
1015 EGELØVPARKEN

INVITATION 
TIL ORDINÆRT REGNSKABSMØDE
MANDAG DEN 28. maj 2018 KL. 19.00 I BEBOERLOKALET

I DENNE FOLDER FINDER DU 

• Afdelingsbestyrelsens regnskab for 2017
• Indkomne forslag, som regnskabsmødet skal tage stilling til 

KOM OG VÆR MED 

• - og hør, hvad
afdelingsbesty
relsen har lavet
siden sidste
ordinære afde
lingsmøde

• - og hør, hvilke forslag
dine naboer er kom
met med til ændringer i
afdelingen.
Du kan være med til at
bestemme, om de skal
føres ud i livet

boliqforeninqen 3B 



Velkommen til ordinært regnskabsmøde

Regnskabsmødet er afdelingens øverste bestemmende organ. Det betyder, at regnskabsmødet 
behandler og godkender afdelingens regnskab for det forgange år. Det er også på 
regnskabsmødet, 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.

Regnskabsmødet behandler også indkomne forslag fra afdelingsbestyrelsen og fra beboerne –
og det er regnskabsmødet, 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 regnskabsmødet, 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 2017 og eventuelt indkomne forslag, som afdelingsmødet skal tage 
stilling til.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Hvis du vil have et specificeret afdelingsbudget eller årsregnskabet med noter tilsendt på mail, 
kan du sende en mail til bogholderi@3b.dk. Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret 
og få det udleveret på papir.
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Dagsorden til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken

1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere, samt 
godkendelse af forretningsorden (se bagsiden).

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretningen fra perioden siden 
sidste møde.

3. Afdelingens regnskab for tiden 1. jan. – 31. dec. 2017 fremlægges 
til godkendelse.

4. Husalarmer

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er Henrik Hansen og Bent Ølgaard.

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Karni Hansen genopstiller ikke

8. 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

På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde 
(budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens 
driftsbudget. Afdelingen har valgt, at der også foretages 
valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.  
§ 2

Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og 
istandsættelsesordning A. 
Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B’s 

repræsentantskab vælges 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 kan beslutte forslag om, at 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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Beretning i forbindelse med Regnskabsmøde 28. maj 2018 i 
Egeløvparken afd. 1015. 
 
Beretningen omhandler tiden fra sidst afholdte budgetmøde i september 2017. 
 
Efteråret sluttede som det plejer, nemlig med at gå over i vinterlignende forhold, og det var 
der som sådan ikke noget nyt i.  
 
Det nye som er sket i afdelingen er, at vi pr. 1 januar 2018 har fået ny driftschef, en dame, 
der adlyder navnet Annette Klingenberg, i stedet for vores tidligere René Pape, som har 
fået nye afdelinger at passe. Annette er pt. desværre langtidssyg og har nu været det i de 
sidste ca. 2 måneder. BYG i 3B, har til stadighed opgaven med at behandle vores tanker 
og idéer vedrørende helhedsplanen her i Egeløvparken, og vi håber naturligvis på en 
snarlig fremstilling af planen. 
 
Bestyrelsen og driften har arbejdet videre med de opgaver, de blev stillet overfor på sidste 
afdelingsmøde, og der vil senere på aftenen blive fremlagt nogle forslag, som resultatet af 
deres arbejde. 
 
Vi har herfra afdelingsbestyrelsen nøje fulgt sagen i Egedalsvænge, den som vi alle bedre 
kender som juletræssagen. En beboer i afdelingen havde på foranledning fra andre 
beboere i Egedalsvænge stævnet Boligforeningen 3B i forbindelse med, at 
organisationsbestyrelsen og Boligforeningen 3B havde opløst den daværende 
afdelingsbestyrelse og nægtet beboerne, at der blev valgt en ny afdelingsbestyrelse i strid 
med lovgivningen på området. En klokkeklar fejl fra Boligforeningen 3B og 
organisationsbestyrelsen. Det fremgår helt tydeligt af lovgivningen, at det kun er dem som 
har valgt afdelingsbestyrelsen, der kan afsætte den, og i dette tilfælde er det beboerne, 
som har valgt afdelingsbestyrelsen og dermed kun dem, som kan afsætte denne. 
Endvidere står der i lovgivningen, at det er beboerne, der har retten til at vælge en 
afdelingsbestyrelse, og den kan ingen modsætte sig. Et eksempel på, hvordan man i flere 
tilfælde har forsøgt, nogle steder endda med held, at sætte beboerdemokratiet ud af kraft, 
blot fordi beboerne ønsker noget andet end organisationsbestyrelsen og Boligforeningen 
3B ønsker.  
 
