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FRA HOVEDBESTYRELSEN

God uddannelse til Lejerbos elever 

Som I måske ved, har vi i hovedbestyrelsen besluttet, at vi skal arbejde
aktivt for at sikre, at eleverne i Lejerbo får så god en uddannelse som
overhovedet muligt. Derfor har vi nedsat et elevudvalg, der skal udarbejde
en elevstrategi og i det hele taget være med til at sikre, at elever i Lejerbo
får den bedst mulige uddannelse. I udvalget sidder Erik Gemmer, Børge
Olsen og Bent Nielsen samt deltagere fra administrationen.

I den anledning har Lejerbo også ansat en deltids elevkoordinator, som i første omgang har fokus på
ejendomsserviceteknikereleverne, men som også på sigt skal tage sig af kommende HK-elever.

Koordinatoren får blandt andet til opgave at rekruttere elever, at sikre at eleverne får intern uddannelse, holde
løbende samtaler med dem, samarbejde med skolerne og støtte de lokale praktikvejledere.

Indkøbspolitik til brug for organisationerne 

Fra flere organisationer rundt om i landet har vi fået efterspørgsel på en
formuleret indkøbspolitik, som man kan vedtage i den enkelte organisation.
Derfor har vi bedt administrationen om at udarbejde en formulering af
sådan en politik. 

Indkøbspolitikken beskriver hvad der er hhv. boligorganisationens og
administrationens ansvar, hvilke fælles aftaler, der findes og hvilke
tærskelværdier og dispositionsgrænser, der gælder. 

Vi vil gerne opfordre alle organisationer, der ikke i forvejen har en formuleret indkøbspolitik, til at få vedtaget
denne politik. Det vil lette både organisationen og afdelingerne for unødige bekymringer og diskussioner.

Kontakt din forretningsfører, hvis du gerne vil have den formulerede indkøbspolitik.
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It-udvalgets fokusområder 

Hovedbestyrelsens it-udvalg arbejder løbende med aktuelle it-tiltag og 
-problemstillinger især med fokus på det, der betyder noget for
beboerdemokraternes arbejde. I løbet af det sidste års tid har udvalget
blandt andet beskæftiget sig med muligheden for at afholde digitale møder
i Lejerbo og med bestyrelses-it. 

Bestyrelses-it eller Bestyrelses-web er som bekendt de muligheder,
beboerdemokraterne har for at se en række forskellige dokumenter, når de logger sig på deres lokale Lejerbo-
hjemmeside. Her er der i øjeblikket nogle overvejelser, hvor der på den ene side er ønsker om at kunne se endnu
flere detaljer og bilag og på den anden side også er hensynet til sikkerheden i systemet og nogle temmelig dyre
licenser, som en sådan mulighed vil kræve. 

Disse emner vil derfor også være på it-udvalgets dagsorden i den kommende tid. Formand for it-udvalget er Bent
Jacobsen.

Valgkredsmøderne 

Som vi tidligere har meldt ud, bliver valgkredsmøderne i år afholdt hhv.
den 6. november for valgkreds 3 og den 14.-15. november for valgkreds 1
og 2. Valgkredsmøderne kommer til at finde sted på Sabro Kro for den
jyske valgkreds’ vedkommende og i lighed med de seneste år på First
Hotel Copenhagen for de to sjællandske valgkredses vedkommende. Så
sæt gerne kryds i kalenderen.

Næste års landsrepræsentantskabsmøde 

Allerede nu ved vi, at næste års landsrepræsentantskabsmøde kommer til
at løbe af stablen den 19. – 20. maj 2015, og at det vil finde sted i Aarhus
på Radisson Blu. Så set allerede nu kryds i kalenderen.

I hovedbestyrelsen har vi drøftet, hvor vi i de kommende år skal holde
landsrepræsentantskabsmødet. Der er forskellige ønsker og præferencer
blandt deltagerne, og det har vi forsøgt at lytte til. Derfor har vi besluttet, at
vi fremover vil veksle mellem Aarhus og Nyborg. Men i 2015 bliver det altså Aarhus lige som sidste år.

