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Velkommen til ordinært regnskabsmøde 
  
 
 
 
Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at afdelingsmødet 

behandler og godkender afdelingens regnskab og budget for det kommende år og vælger 

medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Det er også på afdelingsmødet, at du kan høre om 

afdelingsbestyrelsens arbejde og driften af afdelingen. Du har mulighed for at stille spørgsmål og 

få svar, og du kan fremlægge dine egne synspunkter. 

 
Afdelingsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne – 
og det er afdelingsmødet, der godkender afdelingens husorden. 
 
Hvert lejemål har to stemmer, og du skal møde personligt frem for at kunne stemme. Du kan 
derfor ikke afgive stemme ved fuldmagt. 
 
Derudover har du mulighed for at hilse på afdelingsbestyrelsen og dine naboer. 
 
Der er derfor mange gode grunde til at deltage i afdelingsmødet, og vi glæder os til at se dig. 
 
I hæftet her finder du alt det materiale, du har brug for til mødet. Du kan se afdelingens 

årsregnskab for 2012 og de indkomne forslag, som afdelingsmßdet skal tage stilling til. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 
 
 

Hvis du vil have årsregnskabet med noter for 2012, skal du sende en mail til 3b@3b.dk 
(angiv navn og adresse samt dit ønske) eller ringe til Boligforeningen 3B p¬ 70 20 76 00
 – så sender vi materialet til dig. 
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                         Den 29. april 2013          

RPA/sgf 

 

Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken 
 

Hermed indkalder vi til det ordinære regnskabsmøde, der holdes 

 

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 

 

med følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 

 
2. Valg af referent 

 
2. Valg af 3 stemmeoptællere. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden siden 

sidste møde. 
 

4. Afdelingens regnskab for tiden 01.01.2012 – 31.12.2012 
fremlægges til godkendelse. 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

 
6. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

John Lars Oksquist er udtrådt af bestyrelsen 
Svend-Erik Petersen, indtrådt som bestyrelsesmedlem, er på valg 
Bent Gerhardt, er på valg 
 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år: 
Janus A. Christensen, modtager ikke genvalg 
Svend-Erik Petersen, modtager ikke genvalg 

  
9.  Eventuelt. 
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Forslag til forretningsorden for 
afdelingsmødet i Egeløvparken  
Som retningslinjer for afdelingsmøder gælder sammen med 

foreningens vedtægter følgende bestemmelser: 

 

Afdelingsmødets opgaver 

§ 1  

Afdelingen har besluttet at holde to ordinære afdelingsmøder – 

regnskabsmøde og budgetmøde. På det første ordinære 

afdelingsmøde (regnskabsmødet) aflægges beretning, og 

afdelingsmødet godkender afdelingens regnskab. Afdelingen har 

valgt, at der også foretages valg til afdelingsbestyrelsen på 

regnskabsmødet.  

På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) 

godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget. 

§ 2  

Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og 

istandsættelsesordning A. 

Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B’s 

repræsentantskab udpeges af afdelingsbestyrelsen.  

§ 3 

Afdelingsmødet træffer beslutning om fx (listen er ikke 

udtømmende): 

• Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og 

 iværksættelse af forebyggende socialt arbejde) 

• Individuel måling af vand 

• Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) 

• Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderets- 

 arbejder og kollektiv råderet) 

• Sammenlægning af afdelinger 

§ 4  

Afdelingsmødet godkender forslag fra afdelingens beboere, 

afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen og 

repræsentantskabet om øvrige aktiviteter og arbejder i afdelingen. 

§ 5  

Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsmødets og 

afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til 

beboergrupper, opgange, udvalg og lignende. 

 

Afdelingsmødets afholdelse 

§ 6  

Adgang til afdelingsmødet har alle lejere og disses myndige 

husstandsmedlemmer. Adgang uden stemmeret har også 

organisationsbestyrelsen og dens repræsentanter fra 

administrationen. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre 

deltager i mødet uden stemmeret. ligesom organisationsbestyrelse 

kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret, men uden 

stemmeret. 

§ 7  

Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og 

afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, 

at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. 

§ 8  

Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Antallet af medlemmer 

til stemmeudvalget fastsættes af dirigenten. 