Jeg er overbevist om, at der er brugt et sted mellem 500.000 – 1.000.000 kr. på 
sagsomkostninger og ressourcer i sagen, omkostninger som I skal være med til betale. 
 
Den seneste større sag i organisationsbestyrelsen blev behandlet og vedtaget på et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 3. maj 2018, hvor medlemmerne af 
repræsentantskabet havde fået en indkaldelse til nogle orienteringsmøder, alle afholdt 
løbende i april måned 2018. Her blev der præsenteret en administrationsaftale med KAB, 
som helt praktisk betyder, at man frasælger en stor del af Boligforeningen 3B til KAB, helt 
uden om beboerne i alle afdelingerne. Vi skal derfor fra 1. januar 2019 overgå til KAB i en 
administrationsaftale. Denne aftale motiveres i, at stordrift vil løse mange opgaver i 
dagligdagen for os alle, og der vil kunne forventes en besparelse på ca. 200 kr. pr. lejemål 
pr. år.  
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Egeløvparken har 5 medlemmer af repræsentantskabet og dermed 5 stemmer, disse 
stemmer er jeg overbevist om, er blevet brugt til et klingende NEJ tak på det oplyste 
grundlag samtidig med, at vi gerne vil præsentere oplæg til KAB-aftale for jer og bede jer 
om en tilkendegivelse af, om det er den rigtige beslutning, men det har der ikke været 
afsat tid til i den samlede proces og hvorfor mon? Hvad er det, der er så vigtigt for 
organisationsbestyrelsen og Boligforeningen 3B, som gør, at vi ikke skal høre beboerne? 
Det er da beboernes penge og fremtid vi forvalter.  
 
En besparelse på 200 kr. pr. lejemål, pr. år kan nemt blive spist op, som vi har set det 
tidligere. Administrationsbidraget er kun gået en vej, nemlig opad igennem årene. 
Økonomiberegningerne, der blev præsenteret på mødet, gav også kun indtryk af, at det 
blev billigere for hver af de tænkte eksempler, der blev præsenteret. Der var ikke lavet en 
individuel beregning på alle afdelingerne, således at hver enkelt afdeling kunne se, hvilken 
økonomi de får efter 1. januar 2019. Hvis dette var beregnet, så tror jeg, der var mange, 
som ville have stemt anderledes. 
 
Nå, men så er det jo godt, at der skal afholdes ordinært repræsentantskabsmøde d. 7. juni 
2018, hvor f.eks. formanden er på valg. Formanden som har det overordnede ansvar for 
hele molevitten. 
 
Vi har som sædvanlig afholdt fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle i tråd med tidligere 
år og mange tak herfra til de frivillige, som endnu engang fik det til at fungere. Også en 
stor tak til ejendomskontoret og personligt herfra også til mine medlemmer i 
afdelingsbestyrelsen, som sædvanlig byder på udfordringer og giver stor opbakning til 
vores samlede mål for afdelingen og til forhåbentlig stor glæde for Jer. 
 
Tak for ordet. 
 
Formanden for bestyrelsen i Egeløvparken Kim Kristensen. 
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 136.295,80 

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i sammentrængt regnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan skal service- og vedligeholdelsesniveauet være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Denne opdeling skal være med til at vise dig, hvor du som beboer, kan være med til at bestemme
over huslejens størrelse.

