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FRA HOVEDBESTYRELSEN

Landsrepræsentantskabsmøde 2014 

Den 13. maj samledes 146 landsrepræsentantskabsmedlemmer samt en
række observatører og ansatte til Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde i
Aarhus. Som vanligt aflagde landsformand Kenneth Høfler beretningen for
2013, administrerende direktør Palle Adamsen aflagde administrationens
beretning og direktør Henrik Ricken fremlagde regnskabet for 2013 og det
kommende års budget. Herefter var der en stribe kommentarer og
spørgsmål fra en håndfuld repræsentantskabsmedlemmer, blandt andet
om det nye it-system SAM_BO.

Og så var det tid til valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen. Resultatet blev:

Landsformand Kenneth Høfler, Lejerbo Aalborg blev genvalgt uden modkandidat.

I valgkreds 1 var Erik Gemmer, Lejerbo Hvidovre og Aksel Borresen, Brøndby Boligselskab på valg. Her
opstillede Michael Buch Barnes fra Brøndby Boligselskab også. Erik Gemmer og Aksel Borresen blev valgt.

I valgkreds 2 var Anny Borch Jensen, Lejerbo Stevns på valg. Her stillede Finn Holten, Lejerbo Køge Bugt
ligeledes op. Anny Borch Jensen blev valgt.

I valgkreds 3 var Børge Olsen, Lejerbo Skørping og Anne Sakariassen BSH, på valg. Begge blev genvalgt.

I valgkreds 1 blev Poul Erik Traulsen, Lejerbo Brøndby 1. suppleant og Jørgen Knudsen, Lejerbo Rødovre 2.
suppleant; i valgkreds 2 blev Finn Holten, Lejerbo Køge Bugt 1. suppleant, mens Bent Kunding, Lejerbo Faxe
blev 2. suppleant; i valgkreds 3 blev Harald Søndergaard, Lejerbo Tinglev 1. suppleant, mens Ronnie Thomsen;
Lejerbo Mariagerfjord blev 2. suppleant.

Godkendelse af regnskab 

Det regnskab for 2013, som direktør Henrik Ricken fremlagde på
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landsrepræsentantskabsmødet har desværre røde tal på bundlinjen.
Underskuddet er på 5,2 mio. kr., og opstår primært på grund af manglende
indtægter i form af byggesagshonorarer. På byggeområdet er vi i gang
med nogle meget store sager, der gør, at indtægterne kommer senere end
budgetteret.

Heldigvis har vi jo i Lejerbo en forholdsvis solid arbejdskapital, så problemerne er ikke akutte. Men det betyder, at
vi i den kommende tid skal have fokus på, at de røde tal bliver en engangsforseelse. 

Landsrepræsentantskabet godkendte regnskabet.

Årets initiativpris 

Lejerbos initiativpris blev traditionen tro uddelt på
landsrepræsentantskabsmødet. Førsteprisen på 25.000 kr. gik i år til afd.
101-0 Munkebo i Kolding for deres initiativ med at nedsætte både et
klubråd og et juniorklubråd for brugerne af afdelingens ungdomsklub.
Klubrådene har til formål at inspirere og motivere til aktiviteter og ejerskab
blandt de yngre beboere henholdsvis i alderen 13-16 år og i alderen 11-13
år.

Landsformand Kenneth Høfler fremhævede, at initiativet ikke bare giver afdelingens unge beboere et enestående
ejerskab til området. Det udgør også en bemærkelsesværdig ny måde at inddrage de unge beboere i
bestyrelsesarbejdet på.

Andenprisen på 15.000 kr. gik både til afdeling 123-0 og til afdeling 166-0, begge Vangkvarteret i Holbæk for
deres børnepasningsinitiativ under lærerlockouten sidste år. I  motivationen hed det blandt andet, at ikke bare er
initiativet et eksempel på styrket naboskab, men også på hvordan fællesskabet i almene boligområder er i stand
til at agere på udefrakommende begivenheder. 

Grin og alvor til bestyrelseskonferencen 

I  år handlede bestyrelseskonferencen både om fremtidens boligmarked,
om udviklingen af det frivillige bestyrelsesarbejde og om takt og tone i
samarbejdet.

Det var Curt Liljengreen fra Boligøkonomisk Videnscenter, der lagde ud
med et oplæg om fremtidens boligmarked og de almene boligers rolle på
dette marked.