§ 9  

Afdelingsmødet vælger en referent, der skriver et referat af de 

trufne beslutninger og af resultatet af de eventuelle afstemninger.  

Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. 

Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 

uger efter mødet. 3B tilbyder, at det kan ske på www.3b.dk.  

§ 10  

Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil 

dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en 

begrænsning. Indlæg til et punkt på dagsordenen kan ikke 

fremsættes, efter debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 

 

Valg og afstemninger 

§ 11  

Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst 3 

og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til 

afdelingsbestyrelsen. Valgbare er lejere i afdelingen og disses 

myndige husstandsmedlemmer. 

§ 12  

Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på 

afdelingsmødet. 

§ 13  

Afdelingsmødet beslutter, om der fremover vælges 

repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på 

afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger 

afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er 

afdelingens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer 

valgbare. 

§ 14  

Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende 

beboelseslejemål 2 stemmer uanset antallet af fremmødte 

personer fra lejemålet. 

§ 15  

Bortset fra valg og de spørgsmål, der i vedtægterne er fastlagt 

præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmødet alle spørgsmål 

ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og 

blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 

§ 16  

Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig 

afstemning vedrørende andre spørgsmål afgøres ved almindeligt 

flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 

§ 17  

Er der kun foreslået en kandidat til formand på afdelingsmødet, 

betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. Er der 

foreslået 2 kandidater til formandsvalget, vælges den, der ved 

skriftlig afstemning 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. Hvis der er foreslået flere end 2 kandidater til 

formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige 

afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så 

foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved 

første afstemning opnåede flest stemmer. 

§ 18  

Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til 

boligorganisationens repræsentantskab 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 

stemmesedlen ugyldig 
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Formandens beretning for regnskabsåret 2012 i boligforeningen 3B´s afdeling 1015-Egeløvparken. 

 

1. Regnskab 2012 og budgetlægningen 2013. 

Det er nu regnskabets tid er inde for året 2012 her i Egeløvparken. 

Regnskabet udviser et overskud på ca. 217.000 kr., til trods for at vi kun har haft indflydelse i de sidste 5 

måneder af perioden. Det er vigtigt fremadrettet at fokusere på et noget højt energiforbrug i 

Egeløvparken, samt en noget høj energipris fra leverandøren. Der er iværksat en undersøgelse af 

energipriserne fra leveringsselskabet EON, som forventes færdig i 2013.  

Afdelingsbestyrelsen har været ansvarlig for netop det resultat der er opnået i afdelingen og det kan vi 

være stolte af. Vi overtog styringen i en meget vanskelig tid, netop hvor facaderenoveringen var på sit 

højeste og budgetlægningen for 2013 var nærmest overstået. Det betød at vi måtte sætte alle 

ressourcer ind på at skaffe os relevante informationer om både facaderenoveringen og det allerede 

udformede budget for 2013. I nærmest sidste time fandt vi frem til at det udformede budget for 2013 

med en husleje stigning til følge på over 5%, var behæftet med væsentlige fejl, men som efter vores 

gennemgang af budgettallene betød at vi kunne fremlægge et budget med en husleje konsekvens på 

kun 1,32% til følge. 

 

2. Facaderenoveringen i afdelingen.  

 

Udførelsen af facaderenoveringen er nu færdiggjort her i afdelingen. Det næste step er 1 år´s 

gennemgangen, som vi alle skal igennem løbende. Det er netop her at det er vigtigt at både de ikke 

rettede fejl og mangler, som står på de enkeltes mangel/fejl-lister og nye opståede fejl/mangler bliver 

oplyst overfor udlejer, således at man kan rejse krav om udbedring hos bygherre. Der skal naturligvis 

løbende orienteres til ejendomskontoret, hvis der er fejl/mangler der endnu ikke er udbedret fra 

facaderenoveringens slutdato i det enkelte lejemål. Det er meget vigtigt at man ikke bare opgiver, men 

at man får en dokumentation på at man har forsøgt at få afhjulpet de endnu ikke rettede fejl/mangler, 

da det ellers vil blive svært for afdelingen og rette krav mod bygherre i fremtiden. Den økonomiske 

gevinst i form af besparelse på energiudgiften kender vi ikke præcist endnu, så der vil formentlig først 

være brugbare tal efter afslutning af energiforbruget for 2013. 

