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NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Bent Jacobsen er ny landsformand
På Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde den 19. maj skulle der vælges ny
landsformand, idet Kenneth Høfler allerede sidste år meddelte, at han ikke
genopstillede til posten. 

På forhånd havde fire kandidater, der alle er medlem af hovedbestyrelsen, givet udtryk for, at de stillede op. De fire var
Bent Jacobsen fra Lejerbo Kolding, Børge Olsen fra Lejerbo Skørping, Gunnar Sørensen fra Lejerbo Frederiksberg og
Lars Bak fra Lejerbo Randers.

I første runde af valget fordelte de fire kandidaters stemmer sig sådan:
Bent Jacobsen - 67 stemmer
Børge Olsen - 21 stemmer
Gunnar Sørensen - 53 stemmer 
Lars Bak - 15 stemmer

I anden og afgørende runde løb Bent Jacobsen af med sejren med 93 stemmer mod Gunnar Sørensens 63 stemmer.
Bent Jacobsen er altså Lejerbos nye landsformand.

Til toppen

Valg til hovedbestyrelsen
Udover valg af ny landsformand var der en række valg til bestyrelsesposter, som
landsrepræsentantskabet skulle igennem:

I valgkreds 1 skulle der vælges to bestyrelsesmedlemmer, da Erik Gemmer fra
Lejerbo Hvidovre og Poul Erik Traulsen fra Lejerbo Brøndby var på valg. Begge

stillede de op til genvalg. Også Michael Buch Barnes fra Brøndby Boligselskab stillede op. Erik Gemmer og Poul Erik
Traulsen blev valgt med denne stemmefordeling:

Erik Gemmer - 142 stemmer
Poul Erik Traulsen - 111 stemmer
Michael Buch Barnes - 36 stemmer

I valgkreds 2 var Finn Holten fra Lejerbo Køge Bugt på valg. Han genopstillede, og derudover stillede Roy Stange fra
Lejerbo Næstved op. Finn Holten blev valgt med følgende stemmefordeling:

Finn Holten - 104 stemmer
Roy Stange - 53 stemmer

I valgkreds 3 var Børge Olsen fra Lejerbo Skørping og Anne Sakariassen fra Boligselskabet Holstebro på valg. Begge
genopstillede. Desuden skulle der vælges endnu et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode, fordi Bent Jacobsen var
blevet valgt som landsformand. 
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Udover Børge Olsen og Anne Sakariassen opstillede Kaj Jørgensen fra Lejerbo Horsens, Ronnie Thomsen fra Lejerbo
Hadsund og Bente Castenschiold fra Lejerbo Trehøje. 

Stemmerne fordelte sig således:
Anne Sakariassen - 114 stemmer
Børge Olsen - 113 stemmer
Bente Castenschiold - 92 stemmer
Ronnie Thomsen - 49 stemmer
Kaj Jørgensen - 30 stemmer

Dermed blev Anne, Børge og Bente valgt til hovedbestyrelsen. Bente blev valgt for den 1-årige periode.

Til toppen

Suppleanterne
Der skulle også vælges nye suppleanter til hovedbestyrelsen.

I valgkreds 1 blev Jørgen Knudsen fra Lejerbo Rødovre valgt som 1. suppleant
med 103 stemmer, Bernd Kjelland fra Lejerbo København blev 2. suppleant med
92 stemmer. Herudover stillede Eva Clasen-Nyquist fra Lejerbo Hvidovre op og fik

76 stemmer, hvilket altså ikke var nok til en suppleantpost.

I valgkreds 2 blev Roy Stange fra Lejerbo Næstved 1. suppleant med 105 stemmer, og Finn Madsen fra Lejerbo
Odsherred blev 2. suppleant med 47 stemmer.

I valgkreds 3 blev Inge Køster fra Lejerbo Aarhus 1. suppleant med 111 stemmer, og Ronny Thomsen fra Lejerbo
Hadsund blev 2. suppleant med 75 stemmer. Herudover stillede også Preben Nielsen fra Lejerbo Tinglev op og fik 60
stemmer, og Kaj Jørgensen fra Lejerbo Horsens fik 35 stemmer. De to sidstnævnte blev dermed ikke valgt.

