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NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Ny næstformand og nyt
hovedbestyrelsesmedlem
I hovedbestyrelsen besluttede vi i efteråret at indkalde til et ekstraordinært
landsrepræsentantskabsmøde for at få valgt en ny næstformand for vest som
erstatning for Lars Bak, der jo afgik ved døden tilbage i september. Det
ekstraordinære møde fandt sted den 10. november. To kandidater stillede op til

næstformandsposten: Børge Olsen fra Lejerbo Skørping og Anne Sakariassen fra Boligselskabet Holstebro. Det blev
Anne, der løb af med titlen, da hun fik 72 stemmer mod Børges 46. 

  
Der skulle også findes et nyt hovedbestyrelsesmedlem i stedet for Anne. Det blev Inge Køster fra Lejerbo Aarhus. Til
den post stillede også Carsten Gylling fra Lejerbo Randers op. Han blev 2. suppleant. Ronny Thomsen fra Lejerbo
Hadsund er 1. suppleant. 

 

Til toppen

Valgkredsmøder om udvalg og
effektiviseringer
Årets valgkredsmøder blev som altid afholdt med et møde i Jylland og et i
København. På begge møderne præsenterede hovedbestyrelsens 7 udvalg deres
arbejde (se de syv udvalg på www.lejerbo.dk under fanen Bestyrelse > HB).
Udvalgene beskæftiger sig med alt fra it til forsikring, elever og AlmenIndkøb.

  
I København brugte deltagerne også en formiddag på at dykke ned i den effektivisering af den almene sektor, som blev
aftalt af BL – Danmarks Almene Boliger, regeringen og KL i juli (se nedenfor). Læs mere om valgkredsmøderne på
www.lejerbo.dk under Bestyrelse > Nyheder.

 

Til toppen

Bolden ligger hos organisationerne
I løbet af sommeren indgik regeringen, KL og BL en aftale om effektiviseringer i den
almene sektor. Aftalen er mundet ud i et lovforslag, der ventes vedtaget inden jul.
Frem til udgangen af 2020 skal der på driften af de almene boliger effektiviseres for
1,5 mia. kr.

  
Det er op til den enkelte boligorganisation at beslutte, hvordan og hvor meget der

skal effektiviseres hos dem. Men måltallet for hele den almene sektor er altså 1,5 mia. kr. For Lejerbo svarer det til et
besparelsespotentiale på omkring 120 mio. kr.

  
På valgkredsmødet i København var effektiviseringerne et tema, hvor Bent Madsen fra BL fortalte om baggrunden for
aftalen, om indholdet i den og om de værktøjer, man lægger op til, kan bruges. Det er værktøjer som samdrift af
afdelinger, fælles indkøb, sammenligning af afdelinger og organisationer på tværs og meget mere. 

  
Bo Nielsen fra Rambøll fortalte om, hvordan han har været med til at kigge på Frederikshavn Boligforening for at
undersøge, om det vil kunne lade sig gøre for sådan en helt almindelig boligorganisation at effektivisere deres drift uden
at skrue ned for kvaliteten eller fyre medarbejdere.

  
På www.lejerbo.dk kan man finde mere om valgkredsmøderne og et sammendrag af de to oplæg under fanen
Bestyrelser > Nyheder.

 

Til toppen
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Hjemmesiden skal moderniseres
Som bestyrelsesmedlemmer oplever I sikkert af og til, at både Lejerbos hjemmeside
og vores lokale afdelings- og organisationshjemmesider kunne fungere bedre. Det
er der en god forklaring på, for vores system er efterhånden blevet så gammelt, at
det hverken fungerer særlig godt på mobiltelefoner, tablets eller de browsere, der er
gængse i dag. 

  
Derfor har vi i hovedbestyrelsen godkendt en indstilling fra vores it-udvalg om at bede administrationen gå i gang med et
nyt hjemmesideprojekt. 