  

3. Beboeraktiviteter før, nu og i fremtiden. 

 

Beboeraktiviteter er meget vigtige for at en boligafdeling kan fungere optimalt, det giver fælles 

ansvarlighed blandt beboerne og følelsen af at kunne være med til at præge udviklingen i afdelingen. Vi 

lagde ud med at invitere til 40 år´s jubilæumsfest for beboerne. Det blev en kæmpe succes, som nok 

skal gentages igen. Der var underholdning hele dagen for både børn og voksne, afsluttende med et 

arrangement, hvor der både var taler fra vores egen tidligere ”næstformand” John Oksqvist og Herlev´s 

borgmester Thomas Gyldal Petersen, som blandt andet kunne fortælle om synet på Egeløvparken i 

”gamle” dage, ordene var velvalgte, for blot at nævne nogle få, derude bor de ”fine” i Herlev, det har 

været og er et eftertragtet kvarter at bo i og det ønske har vi i afdelingsbestyrelsen en målsætning om 

at det også skal være i fremtiden også selv om det er en by i ”udkants Herlev”.  
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Juletræet blev tændt og der blev fra nogle beboere lagt pakker under træet, som fik lov at ligge der helt 

frem til juleaften, det fortæller lidt om hvor respektfulde vi er omkring vores lille samfund her i 

afdelingen. 

Fastelavnsfesten blev vel overstået med et rekordstort fremmøde af både børn og voksne, som blev 

underholdt til overflod. 

Afdelingsbestyrelsen vil samtidig benytte lejligheden endnu engang til at sige tak til de mange frivillige 

hjælpere til disse arrangementer, uden dem havde det ikke kunnet lade sig gøre, mange tak for 

hjælpen. 

Afdelingsbestyrelsen har flere aktiviteter på planen i fremtiden, som skal være med til at sikre socialt liv 

i afdelingen blandt beboerne, for derigennem at skabe rammerne til et fortsat attraktivt sted at bo. 

 

4. Samarbejdet med boligforeningen 3B´s administration. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at det har været noget besværligt at afstemme forventninger 

med en del af boligforneingen3B´s administration. Denne opgave føler vi er ved at være i bedring. 

Årsagen til denne bedring skyldes nok at man fra administrationens side har opdaget at denne 

afdelingsbestyrelse har både visioner og planer for Egeløvparken´s fremtid, der strækker sig noget ud 

over det sædvanlige og stiller krav til sine omgivelser. Administrationen er ved at gøre op med den 

”gamle” kultur internt. Det har blandt andet betydet at der har været en del udskiftninger og rotationer 

i huset 3B. Vi har bl.a. fået ny driftschef for Herlev området, samt ny områdechef(tidl. lokalinspektør) 

for Egeløvparken. Sammen med de nye personer og afdelingsbestyrelsen er der blevet afstemt 

forventninger og udformet planer for det fremtidige samarbejde. Endvidere er der valgt ny formand for 

den øverste myndighed i boligforeningen3B, hvorfra man også ønsker at beboerdemokratiet prioriteres 

højt, dvs. at det er Jer beboere der afstikker retningslinjerne for hvad der skal ske i netop Jeres 

boligområde. 

 

5. Løbende mødeaktiviteter med forskellige instanser.(boligorganisationen, Herlev Kommune, mfl.) 

I den forgangne tid er der afholdt mange møder med forskellige formål, det være sig omkring 

håndtering af sociale problemer i andre boligafdelinger, for derigennem at imødegå samme 

problemstillinger som vi kender det i f.eks. Hjortegården og andre steder i Herlev. Vi har løbende haft 

en dialog med Herlev Kommune for at drøfte muligheder for Egeløvparken og dens fremtid. Her har 

man vist stor velvilje til at imødekomme vores fremtidige ønsker. Der har også været afholdt 

formandsmøder i boligorganisationen, hvor man har mulighed for at ytre sig frit omkring nuværende 

situation i de enkelte afdelinger, til stor indbyrdes glæde. Der har også været afholdt en del møder på 

kryds og tværs af afdelingerne, med formål at se om der kan oprettes nogen former for synergi effekter 

på tværs af afdelingerne. Antenneudvalget har afholdt adskillige møder med TV udbyderne på 

markedet, for at finde den bedst mulige løsning på vores fremtidige TV signal leverandør. Bestyrelsen 

har set på muligheder for udlicitering af bestemte opgaver i driften af afdelingen, her tænkes specielt 

på de grønne områder og andre udenoms arealer. 
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6. Helhedsplan og fremtidsudsigter for Egeløvparken. 