På tur i det midt- og sydsjællandske 

For et par uger siden var vi i Lejerbos hovedbestyrelse på vores årlige
besigtigelsestur. I  år gik turen til midt- og sydsjælland. Vi fik en fin
rundvisning på det nye flotte regionskontor i Næstved, der med sin
beliggenhed og indretning er langt mere kundevendt og indbydende end
det tidligere kontor. 

Og så bød turen på besøg i en lang række forskellige boligafdelinger i
regionen, hvor vi overalt  oplevede velplejede grønne områder og vedligeholdte bygninger. 

I afdelingerne mødte vi også en række meget engagerede beboerdemokrater, der virkelig brænder for deres
boligområder og udfører et stort stykke arbejde for dem
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Nordisk samarbejde 

Fire af hovedbestyrelsens medlemmer var i september en tur på Island
med NBO, som er en forening af nordiske boligorganisationer, der har til
formål at dele erfaringer og varetage fælles interesser.

De fire deltagere, Anny Borch Jensen, Helle Worm, Lars Bak og Jan
Hyttel, fik en masse input i form af oplæg fra både Danmark og de øvrige
nordiske lande. NBO-mødet blev indledt med en tale fra den islandske
præsident og herefter gik det slag i slag med oplæg og prisuddelinger. Det blev dog også til en tur rundt i det
islandske landskab og rig mulighed for at smage lokale specialiteter.

FRA ADMINISTRATIONEN

Lejerbo på Almene boligdage 

I  begyndelsen af september afholdt BL Almene Boligdage 2014. I år havde
Lejerbo både en stand og et fælleshus med på de Almene Boligdage i
Bella Center. Herudover holdt flere Lejerbo-folk oplæg og viste rundt på
ekskursioner blandt andet til Mjølnerparken. 

Det er vores vurdering, at vi fik markeret os ganske fint i det almene
landskab. Både i forhold til at kunne præsentere løsninger, produkter og
boligområder. Og ikke mindst blev vores fælleshus med en loungebar på toppen bemærket og fik besøg af
mange hundrede gæster hen over de to dage.

Deltagerne på de Almene Boligdage var primært beboerdemokrater og ansatte i boligselskaber samt forskellige
leverandører. Dog havde arrangement i år også ekstra fint besøg; kronprinsesse Mary lagde nemlig vejen forbi og
åbnede udstillingen om fredagen.

Negativt halvårsregnskab 

Regnskabet for årets første halvdel ser ikke tilfredsstillende ud.
Driftsoversigten udviser et underskud for første halvår på 11,9 mio. kr.
mod et budgetteret overskud på helåret på 3,3 mio. kr. Der er flere
forklaringer på, hvorfor halvårsregnskabet ser sådan ud, herunder større
lønudgifter og færre indtægter end budgetteret.

Hovedbestyrelsen ser med stort alvor på situationen og har i den
forbindelse nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, der dels skal komme med forslag til, hvordan den aktuelle
situation kan løses, dels skal kigge på, hvordan vi i fremtiden kan undgå at komme i en lignende situation. 

FRA OS TIL JER

Koncept for Almene Storbyboliger 

Flere og flere danskere flytter til de større byer, og ikke mindst København
og Aarhus mærker presset. Samtidig bliver vi flere og flere singler, og det
man kalder ”enlige familier”, altså en enlig forældre med børn. Derfor er
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boligbehovet et andet, end det har været igennem de sidste mange år. For
at imødekomme de nye behov, har Lejerbo København indgået en
partnerskabsaftale mellem AAB, FSB, Københavns Kommune om at
udvikle et nyt koncept for almene storbyboliger. 

Konceptet går blandt andet ud på at bygge mindre boliger med mere funktionelle og fleksible kvadratmenter, så
prisen også på den måde holdes nede. I konceptet ligger også, at fællesrum og –arealer skal være fleksible, og
det fælles prioriteres frem for det private, når det eksempelvis kommer til terrasser og uderum.

