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FRA HOVEDBESTYRELSEN

Vind årets initiativpris 

Også i år vil vi uddele initiativprisen på landsrepræsentantskabsmødet den
13. maj 2014. Som altid er det afdelinger, projekter og organisationer, der
kan søge prisen for et initiativ, der er afsluttet eller evt. et tiltag, der er i
gang (spireprisen). I år uddeles prisen inden for disse kriterier:

1. Nye måder at inddrage beboerne i bestyrelsesarbejdet på, fx gennem
nye mødeformer, måder at kommunikere på eller organisering af arbejdet. 
2. En bestyrelsesindsats, der viser eksemplarisk arbejde med ledelse, for eksempel gennem visioner, strategier
og målsætninger. 
3. Initiativer, der på enestående vis styrker naboskabet i afdelingen eller området, for eksempel ved at beboerne
lærer hinanden at kende og får fælles oplevelser. 

Førsteprisen er på ikke mindre end 25.000 kr., andenprisen er på 15.000 kr. og en evt. spirepris er på 10.000 kr,
så der er al mulig grund til at sende en ansøgning af sted. Der er ansøgningsfrist den 11. marts, og ansøgningen
sendes til tib@lejerbo.dk med tydelig angivelse af, hvilket kriterium I søger under. Læs mere på www.lejerbo.dk
under Bestyrelser.

Disponering af årets resultat 

Som altid i begyndelsen af det nye år skal vi i hovedbestyrelsen tage
stilling til, hvordan vi skal disponere årets resultat; altså hvad der skal ske
med forrentningen af organisationernes opsparede midler. I  år beløber
resultatet sig til 1,7 mio. kr. 

Vi besluttede i lighed med tidligere at tilskrive organisationerne
forrentningen, fordelt efter den enkelte organisations andel af opsparing.
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Nye visioner 

I  decemberudgaven af Beboerdemokraten fortalte vi om Lejerbos nye
visioner, der er undervejs. Oprindeligt var det meningen, at visionerne
skulle gælde i perioden 2014 – 17. Men da vi endnu ikke er helt klar til at
kaste os ud i at implementere dem, har vi besluttet, at de i stedet skal
hedde Lejerbos visioner for 2015 -18. På den måde får administrationen
mulighed for at komme godt i gang med implementeringsarbejdet i løbet af
2014 og være klar til føre dem ud i livet fra årsskiftet.

FRA ADMINISTRATIONEN

AlmenIndkøb 

Vi er nu ved at være i land med de udbud, der i første omgang udgør
AlmenIndkøb. Det er som tidligere nævnt håndværkerydelser, entrepriser,
el og elektronisk fraflytning. Selv om vi endnu ikke er helt i land, må vi
sige, at det ser rigtig fornuftigt ud. Både med hensyn til at være dækket
godt ind i de forskellige dele af landet og med hensyn til de priser, vi får
ind. 

For Lejerbo vil der derfor være penge at spare på flere fronter. Dels fordi AlmenIndkøb tager sig af
prækvalifikationer og processer i forbindelse med rammeaftaler. Dels fordi priserne simpelthen bliver skarpere. 

Flere steder har vi hørt, at visse håndværkere og brancheforeninger ikke er ret glade for AlmenIndkøb. Til det må
vi sige, at vi fra begyndelsen inviterede en række brancheforeninger til at samarbejde med os om projektet. Kun
en enkelt takkede ja. De øvrige mente, at deres medlemmer var konkurrenceudsatte nok. Visse håndværkere har
desuden ment, at det var for besværligt at skulle afgive tilbud og lægge priser ind. Det er jo fair nok. Men vi har
kunnet konstatere, at ikke mindre end 446 leverandører gerne ville være med, og det har resulteret i mere end
1600 tilbud. Og da vi samtidig kan begynde at se, at priserne ser fornuftige ud, kan vi kun vi kun se frem til, at
Lejerbos beboere får glæde af AlmenIndkøb.

Videotips med ejendomsfunktionærer i
hovedrollen 

I  løbet af den sidste tid har vi lavet en række videotips til Lejerbos
beboere. Det er små film, som giver tips til, hvordan beboerne bedst
vedligeholder deres bolig. Emnerne er blandt andet udluftning af radiatorer,
rengøring af køleskab og afkalkning af vandhaner og armaturer. Det er
nogle af vores dygtige ejendomsfunktionærer, der optræder på filmene og
forklarer, hvordan man som beboer kan tage hånd om de indvendige
vedligeholdelsesopgaver.

Filmene er ganske korte og giver meget anvendelige råd. Du finder dem på www.lejerbo.dk under fanen ”Beboer”
og ”Videotips”. 