  
Projektet skal dels sørge for, at vi får et nyt og mere moderne bagvedliggende system, dels gøre designet mere
moderne og brugervenligt. Denne løsning vil også på sigt give os mulighed for at tilbyde vores boligsøgende, beboere
og beboerdemokrater flere digitale selvbetjeningsløsninger.

  
Projektet går i gang i løbet af januar 2017.

 

Til toppen

NYT FRA ADMINISTRATIONEN

Nyt medlem i Lejerbo
Boligselskabet for Høng og Omegn er et boligselskab med ca. 500 boliger i
Vestsjælland. Boligselskabet har besluttet at lade sig administrere af en ekstern
administrator og har i den forbindelse haft BL til at hjælpe sig med at finde den rette
administrator. Det endte med, at Boligselskabet for Høng og Omegn valgte Lejerbo
som ny administrator med øjeblikkelig virkning.

  
Vi siger hjertelig velkommen til Boligselskabet for Høng og Omegn.

 

Til toppen

Elektroniske boligtilbud på vej
Som de fleste sikkert ved, steg portoen tidligere på året samtidig med, at
udbringningstiden for et almindeligt brev også blev længere. Derfor er vi i Lejerbo
gået i gang med et projekt, der skal sikre, at vi fremover vil kunne sende langt de
fleste af de 116.000 boligtilbud, vi årligt sender ud, som elektronisk post.

  
Hvis man samler udgifterne til porto, papir, kuverter og arbejdstid, bruger vi omkring

1.3 mio. kr. årligt på at sende boligtilbud ud. Målet er, at 85 % af boligtilbuddene bliver udsendt elektronisk, når
løsningen er helt implementeret. Erfaringen fra andre boligselskaber siger mellem 90 og 98 %, så de 85 % er bestemt
realistisk.

  
Projektet er godt i gang. Efter nytår skal løsningen testes på en eller flere boligorganisationer, og vi forventer, at den er
implementeret i løbet af marts.

 

Til toppen

Liste over udsatte boligområder
Den 1. december udkom Boligministeriets årlige liste over udsatte boligområder.
Antallet af boligområder på listen er det samme som sidste år, nemlig 25. Tallet
dækker dog over, at der er fire boligområder, der er kommet af listen, mens fire nye
er kommet til. For Lejerbos vedkommende er det de samme tre områder som sidste
år, der også er på listen i år. Det er Mjølnerparken i København, Agervang i Holbæk

og Munkebo i Kolding. 
  

Fra regeringen lyder det, at indsatsen i forhold til de udsatte boligområder især skal koncentreres omkring
bandekriminaliteten og uddannelse.

 

Til toppen
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Ydelsesbeskrivelser for 2017
Lejerbos ydelsesbeskrivelse er blevet opdateret. For det første er den blevet splittet
op i to dele: En ydelsesbeskrivelse, der indeholder grundydelser og tillægsydelser
og en, der vedrører bygge- og renoveringsopgaver.

  
For det andet er timepriserne blevet reguleret i forhold til nettoprisindekset.

  
For det tredje er der kommet en ny ydelse til: Sammenlægning af afdelinger, hvor der fremover afregnes efter tidsforbrug
for de administrative opgaver i forbindelse med sammenlægningen.

  
Og endelig for det fjerde er der sket en præcisering af, at der kan afregnes efter timeforbrug på administrative opgaver,
der er i forbindelse med boligsociale helhedsplaner. 

  
Ydelsesbeskrivelserne findes på www.lejerbo.dk under Bestyrelse > Værktøjer.

Til toppen

DGNB: Både guld og sølv
Lejerbo Køge Bugt har modtaget en DGNB-guldcertificering for sit byggeri
Fasanvangen i Ishøj. Byggeriet er, som I måske ved, det første almene boligbyggeri,
der er blevet DGNB-certificeret. DGNB er en standard for bæredygtighed.