Sammentrængt regnskab

Regnskab for 2017 i sammendrag

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til ejendomsskatter 
blev mindre end forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden. Derudover har afdelingen haft 
færre udgifter til renovation, da Herlev Kommune har sænket deres gebyrer for dagrenovation. Grunden til at 
overskuddet ikke er blevet større er at afdelingen i 2017 har haft  flere udgifter til almindelig vedligeholdelse, 
heriblandt  en udvidet fem års gennemgang af facadebyggesagen fra 2012, samt mange skimmelsager og 
udbedringer af skader på udendørsbelysningen.
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Sammentrængt regnskab for perioden Regnskab Budget Afvigelse

01.01.2017 - 31.12.2017 2017 2017 2017

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

Oprindelig lån i ejendom 4.281 4.347 -66

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 4.148 4.661 -513

1.920 2.106 -186

Renovation 404 673 -269

314 367 -53

Fælles el og målerpasning 224 277 -52

1.285 1.239 47

Variable udgifter 3.358 2.744 614

2.261 1.998 263

661 340 321

4.108 3.827 281

-4.108 -3.827 -281

143 111 32

Kontingent BL 29 29 0

38 42 -4

47 55 -9

170 161 9

11 8 3

Henlæggelser 4.585 4.585 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.300 4.300 0

Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 200 200 0

Tab ved fraflytninger 85 85 0

Ekstraordinære udgifter 2.837 2.717 121

2.237 2.308 -70

47 23 25

333 333 0

0 54 -54

220 0 220

Udgifter i alt 19.209 19.053 155

Boligafgifter og leje 18.789 18.743 46

Andre ordinære indtægter 80 40 40
67 25 42

Indtægter til selskabslokale 13 15 -2

Ekstraordinære indtægter 476 270 206

Tilskud fra Landsbyggefonden og 3Bs dispositionsfond (frikøb af hjemfald) 255 270 -15

221 0 221

Indtægter i alt 19.345 19.053 291

Årets overskud 136

Indflydelse Nogen indflydelse

Renteindtægter

Afskrivning på forbedringsarbejder
Udgifter på lån til særlige formål (frikøb af hjemfald)
Afvikling af opsamlet resultat (udgift)
Korrektioner vedr. tidligere år

Beboerdemokratisk arbejde
Beboerarrangementer mv.

        Ingen indflydelse

Korrektioner vedr. tidligere år

Administrationsbidrag

Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Udgifter til selskabslokale

Sammentrængt regnskab

Ejendomsskatter

Forsikringer

Ejendomskontor
Diverse udgifter inklusiv juridisk assistance

Løn til driftspersonale og anden renholdelse
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken Sammentrængt regnskab

Bemærkninger til sammentrængt regnskab 2017

Oprindelig lån i ejendom

Der har været beregnet for høje udgifter til lån i 2017. Dette skyldes at  beboerbetalingen reguleret for højt. 
Beboerbetalingen er den andel af ydelserne, som beboerne skal betale.

Offentlige og andre faste udgifter 

Udgiften til ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden. 
Afdelingen har også haft færre udgifter til renovation, da Herlev Kommune har sænket deres gebyrer for 
dagrenovation. Der har også været en besparelse på forsikringerne, da vi har haft genforhandling med vores 
forsikringsselskab, og derved opnået en reduktion i præmien. Endelig har forbruget af fælles el været laveret 
end de tidligere år.

Variable udgifter

Afvigelsen på lønudgifter skyldes, at der har været en ændring i bemandingen, samtidig med, at der ikke har 
været budgetteret med sommerafløsning. De øgede udgifter på almindelig vedligeholdelse skyldes udvidet fem 
års gennemgang af facadebyggesagen fra 2012, samt mange skimmelsager og udbedringer af skader på 
udendørsbelysningen. De øgede udgifter på planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skyldes 
primært, at der har været mange fraflytninger i Egeløvparken i 2017.

Ekstraordinære indtægter

Korrektionen vedrører flytning af opsparede henlæggelser fra tab ved fraflytninger, til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse. Denne indtægt udlignes af ekstraordinære udgifter.