 

Som man kan se i mange andre boligselskaber og høre på Christiansborg er der brug for midler til 

opretholdelse af en fornuftig standard i vores boligområder, senest har vi set eksempel på at 

Landsbyggefonden har været med til at sikre økonomi for ca. 470.000.000 kr. i Hjortegården, da den 

står for at skulle foretage en gennemgribende istandsættelse/renovering, som består af mange punkter 

i lighed med dem som vi står overfor i fremtiden, her tænkes der f.eks. på den hos os netop overstået 

facaderenovering, samt vinduesudskiftning. Den sag kunne efter min bedste overbevisning have ligget i 

et projekt som Hjortegården står med nu. Konsekvensen kunne have været et langt større projekt hos 

os til samme husleje stigning, som vi har fået på det netop overståede, ved at man havde lavet en 

helhedsplan for området. Denne helhedsplan har i fremtiden den højeste prioritet hos 

afdelingsbestyrelsen og administrationen, netop for at danne grundlag for den økonomiske fremtid og 

udfordringer i driften, således at vi ikke nødvendigvis skal ud i voldsomme huslejestigninger, grundet 

dårlig styring af vedligeholdelsesopgaver mm. i Egeløvparken. Hvis vi fortsat skal have et attraktivt sted 

at bo, så bliver vi nød til at følge med tiden også i vores boligers standard i fremtiden. Det er vores mål 

at kunne præsentere nogle skitser på det kommende budgetmøde i efteråret 2013.  

 

7. Afslutning på beretningen. 

Afslutningen på denne korte beretning, skal indeholde en stor tak til alle de deltagende parter i den 

relativ korte periode vi har fået lov til at nyde godt af Egeløvparken´s beboeres tillid til at vi kan løfte 

opgaven omkring fremtidens udfordringer her i afdelingen og udenfor. Vi vil gøre alt hvad der står i 

vores magt til at det skal forblive med at være et attraktivt sted at bosætte sig for nye beboere og for 

de allerede etablerede beboere. Vi skal også se til at der bliver skabt de fornødne rammer for 

beboerne, således at det stadig er en naturlig del at tage ansvar for både sig selv og naboerne i 

Egeløvparken. Vi tror på at det er midlet til at skabe trygge rammer. Vi vil fortsat sikre at økonomien er 

til rådighed i Egeløvparken, så alle beboere bliver tilfredse med den beboerservice der tilbydes. Det har 

været glædeligt for bestyrelsen med al den positive imødekommenhed beboerne har vist os, både på 

kontoret og ikke mindst ved de forskellige arrangementer der har været afholdt. Egeløvparken´s 

hjemmeside www.egeloev.dk bliver til stadighed jævnt besøgt af beboerne og der kommer hver eneste 

uge nye tilmeldinger til vores nyhedsbreve. Der er også mange der benytter sig af at kunne sende mails 

til afdelingsbestyrelsen, for derigennem at få svar på mange af hverdagens udfordringer. Vi kan også se 

at der er stor interesse udefra på vores hjemmeside.  

Med venlig beboerhilsen 

Kim Kristensen 

formand for afdelingsbestyrelsen 
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Regnskab

8



Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012

Regnskabsperiode fra 01-01-2012

Regnskabsperiode til 31-12-2012

Budget for afdeling

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr. 11501 Kommunenr. 163

Navn Navn Navn

Boligforeningen 3B 1015, Egeløvparken Herlev Kommune

Adresse Adresse Adresse

Kronprinsessegade 14 Sortemosevej 1A-17F Herlev Bygade 90

1306 København K Syvendehusvej 49A-77F 2730 Herlev

Hækmosen 60A-94D

2730 Herlev

Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax

7020 7600 / 3318 6264 44 44 04 08 44 52 70 00

E-postadr.