  
Nu er også Lejerbos domicil på Gammel Køge Landevej blevet DGNB-certificeret.

Her blev det til en sølvcertificering. Med certificeringen af domicilet har Lejerbo deltaget i et pilotprojekt, hvor man har
arbejdet med at få certificeret allerede eksisterende bygninger. 

 

Til toppen

FRA OS TIL JER

God jul
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Til toppen

NAVNENYT
EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Tillykke til:
• Claus Jørgensen, afd. 604-0 Brøndby Boligselskab

uddannet som ejendomsservicetekniker 28. 06.2016
• Lisbeth Pedersen, afd. 1005-0 BSH, uddannet som

ejendomsservicetekniker pr. 30. maj 2016
• Mohammad Talal Chahabat, Lejerbo København

uddannet som ejendomsservicetekniker 30.11. 2016
• Bjarne Bastholm, afd. 153-0 m.fl. Nyborg, fyldte 50 år

den 11.09.2016
• Klaus Junker Hansen, afd. 556-0 m.fl. Kolding, fyldte 60

år den15.09.2016
• Mikael Hermansson, afd. 482-0 Århus, fyldte 60 år den

24.09.2016
• Bo Terkelsen, afd. 88-1 m.fl. København fyldte 50 år den

17.10.2016
• Søren Andersen, afd. 158-0 m.fl. Aalborg., fyldte 50 år

den 21.10.2016
• Jens Søgaard Nielsen, afd. 174-0 Stevns fyldte 50 år

den 08.11.2016
• Henrik Knudsen Jensen, afd. 158-0 m.fl. Aalborg fyldte

• Henrik Poulsen, gårdmand afd. 60-0 m.fl. Rødovre pr. 1.
oktober 2016

• Andreas Pedersen, boligsocial medarbejder i
BylivKolding pr. 15. august 2016

• Martin Winding, varmemester i afd. 60-0 m.fl. Rødovre
pr. 1. oktober 2016

• Peter Edelmann, gårdmand i afd. 154-0 Køge-Bugt pr. 1.
oktober 2016

• Britta Thomsen, sekretariatsleder i projekt Rum for Liv,
København pr. 1. september 2016

• Kai Larsen, varmemester i afd. 950-0 m.fl. Køge-Bugt pr.
26. oktober 2016

• Maria Andersen, husbestyrer i Cafe Perlen Brøndby
Boligselskab pr. 1. november 2016

• Erik Kyster Sørensen, IT-konsulent for Brøndby
Boligselskab pr. 1. november 2016

• Morten Samal Jørgensen, driftschef i Brøndby
Boligselskab pr. 1. november 2016

• Kristina Hartmann, boligsocial chefkonsulent i Brøndby
Boligselskab pr. 1. november 2016

• Peter Steindorff Larsen, lokalinspektør i Lejerbo Aalborg
m.m. pr. 1. november 2016

• Allan Wettersteen, gårdmand i afd. 173-0 m.fl.
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50 år den 19.11.2016
• Eva Bak Rytter Knudsen, afd. 692-0 m.fl. Randers fyldte