Til toppen

Årets beretninger
Årets landsrepræsentantskabsmøde var velbesøgt: Ikke mindre end 158 ud af de
174 stemmeberettigede deltog i mødet, der vanen tro fik John Refsgaard fra
Lejerbo Vejle og Lejerbo København som dirigent. 

Landsformand Kenneth Høfler indledte med at give sin beretning for 2015. Da det
var Kenneths sidste beretning som landsformand, valgte han også at sætte perspektiv på hele sin tid som
landsformand. Han gav skulderklap til organisationerne for det store arbejde, de lægger i at uddanne og udvikle
bestyrelserne. Han opfordrede også til at holde fast i fællesskabet i Lejerbo, og til at Lejerbo fortsat skal være et
boligselskab, der tør udvikle sig.

Administrerende direktør Palle Adamsen koncentrerede sin beretning om Lejerbos byggevirksomhed, som han også fik
sat i forhold til de aktuelle samfundsmæssige strukturer og tendenser.
Direktør Ulrik Steen Jensen satte i sin beretning fokus på servicen til beboere og beboerdemokrater.

I år var der spørgsmål og kommentarer fra Michael Buch Barnes fra Brøndby Boligselskab, som efterspurgte en plan
for at afhjælpe de udsættelser, der kan komme som følge af kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Han roste
Lejerbos byggeafdeling for håndteringen af problemerne med MgO-plader, og endelig spurgte han, om der er planer for
en samlet opskrivningsløsning, hvor de boligsøgende får adgang til samtlige almene boliger på et enkelt
opnoteringsgebyr. Til det sidste kunne Palle Adamsen fortælle, at der ikke er planer om at lave én samlet
opskrivningsløsning for hele landet. Men Lejerbo Aarhus og Lejerbo Aalborg er med i de lokale fælles opnoteringer i
disse to kommuner.

Sheku Amadu Jalloh fra Lejerbo København bragte flygtningeproblematikken på banen ved at bruge sin egen historie
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som eksempel.

Endelig rejste Jannie Thorving Hansen fra Haslev Boligforening spørgsmålet om antallet af kvinder i Lejerbos
hovedbestyrelse.

Til toppen

Godkendelse af regnskabet
Direktør Henrik Ricken fremlagde derefter regnskabet for 2015. Regnskabet viser
et overskud på 4,9 mio. kr. Resultatet er kommet af et driftsoverskud på 7,5 mio. kr.
og ekstraordinære poster på -2,6 mio. kr. De ekstraordinære poster dækker blandt
andet over feriepengeforpligtelse og driftstabslån.

Repræsentantskabet godkendte regnskabet, og herefter gennemgik Henrik budgettet for 2016.

Til toppen

Ingen initiativpris
De tidligere år har det været Lejerbos landsrepræsentantskabsmøde, som har
været rammen omkring uddelingen af årets initiativpris. I år havde
hovedbestyrelsen dog besluttet, at der ikke skulle uddeles nogen pris. I sin
begrundelse sagde Kenneth Høfler, at der dels ikke var kommet ret mange
ansøgninger i år, dels har de ikke holdt sig inden for prisens rammer, der jo siger,

at prisen kan søges for et initiativ, der allerede er i gang eller er afsluttet; at prisen er Lejerbos pris og derfor skal gives
til Lejerbo-folk; og endelig at prisen skal søges inden for et af de tre kriterier. 

Kenneth opfordrede dog til, at man ude i organisationerne er opmærksomme på at få sendt gode ansøgninger ind til
næste år, så vi kan få uddelt priserne igen.

Til toppen

Bestyrelseskonferencen 2016
Årets bestyrelseskonference havde ”Samfundsansvar” som tema, og mere end 200
deltagere valgte at bruge fredag formiddag på at blive klogere på det område.

Udviklingskonsulenterne Marie Karkov og Rikke Lønne fra BL indledte med at
fortælle om, hvordan og hvorfor det giver mening for almene boligorganisationer at

arbejde med Alment Samfundsansvar. De gav desuden deltagerne mulighed for at begynde at tænke over, hvordan
man kan arbejde med området i deres egen organisation. Konsulenternes budskab var, at vi laver så mange gode ting
på det område, så udfordringen måske først og fremmest er at huske at fortælle omverdenen om det.

