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Søg initiativprisen 2016
Nu er det blevet tid til at søge årets initiativpris. Prisen gives som altid til et
eksisterende eller afsluttet initiativ, ikke til finansiering af initiativet. 

  
I år kan initiativprisen søges inden for disse kriterier:

  
1. En indsats for at gøre driften i boligafdelingen/organisationen mere effektiv. 

  
2. Nye måder at inddrage beboerne i bestyrelsesarbejdet på, fx gennem åbne møder, projektdeltagelse eller nye
kommunikationsformer. 

  
3. Et arbejde med at udvikle og sætte videns- og færdighedsdeling i system inden for beboerdemokratiet, fx gennem
alternative måder at oplære nye medlemmer af beboerdemokratiet, drive erfaringsudveksling eller formidling på.

  
Initiativprisen uddeles på Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde den 19. maj 2016, og med æren følger en 

 førstepris på 25.000 kr., en andenpris på 15.000 kr. og evt. en spirepris på 10.000 kr. 
  

Send en ansøgning til tib@lejerbo.dk senest den 10. marts 2016. Husk at fortælle, hvilken af de tre kriterier, du søger
indenfor. 

 

Til toppen

Læserundersøgelsen
I december sendte vi en læserundersøgelse ud til alle modtagerne af
Beboerdemokraten. Formålet var at finde ud af, om nyhedsbrevet bliver læst og
hvad læserene synes om det. Mere end 200 læsere besvarede undersøgelsen og i
de allerfleste læser altid nyhedsbrevet. En del diskuterer indholdet med deres
bestyrelseskolleger. 

  
Vi fik i undersøgelsen også mange bud på, hvad man i øvrigt kunne tænke sig af indhold i nyhedsbrevet. Buddene peger
i mange forskellige retninger, og en del skal nok løses andre steder end i et nyhedsbrev fra Lejerbos hovedbestyrelse og
administration til Lejerbos bestyrelsesmedlemmer. Nyhedsbrevet en nemlig først og fremmest til for at give jer
bestyrelsesmedlemmer korte nyheder om emner, der er relevante for jeres bestyrelsesarbejde. Men de gode ideer til
andre emner og vinkler, vil vi tage med videre i andre sammenhænge.

  
Tak til alle de, der besvarede undersøgelsen.

 

Til toppen

Styr på budgetrapporterne
Som I måske ved, har vi et stykke tid haft problemer med
budgetopfølgningsrapporterne, som bestyrelserne kan følge via hjemmesiderne, og
ejendomsfunktionærerne kan se via deres it-system. Det er naturligvis
utilfredsstillende. Der er nedsat en gruppe bestående af forretningsførere, der har til
opgave at komme med input til udviklingen af løsninger og følge disse tæt. Det har
blandt andet medført, at der nu er kommet en løsning for den vigtige konto for

vedligehold (konto 116), hvor posterne nu kan ses ned på det aktivitetsniveau, der er fastsat i vedligeholdelsesplanen. Vi
arbejder videre med at få løst problemerne med de øvrige konti.

Til toppen

KURSUS
Hjemmeside for begyndere
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Grundlæggende budget og
regnskab
• Mandag den 7. marts 

 kl. 17.00 – 20.30
 Beboerlokalet på Bodenhoffs Plads i

København
 • Mandag den 14. marts

 kl. 17.00 – 20.30
 Beboerlokalet i Viby ved Århus

 

• Mandag den 4. april 
 kl. 10.30 – 14.00

 • Onsdag den 13. april 
 kl. 17.00 – 20.30

 Gl. Køge Landevej i Valby
 

Introduktion til
bestyrelsesarbejdet – MAXI
Fredag den 15. april kl. 17.00 –
søndag den 17. april kl. 15.30 

 Sinatur Hotel Sixtus i Middelfart
  

NAVNENYT
ADMINISTRATIVE

Tillykke til:
• Lisbet Hansen, koncernøkonomi fylder 60 år den 11.