50 år den 20.11.2016
• Thomas Alempiew, afd. 204-0 m.fl. København fyldte 50

år den 22.11.2016
• Jesper Andersen, afd. 102-0 m.fl. Næstved fyldte 50 år

den 23.11.2016
• Andy Nyman Nielsen, afd. 556-0 m.fl. Kolding fyldte 50

år den 25.11.2016
• Jesper Bo Zwinge, Afd. 61-0, Høje Taastrup fylder 50 år

den 23.12.2016
• Bjarne Jensen, afd. 238-0 m.fl. Århus, fylder 60 år

28.12.2016
• Diana B. Gammelgaard , Afd. 556-0 m.fl. Kolding fylder

50 år den31.12.2016
• Isa Kadrijam afd. 101-0 m.fl. Kolding fylder 50 år den

07.01.2017
• Kenneth Monrad Pedersen, afd. 218-0 m.fl. København

fylder 50 år 20.01.2017
• Erik Kyster Sørensen, org. Brøndby Boligselskab fylder

70 år den 02.02.2017
• Rene Andersen, afd. 158-0 m.fl. Aalborg, fylder 50 år

den 04.02.2017
• Thorsten Bjørn Kleven, afd. 604-9 Brøndby Boligselskab

fylder 50 år 07.02.2017
• Gerda Nielsen, afd. 1099-0 BSH fylder 60 år den

17.02.2017
• Bjarne Graack, afd. 2-0 m.fl. Hvidovre fylder 60 år den

18.02.2017
• Stig Viggo Nielsen, afd. 202-0, Rudersdal, 10 års

jubilæum den 01.10.2016
• Jan U. Pedersen, afd. 335-0 m.fl. Struer 10 års jubilæum

01.10.2016
• Henning Mikkelsen, afd. 101-0 m.fl. Kolding 10 års

jubilæum den 01.11.2016
• Michael Lyng Madsen, afd. 171-1, Fredensborg 10 års

jubilæum den 01.11.2016
• Axel Bjarne Johansen, Afd. 187-0 Rudersdal 10 års

jubilæum den 06.11.2016
• Henning Lemming Sørensen, afd. 195-0, Næstved 10

års jubilæum den 15.11.2016
• Lars Riis, afd. 123-0 m.fl. Holbæk 10 års jubilæum den

01.12.2016
• Jesper Urban Christensen, afd. 171-1, Fredensborg, 10

års jubilæum den 01.12.2016
• Bent Astrup Jørgensen, afd. 97,0 m.fl. Skjern 25 års

jubilæum den 15.12.2016
• Jim Juhl, varmemester i afd. 605-0 m.fl. Brøndby

Boligselskab pr. 15. august 2016

Goddag til:
• Michael Kassow, afd. 133-0 Hvidovre, kontormedhjælp

pr. 1. juni 2016
• Jan Exaudi Jensen, gårdmand i afd. 193-0 m.fl.

Næstved pr. 1. juni 2016
• Hamsa Abdulwahab Ali, ejendomsserviceteknikerelev i

Lejerbo Frederiksborg pr. 27. juni 2016
• Søren Christensen, projektleder i projekt Trekanten i

Holstebro pr. 1. juli 2016
• Liselotte Bach, gård mand i afd. 76-0 m.fl. Aalborg pr. 1.

juli 2016
• Nicolai Mortensen, gårdmand i afd. 171-1 m.fl. Lejerbo

Fredensborg pr. 1. juli 2016
• Anne-Mette Juel Dudek, gartner i afd. 601-0 Brøndby

Boligselskab pr. 1. juli 2016
• Eva Sørensen, gårdmand i afd. 20-0 m.fl. Hvidovre pr.

11. juli 2016
• Michael Sejr Møller, gårdmand i afd. 362-0 m.fl. Holbæk

pr. 1. august 2016
• Dennis Grønhøj gårdmand i afd. 70-0 m.fl. Århus pr. 1.

august 2016
• Christian G. Lauridsen ejendomsserviceteknikerelev i

Lejerbo København og Borgergården 15. aug. 2016

Rudersdal, pr. 1. november 2016
• Morten Weimar- Sørensen, gårdmand i afd. 213-0 m.fl.

Kolding pr. 1. november 2016
• Morten Weimar- Sørensen, gårdmand i afd. 213-0 m.fl.

Kolding pr. 1. november 2016
• Stig Nørgaard, gårdmand, afd. 171-1 m.fl Fredensborg

pr. 15. november 2016
• Lars Madsen, gårdmand i afd. 174-0 m.fl. Stevns pr. 1.

december 2016
• Peter Richter, varmemester i afd. 152-0 Holstebro pr. 1.

januar 2017
• Jan Bjerre, varmemester i afd. 1061-0 m.fl. Høng og

Omegn pr. 1. januar 2017
• Jesper Søgaard Bæk, lokalinspektør afd. 7-0 m.fl.