Herefter fortalte folketingsmedlem, beboer i Hjortshøj og bestyrelsesmedlem i Lejerbo Aarhus Søren Egge Rasmussen
om, hvordan de helt konkret har arbejdet med samfundsansvar i Andelssamfundet Hjortshøj og om, hvordan han ser,
at vi kan gøre en forskel som boligorganisationer.

Endelig fik bestyrelseskonferencen besøg af Susanne Larsen, tidligere administrerende direktør i SAS, formand for
Frivilligrådet, præsident i Røde Kors, bestyrelsesmedlem i DAB og mange andre steder. Susanne fortalte inspirerende
om sin baggrund, og om hvorfor hun ser det som en pligt at tage samfundsansvar. Også i de almene boligområder.

Til toppen
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Goddag- og farvelreception for landsformænd
Den 15. juni kl. 15 - 17 bliver der mulighed for at sige farvel til afgående
landsformand Kenneth Høfler og goddag til den nye landsformand Bent Jacobsen.
Det sker ved en reception på Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby. Alle
Lejerbos beboerdemokrater er naturligvis hjertelig velkomne.

Til toppen

NYT FRA ADMINISTRATIONEN

Ikke mange tomme boliger
I øjeblikket har Lejerbo 73 tabsgivende, tomme boliger. Det er rekordlavt, idet tallet
tidligere har været oppe på 300 tomme boliger. 

Der er dog store regionale forskelle på antallet af tomme boliger. De 54 af boligerne
ligger nemlig i Nordjylland, mens resten af landet altså tilsammen alene har 19

tomme boliger. Et meget tilfredsstillende tal ud af en boligmasse på næsten 43.000 boliger. 

Der er dog ingen tvivl om, at der fortsat skal arbejdes hårdt for også at få udlejet boligerne i Nordjylland. Og der er
heller ingen tvivl om, vi mange steder i øjeblikket får udlejet på grund af kommunernes behov for flygtningeboliger. 

Til toppen

Byggeaktivitet især i Jylland
Selv om det er i Jylland, der er flest ledige boliger, er det også i Jylland, vi finder
den største vækst i øjeblikket. Men det er ikke mindst omkring Aarhus og i
Trekantsområdet, at der er behov og mulighed for at bygge nyt. Helt konkret har vi
projekter på vej to steder i Kolding (Gormsvej og Vestergade), i Horsens
(Ryesgade) og i Aarhus (Lille Ravnsbjerg). Endelig er der en ny afdeling på vej i

Hadsund (Kirketerp). I alt udgør de fem projekter 225 familie- og ungdomsboliger.

Derudover har vi en række meget store renoveringsprojekter på vej. Det gælder Mjølnerparken i København, Dammene
i Brøndby, Skallerupparken i Aalborg og Tjørneparken i Rødovre.

Netop nybyggerierne er en vigtig faktor for at nå Lejerbos mål om fortsat vækst, mens renoveringerne understøtter
visionen om at have attraktive boliger.

Til toppen

KURSUS
Introduktion til
bestyrelsesarbejdet
Mandag den 19. september 2016
kl. 17.00 – 20.30
Restaurant Orkideen i Aalborg
Mandag den 19. september 2016
kl. 17.00 – 20.30
Zleep Hotel i Kolding

Husorden og
vedligeholdelsesreglement
Lørdag den 10. september 2016 
kl. 10.00 – 15.00
Dansk Arkitektur Center (DAC)
i København

Inddragelse af beboere –
planlægning af
arrangementer og åbne
bestyrelsesmøder
Onsdag den 21. september 2016 
kl. 17.00 – 20.30
Fælleshuset i Lejerbos afdeling
Havevang/Agervang i Holbæk
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NAVNENYT
ADMINISTRATIVE