Herefter fortalte Rene La Cour Sell om udviklingen af det frivillige bestyrelsesarbejde baseret på erfaringer i store
organisationer samt et phd.studie. Og endelig leverede forfatter og foredragsholder, Gitte Hornshøj et sprudlende
indslag om takt og tone i samarbejdet.

Du kan læse mere og se billeder fra både bestyrelseskonferencen, uddelingen af initiativprisen og
landsrepræsentantskabsmødet på www.lejerbo.dk under menupunktet ”Bestyrelse”.

Visioner og målsætning: Nye scenarier for
beboerdemokratiet 

Som vi skrev i sidste nummer af Beboerdemokraten, har hovedbestyrelsen
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sammen med Lejerbos ledergruppe formuleret nye visioner for perioden
2015-2018. Visionerne falder i tre overskrifter, som lyder:

• Boligerne er attraktive
• Nye scenarier for beboerdemokratiet
• Det stærkeste boligselskab.

Nedenunder hver af de tre overskrifter skal der så formuleres en række målsætninger. For den overskrift, der
hedder ”Nye scenarier for beboerdemokratiet”, er vi i hovedbestyrelsen nået frem til følgende målsætninger:
• Den uformelle deltagelse er organiseret i åbne møder, projektdeltagelse og nye kommunikationsformer.
Åbenhed i bestyrelsesarbejdet er sikret via udstrakt beboerinddragelse.

• Der er en udbredt klarhed over roller, ansvar og beslutningskompetence. Det gælder samspillet mellem
administrationen og beboerdemokratiet såvel som mellem beboerdemokratiets aktører.

• Videns- og færdighedsdeling på tværs er udviklet og sat i system.

De målsætninger skal vi i de kommende år arbejde med både i hovedbestyrelsen og ude i organisationerne. De
øvrige overskrifter er det langt hen ad vejen administrationen, som skal formulere målsætninger for og lægge en
plan for, hvordan de kan implementeres.

Brugbart materiale om styringsdialogen 

Fra hovedbestyrelsens side vil vi gerne anbefale et materiale, som BL og
KL har udarbejdet i samarbejde om styringsdialogen. Publikationen
indeholder både en beskrivelse af styringsdialogens årshjul og en
beskrivelse af cases fra ikke mindre end 11 forskellige kommuner. Derfor
er det ganske brugbart, når vi selv skal forberede vores egne
styringsdialogmøder ude i organisationerne.

Materialet hedder ganske enkelt ”Styringsdialog” og kan findes på http://www.e-pages.dk/bl/257/

FRA ADMINISTRATIONEN

AlmenIndkøb søsættes 

Her ved udgangen af maj og i løbet af juni bliver AlmenIndkøb for alvor
søsat, og vi åbner for den portal, som bliver krumtappen om AlmenIndkøb.
I den forbindelse skal vi have lavet både orienteringsmateriale og
vejledninger klar, og vi skal rundt og præsentere projektet både for
medarbejdere og leverandører, ikke bare i Lejerbo, men i hele branchen.
Så det er en stor logistikopgave, der skal til, før kabalen er gået op.

Som tidligere nævnt er det nogle rigtig fornuftige besparelser, der ligger i de aftaler, der er indgået. Faktisk er de
så fornuftige, at flere af de boligselskaber, der i første omgang ikke havde tilmeldt sig portalen, nu henvender sig
for at være med alligevel. Det er naturligvis glædeligt.

Hele ideen om en fælles indkøbsportal for de almene boliger i Danmark står og falder selvfølgelig med, om
brugerne er glade for den. Derfor har vi sammensat et team, der netop har til opgave at sørge for, at tingene
kommer godt i gang, og at brugerne får den information og hjælp, de skal have. 

http://www.e-pages.dk/bl/257/
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Ny forretningsfører og drift- &
vedligeholdelseschef 

I  region Storkøbenhavn har forretningsfører Kurt Kristensen besluttet at gå
på pension. Derfor har vi ansat en ny forretningsfører i regionen. Det er
den 41-årige Rebecca Forsman. Rebecca kommer fra en stilling som
chefkonsulent i Københavns Kommune, og har tidligere været ansat i både
KAB og AKB.

For at styrke optimeringen af vores processer inden for drift- og vedligehold i Lejerbo har vi desuden ansat den
37-årige Jacob Klit-Hansen som drifts- og vedligeholdelseschef. I  første omgang får Jacob opgaven som daglig
leder for AlmenIndkøb. Jacob har tidligere været ejendomschef i Frederiksberg Kommune og Hvidovre
Kommune.