Ekstraordinære udgifter

Der har været færre udgifter på lån til forbedringer i 2017, da der først blev hjemtaget lån til boligudvidelser i 
2018. Derudover fik  afdelingen et overskud i 2016, som har vendt det opsamlede resultat til et overskud, og der 
skal derfor ikke afvikles på underskud, som forventet i budgettet.
Korrektionen vedrører flytning af opsparede henlæggelser fra tab ved fraflytninger, til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse. Denne udgift udlignes af ekstraordinære indtægt.

Boligafgifter og leje

De øgede lejeindtægter vedrørende forbedringsleje for køkkener blev højere end forventet, samt at stigningen i 
leje ved hjemfald ikke var indregnet i budgettet..

Andre ordinære indtægter

Afdelingen har fået flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en 
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men det samlede afkast blev på 1,42 %.
Korrektionen vedrører flytning af opsparede henlæggelser fra tab ved fraflytninger, til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse. Denne indtægt udlignes af ekstraordinære udgift.
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Balance pr. 31. december 2017

1.000 kr. 1.000 kr.
Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 139.613 Henlæggelser 5.273
Omsætningsaktiver 8.067 Opsamlet resultat 727

Langfristet gæld 136.752
Kortfristet gæld 4.927

I alt 147.680 I alt 147.680

Revisionspåtegninger

Sammentrængt regnskab

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 1015 Egeløvparken, giver et retvisende 
billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdelingens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og 
driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
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Pkt. 4 - Hus- og røgalarmer i alle 227 boliger 

Oplæg til afdelingsmøde i Egeløvparken den 28.05.2018

Afdelingen skal beslutte, om de vil opstarte en forundersøgelse til projektet ved rådgiver, samt
finansiering, hvis projektet realiseres. Forundersøgelser dækker over muligheder for ansøgning om
trækningsret muligheder, udbudsmateriale, indhentning af tilbud, lånemuligheder samt lovkrav og
lignende.

Det stilles forslag om, at man giver bestyrelsen tilladelse til at gå videre med
forundersøgelse/udbud gennem rådgiver, 100.000. til husalarmer, jf. dagsorden pkt. 4.

Under punktet deltager en repræsentant fra et leverandørfirma, der vil give en orientering om, hvad
der er af muligheder med hus- og røgalarm.

Pkt. 5 - Indkomne forslag

Forslag 1. 
Indsendt af Finn Andersen 
Nye udendørs huslamper 

Der installeres nye udendørs huslamper ved hver bolig inden 1.oktober 2018

Forslag 2. 
Indsendt af Kenneth Amtoft-Møller 
Udhæng over dør 

Etablering af ’baldakin’ over hoveddør, hvor der er taget udgangspunkt i et standardprodukt inkl.
opsætning. Der er ikke medtaget el-arbejde og lys i udhænget, dette skal diskuteres.
Yderligere skal der være en kommunal godkendelse af projektet.
Der stilles forslag om, at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med en forundersøgelse gennem
rådgiver inden for en ramme på maksimalt 30.000 kr.

Forslag 3. 
Indsendt af Kenneth Amtoft-Møller 
Etablering af overdækket parkering: 

For at imødekomme at der til stadighed er mange på venteliste til carporte (venteliste er pt. på 33),
og at det er et voksende problem for beboerne at finde parkering på området, specielt omkring
højtider og i weekenden, stilles forslag om etablering af privat overdækket parkering. Det er
forslagets hensigt at bevare det samlede antal p-pladser, men dog at gøre dem under den
ønskede overdækning til privat brugerbetalt parkering i stil med den nuværende carportportefølje.
I forslaget er etablering af tag, i carport stil – fladt tag, over den ene side af p-arealet på
områderne: Hækmosen område A, Sortemosevej Nord område D, Syvendhusvej Syd område B.
Taget etableres med et spænd på 3 p-båse pr. 2 bærende stolper med taghøjde i niveau med
eksisterende carport, let skrånende ned mod hæk. Konstruktionen holdes let og luftig, og p-arealet
ind mod beboerhaverne anbefales som udgangspunkt.

Materialer og tagdække holdes i samme stil som det eksisterende, og der etableres lys med føring
fra de eksisterende standere på p-arealet.
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Afvanding fra taget etableres i henhold til forholdene. På de p-arealer, der har stiadgang midt i
arealet, fjernes denne for at bevare det samlede antal pladser.