marts 2016
• Merete Damgaard, regionskontoret i Holstebro, 10 års

jubilæum den 1. april 2016
• Tina Drue Schou, regionskontoret i Brøndby, 10 års

jubilæum den 1. maj 2016
• Signe Bitsch Jacobsen, sekretariatet, 10 års jubilæum

den 1. maj 2016
• Michella Dag Andersen, regionskontoret i Brøndby har

bestået kontoruddannelsen med specialet
”administration”

Goddag til:
• Maria Gylling, driftsassistent i Forvaltning

København/Nordsjælland pr. 1. januar 2016
• Maria Stilbo, servicemedarbejder på Gl. Køge Landevej

pr. 1. februar 2016 y
• Anette Kjær, boligrådgiver i Udlejning

Hovedstadsområdet pr. 15. februar 2016

• Fritz Hansen, økonomimedarbejder i økonomiafd. pr. 15.
februar 2016

Farvel til:
• Mia Helvig Manghezi, udviklings- og byggeafdelingen pr.

31. januar 2016

I nye job:
• Marianne Olsen, tidligere vikar i forbrugsafdelingen, er

pr. 1. januar 2016 fastansat som økonomimedarbejder i
forbrugsafdelingen.

• Christina Volder, tidligere vikar i forbrugsafdelingen, er
pr. 1. januar 2016 fastansat som økonomimedarbejder i
forbrugsafdelingen

• Dalia Warda, tidligere vikar i økonomiafd., er pr. 15.
januar 2016 fastansat som økonomimedarbejder i
økonomiafdelingen

• Tina Drue Schou flytter pr. 1. februar 2016 fra Udlejning
Hovedstadsområdet til regionskontoret i Brøndby som
boligrådgiver.

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Tillykke til:
• Jon Terkildesen, afd. 22-0 m.fl. Glostrup, fylder 60 år

den 12. marts 2016
• Pernille Stjerne Klinkvort, 135-0 m.fl. Frederiksværk,

fylder 50 år den 22. marts 2016
• Kim Lynge Nielsen, afd. 60-0 Rødovre, fylder 50 år den

23. marts 2016
• Bahne Frøn Grage, afd. 128-0 København, fylder 60 år

den 27. marts 2016
• Birgitte Mørk, afd. 123-0 m.fl. Holbæk, fylder 60 år den

29. marts 2016
• Kent Køppen, afd. 319-0 m.fl. Næstved, fylder 50 år den

2. april 2016
• John Frimann, afd. 605-0 m.fl. Brøndby Boligselskab,

fylder 70 år den 4. april 2016
• Hans-Henrik Skov Sørensen, afd. 17-0 Holstebro, fylder

50 år den 5. april 2016
• Gert True, afd. 249-0 m.fl. Brande, fylder 60 år den 7.

april 2016
• Johnny Skibsted, afd. 165-0 m.fl. Trehøje, fylder 50 år

den 9. april 2016
• Fritz Bolvig Kristiansen, afd. 195-0 m.fl. Næstved, fylder

50 år den 23. april 2016
• Peter Lau Jensen, afd. 60-0 Rødovre, 25 års jubilæum

den 1. april 2016

• Svend Søndergaard, afd. 604-0 Brøndby Boligselskab
pr. 1. januar 2016

• Mikkas Rocks varmemester i afd. 463-0 m.fl. København
pr. 1. januar 2016

• Michael Fast Petersen, gårdmand i afd. 204-0 m.fl.
København pr. 15. januar 2016

• Frederik Torp Mouridtsen, ejendomsserviceteknikerelev i
Lejerbo Aalborg pr. 18. januar 2016

• Bo Vitterup Søgaard, gårdmand i Lejerbo 605-0 m.fl.
Brøndby Boligselskab pr. 18. januar 2016