Tillykke til:
• Tina Jacobsen, regionskontoret i Næstved 25 års

jubilæum den 1. juni 2016
• Helle Meldgaard, regionskontoret i Aalborg fylder 50 år

den 11. juni 2016
• Hanne Diemar, regionskontoret i Holstebro fylder 40 år

den 18. juni 2016
• Niels Andersson, forvaltning Storkøbenhavn fylder 60 år

den 21. juni 2016
• Merete Kähler Norsker, regionskontoret i Næstved fylder

40 år den 14. juli 2016
• Susanne Frelsvig, kursusafdelingen fylder 50 år den 9.

august 2016
• Pia Münster-Swendsen, regionskontoret i Næstved

fylder 40 år den 23. august 2016
• Gitte Rugaard, lokalkontoret i Hillerød fylder 60 år den

27. august 2016
• Jørgen Højer, regionskontoret i Holstebro fylder 60 år

den 5. september 2016

Goddag til:
• Lasse Welander-Haahr barselsvikar i

kommunikationsafdelingen pr. 29. marts 2016
• Kristina Cecevic lånesagskonsulent i økonomiafd. pr.

11. april 2016
• Rikke Daugstrup, økonomikonsulent i økonomiafd. pr. 1.

maj 2016
• Joy Gundel, studentermedhjælp i kursusafdelingen pr.

31. maj 2016
• Odeta Parfionovaita kontorelev i Brøndby Boligselskab

pr. 1. juni 2016

• Merete Orlander teamleder i Lejerbos kundeservice pr.
6. juni 2016

Farvel til:
• Jane Vanting Dannesøe lånesagskonsulent i

økonomiafdelingen pr. 31. marts 2016
• Jakob Bøjen, chefkonsulent i udviklings-

byggeafdelingen pr. 31. marts 2016
• Thomas Kold Christensen, teamleder i kundeservice pr.

30. april 2016
• Lone Bach Halvas, teamleder i økonomiafdelingen pr.

30. april 2016
• Jørgen Frydenkjær-Olsen SAP-konsulent i IT-afdelingen

pr. 30. april 2016
• Britta Winter Nielsen, boligrådgiver/driftsassistent på

regionskontoret i Holbæk pr. 31. maj 2016
• Ronny M. Povlsen, SAP-konsulent i IT-afdelingen pr.

31. juli 2016
• Søren Bo Andresen, forvaltningskonsulent på

regionskontoret i Brøndby pr. 31. august 2016

I nye job:
• Jette Houborg fra vikar i forbrugsafdelingen til fastansat

boligrådgiver/driftsassistent på regionskontoret i Holbæk
pr. 1. marts 2016

• Tina Hansen fra tidsbegrænset ansat i Brøndby
Boligselskabet til fastansat kontorassistent i Brøndby
Boligselskab pr. 1. marts 2016

• Sara Katrine Nissen fra udviklingskonsulent i udviklings-
og byggeafdelingen til projektleder i samme afdeling pr.
1. marts 2016

• Nikolaj Kjærgaard Ammitzbøll fra teamleder i
økonomiafdelingen til økonomikonsulent i samme
afdeling pr. 1. april 2016

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Tillykke til:
• Jacob Falk Laursen, Lejerbo København uddannet

ejendomsservicetekniker den 31. maj 2016
• Jens Hammer. afd. 21-0 m.fl. København fylder 50 år

den 21. juni 2016
• Niels Keld Henriksen, afd. 76-0 m.fl. Aalborg fylder 60

år den 17. juli 2016
• Kurt Jensen, afd. 203-0 m.fl. Frederiksberg fylder 60 år

den 2. august 2016
• Erik Due Hansen, afd. 265-0 m.fl. Bornholm fylder 50 år

den 3. august 2016
• Thorkild Lorentsen, afd. 556-0 m.fl. Kolding fylder 50 år

• Gerd Annette Wegener, varmemester i afd. 463-0 m.fl.
København pr. 1. juni 2016

• Stina Mikkelsen, kontormedhjælp i afd. 123-0 m.fl.
Holbæk pr. 1. juni 2016

Farvel til:
• Sebastian Nielsen, gårdmand i afd, 49-0 m.fl. Hvidovre,

pr. 31. december 2015
• Sofie Ingvorsen Dall, fritidsguide på ydre Nørrebro

København pr. 29. februar 2016
• Mads Nielsen, ejendomsservicetekniker elev i Lejerbo

Horsens, pr. 14. marts 2016
• Morten Nordly, gårdmand i afd. 56-0 m.fl. Rødovre pr.