Holbæk pr. 1. januar 2017
• Michael Wisbom. Gårdmand i afd. 90-0 m.fl. Brøndby pr.

1. januar 2017
• Mette Lund, projektleder i projekt et trygt Maglehøj,

Frederiksværk pr. 1. januar 2017
• Kasper Høgsbro, gårdmand i afd. 138-0 Holbæk pr. 1.

januar 2017

Farvel til:
• Mikkel Eskesen, ejendomsserviceteknikerelev, Lejerbo

Kolding pr. 26. maj 2016
• Lars Hansen, varmemester i afd. 90-0 m.fl. Brøndby pr.

30. juni 2016
• Niels Thrane gårdmand i 171-1 m.fl. Fredensborg pr. 6.

juli 2016
• Jenni Hermann, gårdmand i Lejerbo Lolland pr. 31. juli

2016
• GjuladinAdxijovski Www, gårdmand afd. 2-0 m.fl.

Hvidovre pr. 13. juli 2016
• Claus Bachmann, varmemester afd. 107-0 m.fl.

København pr. 31. august 2016
• Johnny Allan Rasmussen, varmemester i afd. 107-0 m.fl.

København pr. 31. august 2016
• Bahne Frøndt Grage, gårdmand i afd. 128-0 København

pr. 30. september 2016
• Brian Hauberg Jensen, gårdmand i afd. 43-0 m.fl. Farum

pr. 30. september 2016
• Susanne Kofoed Gad, kontormedhjælp i Lejerbo

Bornholm pr. 31. oktober 2016
• Freddy Mortensen, varmemester i afd. 248-0 m.fl.

København pr. 30. november 2016
• Steen Jakobsen, gårdmand i afd. 138-0 Holbæk pr. 30.

november 2016
• Jørgen Steen gårdmand i afd. 237-0 m.fl. Frederiksberg

pr. 31. december 2016
• Kenneth Nielsen, gårdmand i afd. 270-0 m.fl.

København pr. 31. december 2016
• Joan Juanita Andersen, beboermedarbejder i afd. 248-0

m.fl. København pr. 31. december 2016
• Leif Andersen, gårdmand i afd. 138-0 Holbæk pr. 16.

januar 2017
• Jan Kurt Ebbesen, gårdmand i afd. 14-0 m.fl. Vejle pr.

30. marts 2017.

I nye job:
• Jacob Falk Laursen fra elev til gårdsmand i afd. 248-0

m.fl. København pr. 1. august 2016
• Dirk Ottesen fra varmemester i afd. 331-0 Rødovre til

gårdmand i afd. 56-0 m.fl. Rødovre pr. 1. august 2016
• Sonny Nielsen fra gårdmand i Lejerbo Vejle til gårdmand

i afd. 66-0 m.fl. Lejerbo Kolding pr. 1. oktober 2016
• Flemming Olsen fra varmemester i afd. 448-0 m.fl.

København til gårdmand i samme afdelinger pr. 1.
november 2016

• Claus Jørgensen fra gårdmand i afd. 604-0 Brøndby
Boligselskab til varmemester i samme afdeling pr. 1.
november 2016

• Nicolaj Jacob Frederiksen, fra gårdmand i afd. 601-0
Brøndby Boligselskab til varmemester i samme afdeling
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pr. 1. november 2016

ADMINISTRATIVE

Tillykke til:
• Signe B. Jacobsen, sekretariatet fyldte 50 år den 27.

september 2016
• Trine Taulbjerg Slot, regionskontoret i Holstebro fyldte 40

år den 19. oktober 2016
• Helle Dam Larsen, regionskontoret i Næstved fyldte 50

år den 7. november 2016
• Karin Larsen, Regionskontoret i Næstved fyldte 60 år

den 21. november 2016
• Inger Jørgensen. Byggeafd. fylder 50 år den 22. januar

2017
• Connie Kristine Christiansen, regionskontoret i Holbæk

fylder 60 år den 26. januar 2017
• Tina Jarslet, Forvaltning København/Nordsjælland 25

