikrer
en struktur, hvor der ikke er for langt mellem driften
og den enkelte beboer, der skal kunne føle sig tryg
og godt serviceret af det daglige personale. Jeg vil
fortsat arbejde intensivt for, at vi der er medlemmer af
boligforeningen 3B, også får et konkret udbytte heraf.

Henrik Thorenfeldt
Alder: 55 år
Beskæftigelse: Business Solution Manager hos Bladkompagniet A/S
Afdeling: Bor i Måløv Park, hvor der er 239 boliger
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Medlem af afdelingsbestyrelsen i ni år, hvoraf de seneste to år har været
som formand. Medlem af organisationsbestyrelsen i snart
fem år, hvoraf jeg det seneste år har været valgt som formand for Driftsudvalget. Jeg har derudover siddet i IT-udvalget og det boligsociale arbejde. Derudover er jeg medlem af
netværksgruppen for organisationsbestyrelsesmedlemmer, i
den almene boligsektor under BL.

Det har været en stor forandring for Boligforeningen
3B, at indgå administrationsaftale med KAB, og der er
stadig et stykke vej, før vi igen er der, hvor jeg synes
3B skal være.
Vi har mange opgaver foran os, med de krav der stilles
til effektivisering og ikke mindst henlæggelser. Arbejdet
er i gang og jeg vil rigtigt gerne fortsætte arbejdet, i
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organisationsbestyrelsen og Driftsudvalget.
Jeg vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for, at 3B stadig
er 3B, som vi kender 3B, hvor der er plads til forskellighed, nytænkning og hvor vi tør gå nye veje. Og ikke
mindst vil jeg arbejde for et 3B, hvor der er åbenhed og
gennemsigtighed.

DAGSORDEN - PUNKT 8
Stine Hessellund Hassing
Alder: 36 år
Beskæftigelse: Studerer jura på Københavns Universitet.
Stud.jur. i Center for Forsorg og Behandling
Afdeling: Måløv Park, hvor der er 239 boliger.
Erfaring inden for beboerdemokratiet: Afdelingsbestyrelsen i Måløv Park på 2. år. Medlem af organisationsbestyrelsen siden september 2018. Medlem af Byggeudvalget siden
august 2018. Har deltaget i 3B’s bestyrelsesuddannelse.

Bæredygtighed og klima er vigtigere end nogensinde
før og jeg mener derfor, at vi i organisationsbestyrelsen skal tænke bæredygtighed ind i vores strategier
og vores målsætninger.
Vi skal arbejde med FN’s verdensmål. 17 mål der skal
sætte en fælles kurs for en mere bæredygtig verden.
Mange ting gør vi som boligorganisation allerede,
men vi skal fortsætte udviklingen. Vi skal arbejde med
verdensmålene i vores drift, i vores byggepolitik og
ikke mindst, i vores partnerskaber.

Vi skal sikre passende boliger til alle uanset social
status og økonomisk formåen, men samtidig forsøge
at tænke grønne klimavenlige boliger.
Vi skal arbejde for at styrke det almene fællesskab.
Det kan være gennem fælles aktiviteter og boligsociale indsatser. Vi skal skabe gode livsforhold for vores
beboere, så vi bryder ensomheden blandt beboerne
og forsøge at inkludere alle i fællesskabet.
Vi skal som boligorganisation tage ansvar for at gøre
en forskel.

DAGSORDEN - PUNKT 9
Valg af 4 suppleanter for 1 år
Ingen har på forhånd tilkendegivet, at de stiller op.
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DAGSORDEN - PUNKT 10
Valg af særligt udpeget organisationsbestyrelsesmedlem

DAGSORDEN - PUNKT 11
Valg af 25 medlemmer til KAB’s repræsentantskab

DAGSORDEN - PUNKT 12
Valg af revisor for 1 år
Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet genvælger PwC som revisor.
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DAGSORDEN - PUNKT 13
Delegering af kompetencer
Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet delegerer følgende kompetencer vedrørende afdelingerne til organisationsbestyrelsen:
Delegering af kompetencer
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
10. Godkendelse af afdelingernes regnskaber

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 10 ikke optræder i 3B’s vedtægter. Det er dog muligt at delegere denne kompetence, da
det fremgår af Normalvedtægten §6, stk. 5.

DAGSORDEN - PUNKT 14
Eventuelt
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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