Der etableres 20 stk. 3-bås moduler i alt 60 pladser.
Prisen forventes at udgøre en samlet estimeret pris på 1.380.000 kr. (prisen er beregnet ud fra
omkostninger ved opførelse af 34 carporte i 2016). Prisen indeholder rådgiverhonorar, udbuds-
materiale, låneomkostninger samt kommunal ansøgning og godkendelse.
Finansieringen sker ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån, som skal ansøges og godkendes af
Herlev Kommune.

Prisen for leje af de nye overdækkede p-plads skal være på 120 kr. pr. måned, der også er
gældende for de nuværende carporte.

Forslag 4. 
Indsendt af Henrik B. Hansen og Mark Stampe Jensen 
Forslag om etablering af private P-Pladser 

Til afstemning ønskes, at hvert lejemål i Egeløvparken har mulighed for at leje
en P-plads tilknyttet sit lejemål, enten som carport eller en fast P-plads.

For at kunne få en fast P-plads med nummerplade på et af vores 5 parkeringsområder skal man
opfylde følgende:

1. Være ejer/bruger af en personbil med en registreringsattest.
2. Ikke være lejer af en carport.
3. Lejeren betaler for udgifterne til etablering af p-pladsen, det vil sige

til skiltespyd med nummerplade på, ca. 600 kr. til 1.000 kr.

For at sikre, der også er frie P-pladser, må der kun etableres 10 faste P-pladser med
nummerpladespyd på hver af de 5 parkeringsområder i Egeløvparken.

Forslag 5. 
Indsendt af Charlotte Kristensen 
Forslag om opsætning af videoovervågning på alle p-pladser 

At der opsættes videoovervågning på alle p-pladser i Egeløvparken.

Disse kameraer, skal kunne opsamle oplysninger som video og billeder til brug for opklaring af
kriminelle og utryghedsskabende forhold på p-pladserne.

Budget max. 100.000 kr. inkl. rådgivere mm. indarbejdes i det kommende 2019-budget.

Har man sagt ja til dette forslag på mødet her i aften, så er det bindende for budgettet senere på
året.
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Forslag 6. 
Indsendt af Yvonne Hansen 
Forslag om udskiftning af døre, karme og paneler i boligen 

Da alle som tilflytter eller bytter sig til en bolig her i Egeløvparken får udskiftet døre, karme og
paneler, er mit forslag, at alle i Egeløvparken får samme mulighed.

Følgende kunne være en opskrivning på en venteliste på en periode på 3-4 år, således at
budgettet for henlæggelser ikke belastes.

Forslag 7. 
Indsendt af Bent Dyhr Ølgard 

Tillæg til nuværende vedligeholdelsesreglement A - udvendig vedligeholdelse 

Under afsnittet Hæk skal tilføjes:
Ved ændring/lukning med hække i gård/haveside skal der være passage udefra enten som en
åbning eller med en låge.

Under afsnittet træværk skal tilføjes:
Ved ændring/lukning med hegn i gård/haveside skal der være passage udefra enten som en
åbning eller med en låge.
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Beløbet, der er opsparet i ”banken” (konto 401), 
må aldrig blive mindre end samme års  
henlæggelser (konto 120)

Langtidsplanen for de kommende 10 års  
vedligeholdelsesaktiviteter (konto 116)  
bestemmer niveauet for henlæggelserne (konto 120)

Det faktiske forbrug på
de planlagte aktiviteter

Årets henlæggelser

Henlagte midler

PRINCIP FOR HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

BEBOERBETALING
Er den andel, beboerne skal betale til de lån, 
der er hjemtaget for at betale for ejendommen. 
Beboerbetalingen bliver indeksreguleret hvert 
år. Hvis udgifterne til lån til kreditforeningen 
overstiger beboerbetalingen, vil afdelingen 
modtage støtte fra staten. Hvis udgifterne er 
lavere end beboerbetalingen, skal afdelingen 
betale negativ ydelsesstøtte til staten eller 
nybyggerifornden - alt efter hvornår afdelingens 
lån er hjemtaget.