31. marts 2016
• Søren Nyrup Rosenberg, konsulent i Hothers Plads

Tilmelding til Lejerbos kursusafdeling, kursus@lejerbo.dk eller tlf. 38 12 12 99
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den 5. august 2016
• Jens Berntsen, afd. 158-0 m.fl. Aalborg fylder 60 år den

5. august 2016
• Zvonko Iloevski, afd. 253-0 m.fl. Frederiksberg fylder 60

ården 10. august 2016
• Karsten I. Hansen, afd. 88-1 København fylder 50 år

den 16. august 2016
• Lars Bo Lauridsen, afd. 584-0 m.fl. Herning 10 års

jubilæum den 1. juni 2016
• Lars Nielsen, afd. 158-0 m.fl. Aalborg 10 års jubilæum

den 1. juni 2016
• Martin Sevel, afd. 237-0 m.fl. Frederiksberg 10 års

jubilæum den 1. juni 2016
• Jimmy Eden Nielsen, afd. 64-1 Arb.bol.sel i Rødovre, 25

års jubilæum den 10. juni 2016
• Eva Bak Rytter Knudsen, afd. 692-0, m.fl. Randers 10

års jubilæum den 26. juni 2016
• Lenette Fjordvald Sørensen, afd. 354-0 m.fl. Randers

10 års jubilæum den 29. juni 2016
• Allan Nyboe, afd. 154-0 Køge-Bugt 10 års jubilæum den

31. juli 2016
• Lars Wedderkopp, afd. 248-0 m.fl. København 25 års

jubilæum den 1. september 2016
• Jan Larsen, afd. 133-0 Hvidovre 25 års jubilæum den 1.

september 2016

Goddag til:
• Ali Nasser Awada, studentermedhjælp i Lejerbo

København, Hothers Pl. helhedsplan 1. februar 2016
• Frank Mortensen Kvist, gårdmand i afd. 157-0 Brøndby

pr. 15. februar 2016
• Nicolai Meisler, gårdmand i afd. 20-0 m.fl. Hvidovre pr.

22. februar 2016
• Jeanette Damjanov, gårdmand i afd. 20-0 m.fl. Hvidovre

pr. 1. marts 2016
• Anna Engel Wallin, fritidsguide koordinator i Lejerbo

København, ydre Nørrebro pr. 1. marts 2016
• Jannie Schlichter Dahl, gårdmand i afd. 463-0 m.fl.

København pr. 1. marts 2016
• Ahmad Abdallah, gårdmand i afd. 270-0 m.fl.

København pr. 1. marts 2016
• Jenni Hermann, gårdmand i afd. 18-0 m.fl. Lolland pr. 1.

marts 2016
• Henrik Agerbo Hansen, gårdmand i afd. 14-0 m.fl. Vejle

pr. 1. marts 2016
• Mads Andersen, varmemester i afd. 37-0 m.fl. Randers

pr. 14. marts 2016
• Niclas Patrick Bonfils, boligsocial medarb. i Lejerbo

Faxe pr. 1. april 2016
• Chris H. Gamst, boligsocial med.arb. i Lejerbo Faxe pr.

1. april 2016
• Maria Asbech Albrechtsen, gårdmand i afd. 171-0 m.fl.

Fredensborg m.m. pr. 15. april 2016
• Kim Reinewald, lokalinspektør i Lejerbo Århus m.m. pr.

18. april 2016
• Allan Brogaard-Madsen, gårdmand i afd. 4-0 m.fl.

Frederiksborg pr. 1. maj 2016
• Niels Thrane, gårdmand i afd, 171-1 m.fl. Fredensborg

m.m. pr. 1. maj 2016
• Dirk Ottesen, varmemester i afd. 331-0 Rødovre pr. 3.

Helhedsplan, København pr. 31. marts 2016
• Jesper Urban Christensen, gårdmand i afd. 171-1 m.fl.

Fredenborg pr. 31. marts 2016
• Dennis Sellerup Pedersen, gårdmand i afd. 5-0 m.fl.