Stor variation på Lejerbos nye boliger 

Udviklings- og byggeafdelingen arbejder på en lang række spændende
nybyggerier til både unge, familier og ældre. Nogle er bæredygtige eller
med smuk havudsigt, og andre er bare helt unikke.

I alt er der 45 nybyggerier fordelt over hele landet. 13 sager bygges der
på, og flere er tæt på aflevering. Der gøres hele tiden en stor indsats for at
få nye opgaver. De sidste 32 sager er på forskellige stadier i
projektforløbet, men alle på ”måske-stadiet”, hvor nogle vil blive til deciderede byggesager og andre ikke.
Antal boliger er en anden måde at opgøre arbejdet på. 1366 boliger er på "måske-stadiet", mens 650 er i gang. 

Af de lidt mere specielle nybyggerier kan vi nævne ”Fremtidens bæredygtige almene boliger” på
Fyrværkerigrunden i Seest. Vinderprojektet afsløres i juni.

Den 19. maj blev Fasanvangen i Ishøj certificeret, som det først DGNB-boligbyggeri i Danmark. De 18 boliger er
en direkte udløber af Lejerbos nye bæredygtighedskoncept.
I Aalborg opføres 269 nye ungdomsboliger med en fantastisk placering i det nye havnemiljø på Østre Havn. I
stueetagerne planlægges butikker, erhverv og fællesrum til beboerne. 

Og endelig kan vi nævne det helt specielle Sct. Joseph Søstrerne, der er et kloster og plejehjem i København.
Inden opgaven med at opføre boligerne kunne gå i gang, har godkendelsen været en tur omkring Vatikanet –
intet mindre.

KURSUSLISTE

Budget og regnskab –
fremlæggelse på
afdelingsmødet 
30. august kl. 10.00 – 15.00
Zoologisk Have, København
Kursus nr. 9

Introduktion til
bestyrelsesarbejdet –
Kolding 
8. september kl. 17.00 – 20.30
Hotel Kolding City
Kursus nr. 12

Kommunikation med
beboerne
9. september kl. 17.00 – 20.30
Hornstrup Kursuscenter ved
Vejle
Kursus nr. 13

Tilmelding til Lejerbos kursusafdeling, kursus@lejerbo.dk eller tlf. 3812 1299

NAVNENYT

mailto:kursus@lejerbo.dk
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 Tillykke til:

Preben Boe Hansen, lokalkontoret i Hillerød 60 år
den 20. august 2014
Michael Keis, regionskontoret i Næstved 50 år den
22. august 2014
Henning Langhoff lokalkontoret i Randers 50 år den
22. september 2014

 Goddag til:
Jacob Klit-Hansen, DV- og udviklingschef pr. 1. maj
2014
Maria Stillbo, deltidsservicemedarbejder i kantinen i
Valby pr. 1. maj 2014
Britta Winther Nielsen, boligrådgiver/driftsassistent
på regionskontoret i Holbæk pr. 1. maj 2014
Ditte Clement Kristensen, kommunikationsrådgiver i
byg for HP4-helhedsplanen i Parkerne i Brøndby
Strand i perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018
Steen Rossing Jensen, driftschef i Forvaltning
Storkøbenhavn pr. 19. maj 2014
Maria Kolby Rasmussen,
kommunikationsmedarbejder i DV- og uviklingsafd.
pr. 20. maj 2014
Rebecca Forsman, forretningsfører i Forvaltning
Storkøbenhavn pr. 1. juni 2014
Michael Glenvad Andersen, driftschef i Forvaltning
Storkøbenhavn pr. 1. juni 2014
Benny Bo Pedersen, driftschef i Forvaltning
Storkøbenhavn pr. 1. juni 2014
Ole Benny Nielsen, teamleder i økonomi pr. 1. juni
2014

Dorthe Thorlaksen, lønkonsulent i sekretariatet pr.
1. juli 2014

 Farvel til:
Anders Svendborg Andersen, projektleder i byg pr.
30. april 2014
Birgitte Krodal, driftschef i Forvaltning
Storkøbenhavn pr. 30. april 2014
Julita Walasek, lønmedarbejder i sekretariatet pr.
31. maj 2014
Bente Dybdal Larsen, økonomikonsulent i byg pr.
31. maj 2014
Ulla Madsen, boligrådgiver på regionskontoret i
Holbæk pr. 30. september 2014

