
NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Tilbagemelding på orienteringsmøderne
Den 16. og 18. januar havde vi i hovedbestyrelsen inviteret organisationerne til
orienteringsmøde. Dels for at informere om Lejerbos nuværende situation, hvor
landsformanden er trådt tilbage, og hvor Lejerbo København og Lejerbo Kolding har
meldt sig ud af Lejerbo. Dels for at høre, hvordan organisationerne ser på
situationen. 

Der var en overvældende tilslutning til møderne med ca. 80 deltagere i Valby og ca. 60 deltagere i Aarhus. Vi vil i
hovedbestyrelsen gerne takke for to rigtig gode og konstruktive møder. Det var utrolig dejligt at mærke opbakningen til
Lejerbo og vores fællesskab. Vi vil her forsøge at lave en opsamling på, hvad der blev drøftet på møderne:

Lejerbo Kolding
Som I ved, traf Lejerbo Koldings repræsentantskab i begyndelsen af december beslutning om at give deres bestyrelse
mandat til at opsige administrationsaftalen med Lejerbo.

På orienteringsmøderne spurgte flere af deltagerne til Lejerbo Koldings begrundelse for opsigelsen og krav til en ny
administrationsaftale. Men Kolding har ikke på nuværende tidspunkt stillet krav eller givet udtryk for, at de var utilfredse
med administrationen. Til gengæld har vi fra hovedbestyrelsens side understreget, at vi meget gerne vil i dialog med
Kolding.

Derfor vil vi helt konkret sende en invitation til Lejerbo Kolding, så vi kan mødes og tage en snak. Vi har altid været
glade for at have Kolding med i Lejerbo-familien og håber på at kunne finde en løsning.

Der var også kritiske kommentarer til, at Bent Jacobsen stadig sidder i hovedbestyrelsen, efter at han i december trak
sig som landsformand. Men det har været den pragmatiske løsning, vi har kunnet komme frem til – altså at Bent kunne
blive siddende i bestyrelsen, hvis han trak sig. Vi kan jo som hovedbestyrelse ikke afsætte en formand. Og samtidig vil vi
som sagt godt sende et signal om, at vi fortsat gerne vil samarbejde med Kolding.

Ekstraordinært landsrepræsentantskabsmøde eller ej
Der var på forhånd kommet opfordringer fra flere sider til at indkalde til et ekstraordinært landsrepræsentantskabsmøde
for at få valgt en ny landsformand. Som vi forklarede på orienteringsmøderne, så valgte vi af flere grunde ikke at
anbefale den løsning. 

For det første ville en formand valgt på et ekstraordinært møde skulle på valg igen til maj. Det ville altså blive en meget
kort periode, vedkommende ville få. For det andet siger vedtægterne, hvem der skal tage over, hvis en formand får
forfald. Så det var der altså ingen tvivl om. For det tredje får vi tid til at tænke os om og forberede valget af ny
landsformand. Og endelige koster det jo også penge at afholde et landsrepræsentantskabsmøde.

På orienteringsmøderne var der flere, der argumenterede for, at der alligevel skulle holdes et ekstraordinært
landsrepræsentantskabsmøde. Men det var langt fra de 50 % af repræsentantskabsmedlemmerne, der skal til for at
indkalde til sådan et møde, som gav udtryk for det synspunkt.

Fokus på visioner og udvikling
Vi præsenterede også nogle af de fokuspunkter, vi gerne vil have arbejdsro til i hovedbestyrelsen i den kommende tid.
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For eksempel står vi overfor at skulle formulere nye visioner og målsætninger for Lejerbo. Blandt andet skal vi se på,
hvad det er for en administrationsorganisation, vi ønsker os fremover. 

Vi vil også gerne arbejde med at høste frugterne af vores it-investeringer. Her vil vi kunne gøre vores arbejdsgange
mere strømlinede og kvalificere vores beslutninger ved at tage udgangspunkt i de data, vi nu har til rådighed. 
Og så er der historisk meget gang i nybyggeri og udvikling.

På møderne var der også synspunkter fremme om, at det jo i virkeligheden er alt det positive, der sker, som er
interessant for jer ude omkring i landet at høre om. Det vil vi selvfølgelig også tage til os.

Økonomien
Endelig fik deltagerne på orienteringsmøderne svar på nogle af de spørgsmål til økonomien, der var blevet rejst af flere
organisationer. 

Til spørgsmålet om, hvad den enkelte organisations risiko i forbindelse med administrationsorganisationen er, lød
svaret, at hver organisation har lagt et medlemsindskud, som man selvfølgelig i allerværste fald vil kunne tabe. Der er
tale om 200 kr. pr. organisation. Boligorganisationerne hæfter med andre ord ikke for administrationens forpligtelser.

Der blev også spurgt til administrationsorganisationens økonomi. Er der lavvande i kassen? Det er jo altid klogt at have
noget at stå i mod med. Også her blev deltagerne beroliget, idet administrationen har en pæn buffer, som kan modstå
de krav, der vil komme om fortsat udvikling. 

Administrationshonoraret
Endelig blev der spurgt til, om administrationshonoraret nu vil eksplodere, når København og Kolding har opsagt deres
aftale. Her kunne vi berolige med, at beløbet for både 2018 og 2019 ligger inden for de beløb, der allerede er lagt ind i
afdelingernes budgetter. Der kommer altså ingen ubehagelige overraskelser her. 

Der kom i den forbindelse spørgsmål til, at Lejerbo Kolding har meldt ud i pressen, at de kan administrere for 2500 kr. 