3B@3B.dk

CVR-nr.31394414 Matrikel Nr. 2 iæ m.fl. Af Hjortespring m.fl. BBR-ejendomsnr. 54329

Bruttoetage-areal 

i alt m²

Antal lejemål

Boliger fordelt på antal rum

1 rum -                         -                       

2 rum 2.617,11                45                     

3 rum 11.953,50              126                   

4 rum 6.160,00                56                     

5 rum -                         -                       

6 rum -                         -                       

Bofællesskaber -                         -                       

Supplementsrum -                         -                       

Boligoplysninger i alt 20.730,61              227                   

Heraf Familieboliger 20.730,61              227                   1 227,0             

Heraf Ældreboliger -                         -                       1 -                  

Heraf Ungdomsboliger -                         -                       1 -                  

Heraf Bofællesskaber -                         -                       1 -                  

Heraf Medejerboliger -                         -                       1 -                  

Heraf Supplementsrum -                         -                       1 -                  

Boligoplysninger i alt 20.730,61              227                   227,0             

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål 1.135,30                3                       19,0               

Institutioner -                         -                       -                  

Plejehjem -                         -                       

Serviceareal -                         -                       

Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads 77                     15,4               

Kældre/loftrum -                       -                  

Interne lejemål 532,00                   6                       

Interne lejemål med leje -                         -                       -                  

Øvrige lejemål i alt 1.667,30                86                     34,4               

Lejeoplysninger i alt 22.397,91              313                   261,4             

1/5

Antal lejemåls-

enheder

1 pr. påbeg. 60 m²

1/5

Lejemål: á lejemåls-enhed

1 pr. påbeg. 60 m²
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Sammentrængt regnskab for perioden Budget 

01.01.2012 - 31.12.2012  2012

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

Nettokapitaludgifter 4.468 4.106 362
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 4.166 4.255 -89

Herunder:

30 69 -39

292 236 56

308 233 75

Variable udgifter 2.510 2.765 -255

Herunder:

430 765 -335

99 58 41

69 0 69

98 76 22

Henlæggelser 3.995 3.995 0

Ekstraordinære udgifter 254 240 14

106 240 -134

134 0 134

1 0 1

Udgifter i alt 15.393 15.361 32

Boligafgifter og leje 15.152 15.142 10

Andre ordinære indtægter 387 219 168

Herunder:

222 110 112

131 88 43

33 21 12

Ekstraordinære indtægter 71 0 71

Indtægter i alt 15.610 15.361 249

Årets overskud 217

Ejendomskontor

Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.

Afskrivning på forbedringsarbejder

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, 

istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning.

Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, 

tab ved lejeledighed / fraflytning m.v.

Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud.

Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen

- heraf beboerarrangementer

Almindelig vedligeholdelse

Sammentrængt regnskab

Afvigelse 

2012

Regnskab 

2012

Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og 

fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter

Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, 

administration samt bidrag til Landsbyggefonden.

Vandafgift

Forsikringer

Afdelingens energiforbrug

Renter, driftssikring og anden løbende driftsstøtte, ydelse vedr. 

beboerindskudslån.

Herunder:

Korrektion vedr. tidligere år

Renter

Tilskud fra boligorganisationen

Drift af møde- og selskabslokaler
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Balance pr. 31. december 2012

1.000 kr. 1.000 kr.

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 134.921 Henlæggelser 6.265

Omsætningsaktiver 11.323 Opsamlet resultat -1.288

Langfristet gæld 88.806

Kortfristet gæld 52.461

I alt 146.244 I alt 146.244

Regnskabspåtegninger

Administration

Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 216.641.

Dette skyldes at afdelingen har klaget over beregningen af grundværdien og fået medhold. Dette har betydet at

udgiften til ejendomskat er blevet lavere end forventet. Samtidig har behovet for vedligeholdelse været mindre end

forventet. Samt byggesagsrenter fra facade og vinduesudskiftning, som ikke har været budgetteret.

Der er anført teksten, ”Urevideret budget” over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret

af revisor og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet.

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet og budgettet er forelagt for og godkendt af boligforeningens

bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger.