 I nye jobs:
Stephanie Bendixen, fra vikar i kundeservice til
fastansat boligrådgiver i kundeservice pr 1. marts
2014
Ninna Lysen, fra vikar i kundeservice til fastansat
boligrådgiver i kundeservice pr 1. marts 2014
Per Christensen, lokalinspektør i Lejerbo Nyborg til
driftschef på regionskontoret i Kolding pr. 15. april
2014
Arne Kjær, fra vikar i økonomi afd. til fastansat
økonomi.ass. i økonomiafdelingen pr. 1. maj 2014
Pia Hellgren Münster-Swendsen fra vikar på
regionskontoret i Næstved til fastansat boligrådgiver
på regionskontoret i Næstved pr. 1. maj 2014
Karin Larsen fra vikar på regionskontoret i Næstved
til fastansat boligrådgiver på regionskontoret i
Næstved pr. 1. maj 2014
Frank Nielsen fra driftschef i Forvaltning
Storkøbenhavn til driftschef i Forvaltning
København/Nordsjælland pr. 15. maj 2014
Helle Dam Larsen, fra boligrådgiver på
regionskontoret i Næstved til driftsass./boligrådgiver
på regionskontoret i Næstved pr. 1. juni 2014
Nikolaj Kjærgaard Ammitzbøll økonomikonsulent i
økonomiafd. pr. 1. juni 2014 udnævnt til teamleder i
økonomiafd.

 Ejendomsfunktionærer
 Tillykke til:

Anders Ole Larsen, afd. 235-0 m.fl. Frederiksberg,
60 års fødselsdag den 7. juni 2014
Lars Michael Hansen, afd. 27-0 m.fl. Helsingør, 50
år den 7. juni 2014
Berit Pallesen, Boligsocialmedarbejder i Faxe 60 år
den 22. juni 2014
Helle Knudstrup, kontorass. i afd. 604-0 i Brøndby
Boligselskabet 50 år den 27. juni 2014
Brian Nygaard Christensen, Afd. 165-2 m.fl. Kolding
50 år den 28. juni 2014
Verner Kubert, afd. 123-0 m.fl. Holbæk 60 år den 1.
juli 2014
Flemming Olsen, afd. 448-0 m.fl. København 60 år
den 9. juli 2014
Mette Jørgensen, afd. 61-0 Høje Taastrup 50 år
den 21. juli 2014
Teddy Birger Pedersen, afd. 370-0 m.fl. Næstved
50 år den 14. august 2014

Thomas Sode-Larsen, ejendomsserviceteknikerelev
i Lejerbo Frederiksborg pr. 1. juli 2014

 Farvel til:
Tommy Hartmann Simonsen, gårdmand i afd. 154-
0 Køge-Bugt pr. 31. marts 2014
Tom K. Jørgensen, varmemester i afd. 250-0
Frederiksborg pr. 31. marts 2014
Erling Jensen, gårdmand i afd. 97-0 m.fl. Skjern pr.
30. april 2014
Thomas Hermund, varmemester i Lejerbo Holbæk
pr. 30. april 2014
Kim Vognsen, varmemester i afd. 1-0 m.fl. Lyngby
pr. 30. april 2014
Carsten Hørby Jensen, lokalinspektør i Lejerbo
Holbæk pr. 30. april 2014
Kurt Madsen, gårdmand i afd. 173-0 m.fl.
Rudersdal pr. 31. maj 2014
Johnny H.N. Gregersen, gårdmand i afd. 229-0
m.fl. Randers pr. 30. juni 2014



Henrik Lindholdt, afd. 308-0 m.fl. Kolding 50 år den
19. august 2014
Kurt Madsen, afd. 97-0 m.fl. Skjern 60 år pr. 1.
september 2014
Jørgen Svendsen, afd. 331-0 Rødovre 50 år den 1.
september 2014
Asger Dirch Poulsen, afd. 2-0 og 44-0 Hvidovre 50
år den 14. september 2014
Mogens Pedersen, afd. 26-0 m.fl. Rødovre 50 år
den 26. september 2014
Per Torben Abrahamsen, afd. 250-0 Frederiksborg
10 års jubilæum den 1. juni 2014
Ib Nordentoft Pedersen, afd. 65-0 m.fl. Næstved 10
års jubilæum den 21. juni 2014
Kim Gundelack Jensen, afd. 413-0 København 10
års jubilæum den 1. august 2014
Frank Alsen, afd. 866-3 Boligselskabet Holstebro
10 års jubilæum den 16. august 2014
Aage Olsen, afd. 71-0 m.fl. Kolding 10 års jubilæum
den 1. september 2014
Myrna Larsen, afd. 101-0 m.fl. Kolding 10 års
jubilæum den 1. september 2014
Solveig Marie Nissen, kontorass. i afd. 4-0 m.fl.
Frederiksborg 10 års jubilæum den 20. september
2014