KURSUSLISTE

Afdelingsmødet og
dirigentrollen 
21. november 2014 kl. 17.00 
– 22. november kl. 15
Hotel Sinatur Sixtus
Middelfart

Hjemmesidekursus for
begyndere (2 stk.) 
3. februar 2015 kl. 09.00 –
13.00 og kl. 14.00 – 18.00
Restaurant Orkideen
Aalborg

Styr på større og
mindre arrangementer i
afdelingen
4. marts 2015 kl. 17.00 – 20.30
Pharmakon
Hillerød

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

NAVNENYT

 Administrative
 Tillykke til:

Helle Meldgaard, regionskontoret i Aalborg 25 års
jubilæum den 16. november 2014
Mariane Toft-Dallgaard, regionskontoret i Holbæk
10 års jubilæum den 1. december 2014
Hanne Køhlert, Udlejning Hovedstadsområdet 50
års fødselsdag den 1. december 2014
Merete Juhlin, byggeafdelingen, 10 års jubilæum
den 15. december 2014

 Goddag til:
Philip Naegeli Arnhild, barselsvikar for
udviklingskonsulent i udviklings- og byggeafd. 
1. juni 14
Maibritt  Stigaard Hansen, økonomiass. i
økonomiafd. pr. 16. juni 2014
Jette Houborg vikar som økonomiass. i
forbrugsafdelingen pr. 19. juni 2014
Marianne Olsen vikar som økonomiass. i
forbrugsafdelingen pr. 7. juli 2014
Sif Bonnerup Rasmussen, driftschef på
regionskontoret i Aalborg pr. 1. august 2014
Natalia Gundestrup, økonomiass. i økonomiafd. pr.
1. august 2014
Heidi Rømer Brandt, servicemedarbejder i
serviceteamet i Valby pr. 1. august 2014

Ole Lykke Refsgaard, SAP-konsulent i IT-
afdelingen pr. 1. november 2014
Alice Keller, vikar som boligrådgiver på
regionskontoret i Aalborg pr. 1. december 2014

 Farvel til:
Frank Høyer Jensen, økonomisk koordinator i
byggeafdelingen pr. 31. august 2014
Nils Ulrik Nielsen, bygningsinspektør på
regionskontoret i Holstebro pr. 31. august 2014
Kim Schüssel, teamleder i kundeservice pr. 31.
august 2014
Kurt Kristensen, forretningsfører i Forvaltning
Storkøbenhavn pr. 30. september 2014
Rita Vilhelmsen, økonomikonsulent i økonomiafd.
pr. 30. september 2014
Ole Benny Nielsen, teamleder i økonomiafdelingen
pr. 31. oktober 2014.
Lisbeth Nechard, boligrådgiver i udlejning
Hovedstadsområdet pr. 31. december 2014

 I nye jobs:
Hanne Svendsen, økonomiass. er pr. 1. maj 2014
flyttet fra økonomiafd. til forbrugsafdeling
Heidi Mikkelsen, fra vikar i Udlejning
Hovedstadsområdet til fastansat boligrådgiver i
Udlejning Hovedstadsområde pr. 1. juni 2014.
Jacob Bøjen fra udviklingskonsulent til
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Charlotte Algreen, projektleder i udviklings- og
byggeafd. pr. 1. august 2014.
Bolette Katrine Jørgensen, økonomiass. i
økonomiafd. pr. 4. august 2014
Inger Jørgensen, sekretær i udviklings- og
byggeafd pr. 11. august 2014
Thomas Kold Christensen, teamleder i Lejerbos
kundeservice pr. 26. august 2014
Anja Hauschild Engelhardt, projektassistent i
Almenindkøb pr. 1. september 2014
Jørgen Frydenkjær-Olsen, SAP-konsulent i IT-
afdelingen pr. 1. september 2014
Ronny M. Povelsen, projektleder i IT-afdelingen pr.
1. september 2014
Martin Lund Halsted, SAP-konsulent i IT-afdelingen
pr. 1. september 2014
Malene Svoldgaard Stilling Olsen, økonomiass. i
økonomiafdelingen pr. 1. oktober 2014
Per Christensen, økonomikonsulent til nybyggeri
m.m. i økonomiafdelingen pr. 1. oktober 2014
Mette Bach Jensen, vikar som boligrådgiver i
Udlejning Hovedstadsområdet pr. 1. oktober 2014