Fokusområde:

Der skal være fokus på  afdelingens energiforbrug.

Revision

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økono-

miske stilling pr. 31. december 2012 samt at resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2012 er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene

boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene bolig-

organisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte

budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Sammentrængt regnskab
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I forbindelse med de senere års store skadesfrekvenser, er udgiften til forsikringer steget.

Der har været større forbrug på fælles el som følge af igangværende byggesag i afdelingen.

Behovet for almindelige vedligeholdelsesarbejder har været lavere end budgetteret.

Større udgifter til beboerarrangementer i 2012.

Større renteindtægter som følge af byggesagsrenter på facader.

Større udlejning af selskabslokaler i 2012

Der har været en korrektion af vand 2011. Derudover provenu ved låneomlægning.

Andre ordinære indtægter

Ekstraordinære indtægter

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

I 2012 er der budgetteret stigning i grundskatteloftsværdien på 7 % i forhold til opkrævet i 2011. Afdelingen har 

klaget over grundværdien og fået medhold og som følger heraf er grundværdiener sat ned.

Tilskud i forbindelse med overgang til ny driftsstruktur. Tilskuddet ydes i 2012 og nedtrappes i 2013, hvorefter 

det ophører.

Sammentrængt regnskab

Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Bemærkninger til sammentrængt regnskab 2012
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Indkomne forslag 
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Forslag 1. 

Afdelingsbestyrelsen pålægges at få ændret leverancen af den nuværende programpakke (fuldpakke) fra 

YouSee til fremover kun at indeholde grundpakken. 

 

Forslag 2. 

Ændring af udvendig råderet. 

Afdelingsbestyrelsen pålægges at søge om lov til etablering af udvendig vandhane i havesiden, for 

beboerens egen regning. 

Må kun etableres af VVS firma, efter udleveret vejledning fra ejendomskontoret. 

Projekt beskrivelse er vedlagt. 

 

Forslag 3. 

Ændring af udvendig råderet. 

Etablering af redskabsskur i haven. 

110 kvm. Bolig, skur størrelse 9 kvm. 

90 og 85 kvm. Bolig skur størrelse 6 kvm. 

55 kvm. Bolig skur størrelse 3 kvm. 

Skal opføres håndværksmæssigt korrekt, samt placering skal ske ifølge vejledning udleveret fra 

ejendomskontoret. 

Redskabsskuret kan kræves nedtaget for lejers regning ved fraflytning og vedligeholdelse påhviler lejer. 

Ny lejer kan overtage redskabsskuret, med samme forpligtelser som tidligere lejer. 

 

Forslag 4. 

Ændring af udvendig råderet. 

Etablering af lukket udestuer. 

Det vil blive tilladt med 3 forskellige udførelser i forhold til bolig størrelse, se råskitse. 

Skal opføres håndværksmæssigt korrekt, samt placering skal ske ifølge vejledning udleveret fra 

ejendomskontoret. 

Udestuen kan kræves nedtaget for lejers regning ved fraflytning og vedligeholdelse påhviler lejer. 

Ny lejer kan overtage udestuen, med samme forpligtelser som tidligere lejer. 

Dette forslag kræver forventet godkendelse hos Brandinspektør og Herlev Kommune. 

Der skal endvidere udfærdiges et projekt/vejledninger til en forventet pris på ca. 10.000 kr., som danner 

baggrund for ansøgning hos de lokale myndigheder. 

 

Alle forslag stilles af Afdelingsbestyrelsen og anbefales vedtaget. 
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Forslag 5. 

 

Godkendelse af byggeregnskab for facaderenoveringen. 

 

Forslaget indstilles af Afdelingsbestyrelsen og anbefales godkendt. 

 

 

 

 

Forslag 6. 

 

Godkendelse af byggeregnskab for boligudvidelse – Type D-boliger. 

 

Forslaget indstilles af Afdelingsbestyrelsen og anbefales godkendt. 

 

 

 

 

Forslag 7. 

 

Godkendelse af byggeregnskab for individuel køkkenmodernisering gennemført 2006-2008. 

 

Forslaget indstilles af Afdelingsbestyrelsen og anbefales godkendt. 
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