Faxe pr. 31. marts 2016
• Lizette Gehlsen, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre pr.

31. marts 2016
• Jørgen Torben Andersen, gårdmand i afd. 408-0 m.fl.

Kolding pr. 30. april 2016
• Maria Andersen, cafemedarbejder i cafe Perlen i

Brøndby Boligselskab pr. 30. april 2016
• Kenneth Frank Gierahn, lokalinspektør i afd. 285-0 m.fl.

Køge-Bugt pr. 30. april 2016
• Paul Hartman, varmemester i afd. 133-0 Hvidovre pr.

15. maj 2016
• Rasmus Nielsen, gårdmand i afd. 605-0 m.fl. Brøndby

Boligselskab pr. 31. maj 2016
• Birgitte Mørk, kontormedhjælp i Lejerbo Holbæk pr. 30.

juni 2016
• Mickey Sevel, gårdmand i afd. 237-0 m.fl. Frederiksberg

pr. 30. juni 2016
• Tine Hjemmegaard, boligsocial medarbejder i Lejerbo

Thisted, afd. 30. juni 2016
• Tina Albrechtsen, varmemester i afd. 463-0 m.fl.

København pr. 30. juni 2016
• Henrik Jensen, gårdmand i afd. 4-0 m.fl. Frederiksborg

pr. 31. juli 2016
• Bjarne Sass Petersen, varmemester i afd. 156-0,

Gentofte pr. 31. august 2016
• Brian Alexandersen gårdmand i afd. 76-0 m.fl. Aalborg

pr. 31. august 2016
• Kim Rene Jensen, gårdmand i afd. 603-0 Brøndby

Boligselskab pr. 31. august 2016
• Jan Stig Hansen, gårdmand i afd, 138-0 Holbæk pr. 30.

september 2016

I nye job:
• Michella Dag Andersen, fra kontorelev i Brøndby

Boligselskab til kontormedhjælp i afd. 605-0 m.fl.
Brøndby Boligselskab pr. 1. februar 2016.

• Torben Kjeld Kristensen, lokalinspektør i Lejerbo
Kolding, afd. 213-0 m.fl. pr. 1. marts 2016 også ansat
som lokalinspektør i Lejerbo Kolding, afd. 228-0 m.fl.

• Erik Valentin Rasmussen, fra tidsbegrænset gårdmand i
Lejerbo Faxe til fastansat gårdmand i Lejerbo Faxe pr.
1. marts 2016

• Jens Hammer, fra varmemester i Lejerbo Brøndby, afd.
90-0 m.fl. til varmemester i afd. 21-0 m.fl. Lejerbo
København pr. 1. marts 2016

• Lars Hansen, fra varmemester i afd. 331-0 Lejerbo
Rødovre til varmemester i Lejerbo Brøndby, afd. 90-0
m.fl.

• Benjamin Jesper Svendsen, fra tidsbegrænset ansat i
Brøndby Boligselskab, afd. 605-0 m.fl. til fastansat
gårdmand i samme afdelinger pr. 1. maj 2016

• Fritz Bolvig Kristiansen, deltidsansat gårdmand i Lejerbo
Næstved er pr. 1. maj 2016 ansat som gårdmand på
fuldtid i afd. 5-0 m.fl. Faxe

• Tim Jensen, gartner i afd. 133-0 Hvidovre er med
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maj 2016
• Mette Fals Jørgensen, lokalinspektør i Lejerbo Aalborg

pr. 1. juni 2016
• Tanya Rye Jeppesen, cafemedarbejder i cafe Perlen i

Brøndby Boligselskab pr. 1. juni 2016
• Bjørn Stokholm Hundevad, boligsocial medarbejder i

Lejerbo frederiksværk pr. 1. juni 2016

virkning fra 15. maj 2016 ansat som varmemester i
samme afdeling.

• Henrik Knudsen Jensen, gårdmand i Lejerbo Aalborg til
varmemester i Lejerbo Aalborg pr. 1. juni 2016

• Svend-Erik Zinck Kjærsgaard fra lokalinspektør i
Lejerbo Kolding til varmemester i afd. 213-0 m.fl.
Lejerbo Kolding pr. 1. september 2016.

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