chefkonsulent i udviklings- og byggeafdelingen pr.
1. juni 2014.
Marlene Betina Pehrson fra boligrådgiver til
teamleder på regionskontoret i Brøndby pr. 1. juli
2014.
Trine Rasmussen Hellerup, økonomiass. er pr. 18.
august 2014 flyttet fra økonomiafd. til
forbrugsafdeling.
Marianne Josiassen, vikar som boligrådgiver på
regionskontoret i Kolding er pr. 1. september 2014
fastansat.
Ida Dinesen fra vikar i koncernøkonomi til fastansat
økonomiass. i koncernøkonomi pr. 1. september
2014.
Anna Sellebjerg Møller fra barselsvikar i
kursusafdelingen til fastansat konsulent i
kursusafdelingen pr. 1. september 2014.10.01
Max Carit Thomsen fra konsulent til teamleder i IT-
afdelingen.

 Ejendomsfunktionærer
 Tillykke til:

Eva Bak Rytter Knudsen, udlært som
ejendomsservicetekniker i Lejerbo Randers m.fl. 1.
juli 2014
Alec Hartvig udlært som ejendomsmedhjælper i
Lejerbo København pr. 1. august 2014
Esben Dahlgaard, Afd. 8663 BSH, 50 års
fødselsdag den 7. oktober 2014
Kim Linderoth Pedersen, afd. 79-0 m.fl. Holbæk, 50
års fødselsdag den 20. oktober 2014
Tommy Andersen, afd. 2-0 m.fl. Hvidovre, 50 års
fødselsdag den 1. november 2014
Stig Viggo Nielsen, afd. 173-0 Rudersdal 50 års
fødselsdag den 7. november 2014
Lars Kristensen, afd. 362-0 m.fl. Holbæk 50 års
fødselsdag den 17. november 2014
Vagner Christensen Hulvej, afd. 13-0 m.fl. Randers
60 års fødselsdag den 1. december 2014
Jens Jørn Øland Pedersen, afd. 8663 BSH 60 års
fødselsdag den 14. december 2014
Per Torben Abrahamsen, afd. 250-0 m.fl.
Frederiksborg 60 års fødselsdag den 15. december
2014
Carsten Vilhelmsen, afd. 287-1 m.fl. Sejlflod 10 års
jubilæum den 1. november 2014
Kenn Jørgensen, afd. 372-0 Frederiksborg 10 års
jubilæum den1. november 2014
Claus K. Rasmussen, afd. 5-0 m.fl. Faxe 10 års
jubilæum den 8. november 2014
Niels Henriksen, afd. 362-0 m.fl. Holbæk 10 års
jubilæum den 15. november 2014
Anders Drejer Jepsen, afd 335-0 m.fl.
Struer/Lemvig 10 års jubilæum den 15. november
2014
Jan Rosenvold Henriksen, afd. 20-0 m.fl. Hvidovre
10 års jubilæum den 1. december 2014
Lasse Sørensen, afd. 71-0 m.fl. Kolding 10 års
jubilæum den 1. december 2014
Morten F. Jacobsen, afd. 66-0 m.fl. Kolding 25 års
jubilæum den 1. december 2014

Sofie Ingvorsen Dall,  barselsvikar for
foreningsguiden for børn og unge i afd. 248-0
København fra 15. september 2014 til 31. august
2015.
Lis Franciska Jensen projektleder i Helhedsplanen i
Holbæk fra 1. oktober 2014 og 31. oktober 2018
Freddy Mortensen, varmemester i afd. 248-0 m.fl.
København pr. 1. oktober 2014
Allan Sørensen, varmemester i afd. 97-0 m.fl.
Skjern pr. 1. oktober 2014
Michael Kirchhof, ejendomsserviceteknikerelev i
Lejerbo Køge-Bugt pr. 1. oktober 2014
Mia Duus ejendomsserviceteknikerelev i Brøndby
Boligselskab pr 1. januar 2015
Mia Mørk Kristensen, ejendomsserviceteknikerelev i
Lejerbo Frederiksværk pr. 1. januar 2015