 Goddag til:
Lars Bo Kjær, varmemester afd. 259-0 m.fl.
København pr. 1. april 2014
Jesper Madsen, gårdmand i afd. 287-1 m.fl.
Sejlflod pr. 7. april 2014
Thomas Mathiasen varmemester i afd. 61-0
Taastrup pr. 15. april 2014
Betina Christensen, kontormedhjælp i alle afd.
under Lejerbo Aalborg, Jammerbugten, Møldrup,
Frederikshavn og Skørping pr. 1. maj 2014
Karsten Kongsgaard, afd. 10.0 under Boligselskab
Holstebro, pr. 1. maj 2014
Lars Rise Jensen, varmemester i afd. 1-0 m.fl.
Lyngby pr. 1. juni 2014

Mogens Sørensen, gårdmand i afd. 135-0 m.fl.
Frederiksværk pr. 30. juni 2014
Bjarne Roest, gårdmand i Lejerbo Århus og Lejerbo
Odder pr. 30. juni 2014
Peter Vagn Kousgaard, lokalinspektør i Lejerbo
Næstved pr. 30. juni 2014
Sanne Thornholm, gårdmand med område
rengøring afd. 606-0 Brøndby Boligselskab, pr. 30.
juni 2014
Christian Worvad Juhl, gårdmand i afd. 601-0
Brøndby Boligselskab pr. 30. juni 2014
Marianne Birkmose, gårdmand i afd. 237-0 m.fl.
Frederiksberg pr. 30. juni 2014
Inger Skøtt Hansen, gårdmand i afd. 213-0 m.fl.
Kolding pr. 31. juli 2014
Bent Hansen, varmemester i afd. 69-0 m.fl.
Hadsund pr. 31. juli 2014
Kim Hardy Sørensen, gårdmand i afd. 2-0 og 44-0
Hvidovre pr. 31. juli 2014
Jørn Holdt Nielsen, lokalinspektør i afd. 308-0 m.fl.
Kolding pr. 31. august 2014
Preben Nielsen, gårdmand i afd. 604-0 Brøndby
Boligselskab pr. 30. september 2014
Milan Delic, gårdmand i afd. 203-0 Frederiksberg
pr. 30. april 2014

 I nye jobs:
Kim Reinwald fra gårdmand i Lejerbo Herning til
varmemester i Lejerbo Herning og Lejerbo
Skanderborg pr. 1. april 2014
Klaus Junker Hansen, fra lokalinspektør i afd. 212-0
m.fl. Kolding til lokalinspektør i afd. 66-0 m.fl.
Kolding pr. 1. april 2014
Svend Erik Kjærsgaard, fra lokalinspektør i afd,
165-0 m.fl. Lejerbo Kolding til lokalinspektør i afd.
165-2 m.fl. Lejerbo Kolding pr. 1. april 2014
Jens Rudolph, lokalinspektør i Lejerbo Kolding, afd.
71-0 m.fl. nu også lokalinspektør i Lejerbo Tinglev
afd. 438-0 m.fl. pr. 1. maj 2014
Kim Reinewald, fra gårdmand i Lejerbo Herning,
afd. 86-0 m.fl. til varmemester i samme afdelinger i
Herning samt i Lejerbo Skanderborg pr. 1. april
2014 .
Henrik Holm Nielsen, fra gårdmand i Lejerbo
Kolding afd. 212-0 m.fl. til lokalinspektør i Lejerbo
Nyborg pr. 15. april 2014
Jan Erik Holm fra varmemester i Lejerbo Høje
Taastrup til gårdmand med afløsning for
varmemesteren i afd. 203-0 Frederiksberg

Beboerdemokratens redaktion: 
Hovedbestyrelsen - Ansvarshavende Palle Adamsen 
- Tine Staun Petersen - Trine Askløf
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