års jubilæum den 1. oktober 2016
• Tina Wigh, Udlejning Hovedstadsområdet 10 år

jubilæum den 1. oktober 2016
• Jørgen Højer, regionskontoret i Holstebro, 10 års

jubilæum den 1. november 2016
• Frank Nielsen, Forvaltning København/Nordsjælland, 10

års jubilæum den 1. december 2016
• Hanne Køhlert, Udlejning Hovedstadsområdet, 10 års

jubilæum den 1. januar 2017

Goddag til:
• Nina Birkkjær Delfour, personlig assistent i forvaltning

Storkøbenhavn pr. 13. juni 2016
• Berit Nielsen, boligrådgiver i udlejning

Hovedsatadsområdet pr. 1. juli 2016
• Martin Høybye, driftschef i forvaltning Storkøbenhavn pr.

1. august 2016
• Anders Berg Petersen, barselsvikar i kursusafdelingen

pr. 1. august 2016

• Gerti Axelsen, udviklings- og byggechef pr. 8. august
2016

• Lars Hummelgaard Andersen, økonomimedarbejder i
økonomiafd. pr .1. november 2016

• Lise Suhr, økonomimedarbejder i økonomiafd. pr. 1.
november 2016

• Andreas Sandberg, projektleder i udviklings- og
byggeafd. pr. 1. november 2016

• Suat Savran, barselsvikar i fakturasporet i økonomiafd.
pr. 9. november 2016

• Lars Lundberg,driftschef på regionskontoret i Holbæk pr.
1. december 2016

• Christina Nielsen økonomimedarbejder i økonomiafd. pr.
5. december 2016

Farvel til:
• Ida Dinesen, økonomiamedarbejder i koncernøkonomi

pr. 31. juli 2016
• Keld Olsen, driftschef på regionskontorete i Aalborg, pr.

30. september 2016
• Ditlev Friis, forvaltningskonsulent i Forvaltning

Storkøbenhavn pr. 31. oktober 2016
• Jytte Bach Sjørgen, sekretær i Forvaltning

Storkøbenhavn pr. 31. oktober 2016
• Altan Kurmus, boligrådgiver i udlejning

Hovedstadsområdet pr. 31. december 2016
• Charlotte Algreen, projektleder i udviklings- og

byggeafdelingen pr. 31. januar 2016

I nye job:
• Helle Kendra fra økonomimedarbejder i økonomiafd. til

økonomikonsulent i koncernøkonomi pr. 17. august 2016
• Bolette Katrine Jørgensen fra økonomiamedarbejder i

økonomiafd. til økonomikonsulent samme sted pr. 1.
november 2016

KURSUS
Kursusforløb for
organisationsbestyrelser
4 moduler + intromodul

 • Intro modul (0) 
 Tirsdag den 17. januar 2017

 kl. 17.00 – 19.00
 • Første modul (1) 

 Lørdag den 4. februar 2017
 kl. 10.00 – 15.30

 Sjælland (København)
 

Kursusforløb for
organisationsbestyrelser
4 moduler + intromodul

 • Intro modul (0) 
 Tirsdag den 24. januar 2017 

 kl. 17.00 – 19.00
 • Første modul (1) 

 Lørdag den 4. marts 2017 
 kl. 10.00 – 15.30

 Jylland (Århus)

Afdelingsmødet og
dirigentrollen
Fredag den 20. januar 

 kl. 17.00 
 – lørdag den 21. januar kl. 15.00

 Thaisenhus i Ringe på Fyn. 
 

Tilmelding til Lejerbos kursusafdeling, kursus@lejerbo.dk eller tlf. 38 12 12 99

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