BOLIGSOCIALT PROJEKT
Hvis en afdeling har boligsociale udfordringer, 
kan man søge Landsbyggefonden og 3B’s dis-
positionsfond om at få et boligsocialt projekt. 
Projektet bliver hovedsageligt betalt af Lands-
byggefonden, mens 25 % af projektet skal 
finansieres via medfinansering fra 3B og af-
delingen.

MELLEMREGNING MED 3B
Kan betragtes som afdelingens bankkonti. 
Alle afdelingens udbetalinger og indbetalinger 
berører mellemregningen. 
Afdelingens opsparede henlæggelser skal til 
enhver tid stå på mellemregningen. 
3B investerer alle afdelingernes og boligforenin-

gens formue i en fælles forvaltning sammen 
med indestående på en bankkonti.
Det, som tjenes på denne investering, betales 
tilbage til afdelingerne i forhold til størrelsen på 
mellemregningen.

FRIKØB AF HJEMFALD
Da Københavns Kommune i sin tid solgte deres 
grunde i både København og omegnskom-
munerne, satte kommunen en betingelse ind 
i skødet om, at Københavns Kommune skulle 
kunne købe grunden tilbage efter en årrække - 
typisk 45 år - til den pris, der i sin tid blev betalt 
for grunden. Det kaldes hjemfald.
I 2002 blev der indgået aftale om at frikøbe 
denne hjemfald. Frikøbet blev finansieret med 
lån fra kreditforeningen, og de lån bliver betalt 
med støtte fra Landsbyggefonden, 3B’s disposi-
tionsfond og leje fra beboerne. 
I 2015 blev hjemfaldet frikøbt i omegnskommu-
nerne.

HENLÆGGELSER
Er de penge, der spares op til at vedligeholde, 
forny og istandsætte i afdelingen. 
Der henlægges også til tab ved fraflytninger, så 
afdelingen har opsparede midler, hvis der skulle 
ske et tab ved fraflytning.

ORDFORKLARING TIL REGNSKAB OG BUDGET
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Egne noter 
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Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V

Tlf. 70 20 76 00 
Mail 3b@3b.dk
www.3b.dk

Ekspeditionstid
Hverdage  9 -16 
Fredage   9 -14

LOG IND PÅ MIT 3B 
- NU OGSÅ MED NEM-ID
Det er blevet nemmere at logge på ‘Mit 3B’ på 3b.dk.
Nu skal du kun bruge ét samlet login, hvis du sidder i
afdelingsbestyrelsen i en af 3B’s boligafdelinger. Det
giver adgang til både BeboerWeb og BestyrelsesWeb
samt AnsøgerWeb, hvis du har skrevet dig på ven-
teliste.

Som noget nyt kan du også bruge NemID til at logge 
på ‘Mit 3B’. Du skal blot aktivere NemID under dine 
kontooplysninger, når du har logget ind med dit almin-
delige login.

FØLG MED PÅ FACEBOOK
Mange afdelinger i 3B har efterhånden en facebook-
side, der fx bliver brugt til at informere om arrange-
menter. Du kan også følge med i, hvad der sker i 
hele 3B på facebooksiden ‘Boligforeningen 3B’.

3B’S HJEMMESIDE
På 3B’s hjemmeside www.3b.dk kan du følge med i 
nyheder om, hvad der sker både over-ordnet i den 
almene sektor, i 3B og rundt omkring  i afdlingerne. 
Du kan også finde faktuel viden om din afdeling, 
referater fra organisationsbestyrelsesmøder og meget 
mere.
Ikke mindst kan du på hjemmesiden logge dig ind på 
‘Mit 3B’ og fx følge med i dit vand/varmeforbrug og 
finde kontaktoplysninger på din afdelingsbestyrelse.

FIND SELV MERE INFORMATION

SE BUDGETFILM 
Hvis du på en let og oplysende måde vil have mere 
information om, hvordan afdelingens budget er  
skruet sammen, så se film om afdelingsbudgetter ved 
at scanne QR-koden – eller gå ind på dette link:  
https://www.youtube.com/watch?v=BZ0jYJFSx3U
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