Det er planen, at der skal laves flere film hen ad vejen. Hvis du har bud på andre emner, der vil egne sig godt til
en sådan en lille film, så giv endelig kommunikationsafdelingen et praj på kommunikation@lejerbo.dk

Det nye it-system er vores 

Den 31/12 overtog vi helt efter planen det nye it-system, som vi har
udviklet gennem projektet SAM_BO. Der mangler ganske vist stadig noget
udviklingsarbejde visse steder, men der ligger en plan for, hvordan det skal
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løses. Herudover er der en række udeståender af forskellig slags, som vi
skal have prioriteret. 

Vi kan se, at vi hele tiden bliver bedre og bedre til at bruge systemet. Helt
konkret foretages langt de fleste af alle Lejerbos indkøb via systemet (der ikke skal forveksles med
AlmenIndkøb). Og der betales meget store mængder elektroniske faktura hver eneste dag. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, et så omfattende system som vores, aldrig bliver færdigt. Der vil hele
tiden opstå nye behov, medarbejderne vil få nye ideer til smartere løsninger og så videre. Det er så vores opgave
at kunne håndtere og prioritere den fremtidige udvikling, så vi får mest muligt ud af ressourcerne.

KURSUSLISTE

Introaften – Holbæk 
25. marts kl. 17.00 – 20.30
Regionskontoret i Holbæk
Kursus nr. 4

Vedligeholdelse og
markvandring 
1. april kl. 17.00 – 20.30
Hornstrup Kursuscenter ved
Vejle
Kursus nr. 5

Grundlæggende
regnskabsforståelse
2. april kl. 17.00 – 20.30
Zoologisk Have i København
Kursus nr. 3

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

NAVNENYT

 Administrative
 Tillykke til:

Salih Cinar, økonomiafd. 10 års jubilæum den 1.
marts 2014.
Jeannette Mosegaard Larsen, Forvaltning
Storkøbenhavn fylder 40 år den 20. marts 2014.

 Goddag til:
Liselotte Pedersen, HR-konsulent i sekretariatet pr.
1. februar 2014
Line Eriksen, projektleder i bygge- og udvilkingsafd.
pr. 1. februar 2014
Serdar Yuksel, økonomikonsulent i bygge- og
udvilkingsafdelingen pr. 1. februar 2014
Charlotte Jøhnk Gatzwiller, teamleder i Udlejning
Hovedstadsområdet pr. 1. marts 2014
Henriette Midjord Aamand, boligrådgiver på
regionskontoret i Brøndby pr. 1. marts 2014
Rene Stjernholm, forvaltningskonsulent på
regionskontoret i Holstebro 1. marts 2014
Jesper Rolland, driftschef på regionskontoret i
Holbæk pr. 1. marts 2014

Pia Stephan, faglig leder i lønfunktionen i
sekretariatet pr. 1. marts 2014

 Farvel til:
Peter Frederiksen, konsulent i IT-afdelingen pr. 31.
januar 2014
Jette Houborg, boligrådgiver på regionskontoret i
Holbæk pr. 28. februar 2014
Per Hellmann, driftschef i Forvaltning
København/Storkøbenhavn pr. 31. marts 2014
Annemarie Martensen barselsvikar i
kommunikationsafd. Pr. 31. marts 2014
Tina Pinholt, økonomikonsulent på regionskontoret i
Holstebro pr. 31. maj 2014

 I nye jobs:
Katja Hansen, vikar i økonomiafd. nu fastansat
assistent i fakturateamet i økonomiafd. pr. 1.
december 2014
Anja Lindahl Pedersen fra boligrådgiver i Udlejning
Hovedstadsområdet til teamleder samme sted pr.
15. januar 2014
Hanne Diemar fra boligrådgiver til driftsassistent på
regionskontoret i Holstebro pr. 1. januar 2014
Michaella Stephanie Dag Andersen fra vikar til
kontorelev på regionskontoret i Brøndby pr. 1.
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februar 2014
Helle Rasmussen fra vikar til boligrådgiver i
Udlejnings Hovedstadsområdet pr. 1. marts 2014
Jeannette Lindh fra vikar til boligrådgiver på
regionskontoret i Brøndby pr. 1. marts 2014

 Ejendomsfunktionærer
 Tillykke til:

Søren Gjerndrup, afd. 448-0 m.fl. København fylder
60 år den 28. marts 2014
Benny Olsen, afd, 17-0 Holstebro fylder 50 år den
28. marts 2014
Finn Jensen, afd. 20-0 m.fl. Hvidovre fylder 60 år
den 8. april 2014
Povl Erik Olsen, afd. 24-0 m.fl. Frederiksværk fylder
50 år den 10. april 2014
Jan Jensen, afd. 64-0 Arbejdernes Boligselskab i
Rødovre fylder 60 år pr. 25. april 2014
Ivan Nielsen, afd. 57-0 m.fl. Aalborg fylder 50 år
den 17. maj 2014
Jan Halling, afd. 45-0 m.fl. Farum fylder 60 år dem
18. maj 2014
Torben Frederiksen, afd. 866-3, BSH 10 års
jubilæum den 1. januar 2014
Bjarne Bastholm, afd. 68-0 m.fl. Nyborg 10 år
jubilæum den 1. marts 2014
Ib Hansen, afd. 128-0 Kbh. 10 års jubilæum den 1.
marts 2014
Saso Ilijevski, afd. 605-0 BB, 10 års jubilæum den
22. marts 2014
Kristian Ørgaard kristensen, afd. 866-3 BSH 25 års
jubilæum pr. 1. april 2014
Claus Storgaard Christensen, afd. 866-3 BSH 25
års jubilæum den 1. april 2014
Anders Drejer Jepsen, afd. 335-0 m.fl. Struer
Lemvig 10 års jubilæum den 15. april 2014
Kurt Lahn Nielsen, afd. 71-0 m.fl. Kolding 25 års
jubilæum den 24. april 2014 .
Erling Jensen, afd. 97-0 m.fl. Skjern 10 års
jubilæum den 15. maj 2014

 Goddag til:
Beqir Ljatifi, gårdmand i afd. 259-0 m.fl. København
pr. 1. december 2014
Jesper Bo Olsen, Mentor i afd. 123-0 Holbæk pr. 2.
december 2014
Peer Lykke Hansen, deltidsgm i afd. 433-0 m.fl.
Skanderborg, pr. 1. januar 2014
Jimmy Kristiansen, gm i afd, 18-0 m.fl. Lolland
m.m. pr. 1. januar 2014
Helle Johansen, boligsocialmedarbejder i afd. 123-
5 pr. 1. januar 2014
Laila Hammouti boligsocial medarbejder i
Helhedsplanen Hothers Plads pr. 1. januar 2014
Ladigra Ôztürk kontormedhjælp afd. 285-0 m.fl.
Køge Bugt pr. 1. januar 2014
Hans Jacob Høegh gårdmand i afd. 71-0 m.fl.
Kolding pr. 6. januar 2014

Jesper Aron Andersen gårdmand i afd. 140-0 m.fl.
vejle pr. 20. januar 2014
Klaus Frølund, vicevært i afd, 5-0 BSH pr. 6. januar
2014
Kim Anker Andersen, gårdmand i afd. 370-0 m.fl.
Næstved pr. 1. februar 2014
Stine Saaby Bach, projekleder i afd. 135-4
Frederiksværk pr. 1. februar 2014
Michael Marin Fernandez gårdmand i afd. 173-0
Rudersdal pr. 1. februar 2014
Leon Vilsgaard, lokalinspektør i afd. 102-0 m.fl.
Næstved pr. 1. februar 2014
Steffen Neve dahl Jensen, gårdmand i afd. 57-0
m.fl. Aalborg pr. 1. februar 2014
Carsten Hørby Jensen, lokalinspektør i afd. 7-0
m.fl. Holbæk ppr. 1. marts 2014
Sisse Elmer Thomsen, ungenetværksmedarbejder i
afd. 21-0 m.fl. København pr. 17. marts 2014
Søren Nyrop Rosenberg, Kriminalpræventiv
konsulent i Helhedsplan Hothers Plads pr. 1. maj
2014

 Farvel til:
Annelie Byrne boligsocial medarbejder i
Frederiksværk pr. 17. januar 2014
Cai Strand Nielsen, gårdmand i afd. 90-0 m.fl. pr.
31. december 2014
Helle Hyltoft boligsocial medarbejder i Køge Bugt
pr. 31. januar 2014
Kim Michael Buddig Jendig, varmemester i afd.
270-0 m.fl. København pr. 14. januar 2014
Christian Saaby, gårdmand i afd. 4-0 m.fl.
Frederiksborg, pr. 31. januar 2014
Egon Jørgensen gårdmand i afd. 140-0 Vejle pr.
31. januar 2014
Mette Villesen, gårdmand i Rougsø pr. 30. april
2014

 I nye jobs:
Claus Bachmann fra varmemester i afd. 364-0
København til varmemester i Team Nørrebro I
København pr. 1. februar 2014



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