• Lauritz Kofoed Bøttcher, ejendomsserviceteknikerelev i
Lejerbo Holbæk pr. 18. januar 2016

• Niels Christian Mikkelsen, lokalinspektør i Lejerbo
Hadsund m.m. pr. 1. februar 2016

• Mathias Strandby Rasmussen,
ejendomsserviceteknikerelev i Lejerbo Randers pr. 1.
februar 2016

• Sami Bajrakraraj, gårdmand i Lejerbo 171-0 m.fl.
Fredensborg og Helsingør pr. 1. februar 2016

Farvel til:
• Dan Otzen Jensen, varmemester i afd. 88-1 m.fl.

København pr. 31. januar 2016
• Johnny Dan Hansen, gårdmand i afd. 56-0 m.fl.

Rødovre, pr. 31. januar 2016
• Henrik Theimer, gårdmand i afd. 14-0 m.fl. Vejle pr. 29.

februar 2016

Tilmelding til Lejerbos kursusafdeling, kursus@lejerbo.dk eller tlf. 38 12 12 99
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• Michael Kvist Nielsen, afd. 605-0 m.fl. Brøndby
Boligselskab, 10 års jubilæum den 1. april 2016

• Henning Møller Pedersen, afd. 122-0 m.fl. Thisted, 10
års jubilæum den 1. april 2016

• Lene Schmidt, afd. 76-0 m.fl. Aalborg, 10 års jubilæum
den 1. april 2016

• Michael Daniel Frederiksen, afd. 608-0 m.fl. Brøndby
Boligselskab 10 års jubilæum den 18. april 2016

• John Hansen, afd. 8-0 m.fl. Rudersdal, 10 års jubilæum
den 18. april 2016

• Kurt Jensen, afd. 203-0 m.fl. Lejerbo Frederiksberg, 10
års jubilæum den 18. april 2016

• Finn Olsen, afd. 1001-0 BSH, 10 års jubilæum den 1.
maj 2016

Goddag til:
• Bachir Hussein, boligsocial medarbejder i afd. 364-5

Hothers Plads helhedsplan København, pr. 15.
december 2016

• Henrik Knudsen Jensen, gårdmand i afd. 57-0 m.fl.
Aalborg pr. 28. december 2016

• Svend Søndergaard, afd. 604-0 Brøndby Boligselskab
pr. 1. januar 2016

• Jan Fisker Knudsen, lokalinspektør i Lejerbo Århus m.fl.
pr. 29. februar 2016

• Michael Bidstrup gårdmand i afd. 27-0 m.fl. Helsingør pr.
4. marts 2016

• Besim Ferati, varmemester i afd. 21-0 m.fl. København
pr. 31. marts 2016

I nye job:
• Carsten Jensen, fra gårdmand i Lejerbo Herning, afd.

86-0 m.fl. til varmemester i Lejerbo Herning, afd. 86-0
m.fl. pr. 1. januar 2016

• Bo Terkelsen fra gårdmand i Lejerbo Brøndby afd. 157-0
til gårdmand i Lejerbo København, afd. 50-0 m.fl. pr. 1.
januar 2016

• Karsten Ib Hansen fra varmemester i Brøndby
Boligselskab afd. 605-0 m.fl. til varmemester i Lejerbo
København, afd. 88-1 m.fl. pr. 7. januar 2016

• Lars Hansen fra gårdmand i Lejerbo Hvidovre, afd. 184-
0 m.fl. til varmemester i Lejerbo Rødovre, afd. 331-0 pr.
18. januar 2016

• Bent Bartels fra gårdmand i tidsbegrænset stilling i
Lejerbo, Hvidovre afd. 2-0 og 44-0 til fastansat
gårdmand i samme afdelinger pr. 10. februar 2016

• Christian Winther fra gårdmand i Lejerbo Hvidovre, afd.
2-0 og 44-0 til gårdmand i Lejerbo Hvidovre, afd. 82-0 pr.
1. marts 2016

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

  

 