 Farvel til:
Jesper Madsen, gårdmand i Lejerbo Sejlflod m.fl.
pr. 30. juni 2014
Lars Bo Kjær, varmemester i Lejerbo København
pr. 30. juni 2014
Jesper Skovby Andersen, gårdmand i afd. 140-0
m.fl. Vejle pr. 31. august 2014
Karsten Johansen, gårdmand i Lejerbo Aalborg pr.
31. august 2014
Freddie Bøgkjær varmemester i afd. 88-1
København pr. 30. september 2014
Thomas Gam Nielsen, boligsocial medarbejder i
helhedsplan ByLiv i Kolding pr. 31. oktober 2014
Torben D. Kristensen, varmemester i afd. 14-0 m.fl.
Vejle pr. 31. oktober 2014
Johnny Jørgensen, gårdmand i afd. 24-0 m.fl.
Frederiksværk pr. 31. oktober 2014
John Halling, gårdmand i afd. 45-0 m.fl. Farum pr.
30. november 2014
Mogens Erik Nielsen, lokalinspektør i af. 157-0 m.fl.
Brøndby pr. 31. december 2014

 I nye jobs:



 Goddag til:
Betina Højer Pedersen, gartner i afd. 71-0 m.fl.
Kolding pr. 5. maj 2014
Rasmus Mark Johansen, lokalinspektør i afd. 7-0
m.fl. Holbæk pr. 1. juni 2014
Martin Almskou gårdmand i afd. 13-0 m.fl. Randers
m.fl. pr. 10. juni 2014
Lene Søjdis Andreasen, servicemedarbejder i
Trivselshuset i Holstebro pr. 15. juni 2014 frem til
15. juni 2015
Kim Madsen, gårdmand i afd. 4-0 m.fl.
Frederiksborg pr. 16. juni 2014
Signe Land Hansen, boligsocial medarbejder i
Lejerbo København, afd. 248-0 pr. 1. juli 2014 og
frem til 28. februar 2018
Jens Kim Olsen, ejendomsservicetekniker elev i
Brøndby Boligselskab pr. 1. august 2014
Pia Mogensen, husbestyrer af aktivitetshuset i
Vangkvarteret i Holbæk pr. 1. august 2014
Tina Nielsen, kontorass. i driften i afd. 128-0
København pr. 1. august 2014
Henrik Boris Christensen, gårdmand i afd. 287-1
m.fl. Sejlflod m.fl. pr. 18. august 2014
John Frimann, beboerkoordinator/konsulent i
Brøndby Boligselskab, Parkerne fra 1. september
2014 og frem til 31. august 2018
Anita Korzen, boligsocial medarbejder i afd. 248-0
Kobenhavn fra 1. september 2014 til 31. august
2016.
Jan Christensen, gårdmand i afd. 140-0 m.fl. Vejle
pr. 1. september 2014

Sebastian Nielsen fra løsarbejder i Lejerbo Brøndby
til fastansat gårdmand i afd. 20-0 m.fl. Hvidovre pr.
1. oktober 2014
Kontorass. i driften Jannie Lange fra Lejerbo
Hvidovre til Lejerbo Frederiksberg afd. 237-0 m.fl.
pr. 1. juni 2014
Erik Niemann Christensen fra gårdmand i Lejerbo
Hvidovre, afd. 20-0 m.fl. til varmemester i samme
afdelinger pr. 1. august 2014
Alec Hartvig fra ejendomsmedhjælperelev til
gårdmand i afd. 88-0 Lejerbo Købehavn fra 1.
august 2014 til 31. oktober 2014.
Nina Kofoed Kragsaa fra varmemester i afd. 248-0
m.fl. København til varmemester i afd. 21-0 m.fl.
København pr. 1. september 2014
Johnny Allan Rasmussen, fra varmemester i afd.
21-0 m.fl. København til afd. 270-0 m.fl.
København pr. 1. september 2014
Kenneth Willemoes Hansen, fra tidsbegrænset
gårdmand med løntilskud i afd. 20-0 m.fl. Hvidovre
til fastansat gårdmand i samme afdelinger pr. 1.
september 2014
Mikkel Christensen fra gårdmand i Lejerbo Holbæk
til varmemester i afd. 79-0 Holbæk
Jannik Hoffmann fra tidsbegrænset gårdmand i
Brøndby Boligskab til fastansat
gårdmand/ejendomsservicetekniker i Brøndby
Boligselskab pr. 1. juli 2014

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