Ved at være selvadministrerende får Kolding selvfølgelig den fordel, at de ikke skal betale moms. Men kigger man på
Landsbyggefondens tal, kan man se, at der i øjeblikket ikke er nogen boligorganisationer af Lejerbo Koldings størrelse,
der kan administrere for det beløb. Ser man på listen over sammenlignelige boligorganisationer, så ligger deres
administrationsbidrag mellem 3358 kr. og 5973 kr. I Lejerbo er prisen 3840 kr. inklusiv moms.

Der kom også spørgsmål til den retssag om momsproblematikken, som kører i BL-regi i øjeblikket. Vi ved jo ikke, hvad
den ender med. Men det er under alle omstændigheder en af vores opgaver som hovedbestyrelse at holde øje med
administrationshonoraret. Og uanset hvad momsafgørelsen ender med, så skal vi være opmærksomme på at holde
honoraret nede på et acceptabelt niveau her i Lejerbo.

Til toppen

Ny landsformand
Vi fik som hovedbestyrelsen et klart signal fra organisationerne om at finde en
kandidat, som vi kunne anbefale som ny landsformand, når vi mødes til
repræsentantskabsmødet den 17. maj.

På vores møde den 25. januar blev et kvalificeret flertal af bestyrelsen enige om at
anbefale nuværende næstformand og fungerende landsformand Gunnar Sørensen som ny landsformand.

Vi besluttede også, at de kandidater, der måtte være til posten som landsformand, kan få hjælp til at opsætte og
udbrede valgmateriale. Hvis man senest den 16. marts sender tekst og eventuelt billede til kommunikationschef Tine
Staun Petersen, tsp@lejerbo.dk, så vil kommunikationsafdelingen sætte materialet op, lægge det på lejerbo.dk og sørge
for, at det bliver udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne.

Til toppen

mailto:tsp@lejerbo.dk


Elevarbejdet kører på skinner
Vi har besluttet at nedlægge vores elevudvalg. Elevudvalget nedsatte vi på et
tidspunkt, hvor det var forholdsvist nyt for os at have
ejendomsserviceteknikerelever, og hvor vi ikke havde nogen kontorelever i
administrationen. Samtidig var der elementer i ejendomsserviceteknikerelevernes
uddannelse, som vi gerne ville have rettet op på, så det blev dygtige medarbejdere,

der kom ud af det. 

Det er vores oplevelse, at eleverne og deres uddannelse er kommet så godt på skinner, at vi ikke længere behøver et
særligt udvalg til det område. Men vi vil selvfølgelig stadig følge elevområdet med stor interesse i bestyrelsen.

Til toppen

Administrationen konsolideres
Tilbage i november besluttede vi, at organisationernes optjente rentemarginal for
2017 skal bruges til at konsolidere administrationsorganisationen. Der er tale om
cirka 4 mio. kr. 

Når vi traf den beslutning, er det selvfølgelig fordi, administrationsorganisationen går
en driftsmæssig lidt usikker tid i møde, hvor der allerede er tilpasset betydeligt, og hvor vi kan forvente yderligere
tilpasninger i forbindelse med Lejerbo Koldings opsigelse. 

Til toppen

Initiativprisen på pause
Det er normalt på denne tid af året, at vi begynder at efterlyse kandidater til årets
initiativpriser. Der har dog de seneste år været et vigende antal og især en vigende
kvalitet i ansøgningerne. Derfor har vi besluttet at sætte uddelingen af Lejerbos
initiativpris på pause. Der bliver dermed ikke uddelt nogen priser i 2018.

Til toppen

KURSUS
Introduktion til
bestyrelsesarbejdet
Onsdag den 21. marts 
kl. 17.00 – 20.30
Lejerbos hovedkontor, 
Gl. Køge Landevej 26
Kursus nr. 5

Brug af afdelingens
hjemmeside
Mandag den 19. marts 
kl. 17.00 – 20.30
Lejerbos hovedkontor, 
Gl. Køge Landevej 26
Kursus nr. 2

Kursusforløb for
organisationsbestyrelser
modul 1
Tirsdag den 24. april 
kl. 17.00 – 20.30
Bodenhoffs Plads, Christianshavn
Kursus nr. 10

NAVNENYT
EJENDOMSFUNKTIONÆRER • Merete Pedersen, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre pr.

22. januar 2018
• Robert Chmielowski, gårdmand i afd. 605-0 m.fl.

Tilmelding til Lejerbos kursusafdeling, kursus@lejerbo.dk eller tlf. 38 12 12 99
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Tillykke til:
• Povl Erik Olesen, afd. 135-0 m.fl. Frederiksværk 25 års

jubilæum den 1. februar 2018
• Brian Dyreby, afd. 228-0 m.fl. Kolding 10 års jubilæum

den 4. februar 2018
• Rene Hansen, afd. 535-0 m.fl. Holbæk, 10 års jubilæum

1. marts 2018
• Tommy Mortensen, afd. 13-0 Randers, 10 års jubilæum

den 1. april 2018
• Erik Skjold Voss, afd. 536-1. København, 10 års

jubilæum den 1. april 2018
• Kenneth Sevel, afd. 536-1 København, 10 års jubilæum

den 1. april 2018
• Klaus Junker Hansen, afd. 66-0 m.fl. Kolding, 25 års

jubilæum den 19. april 2018
• Anita Dreiland Hansen, afd. 608-0 m.fl. Brøndby

Boligselskab 10 års jubilæum den 1. maj 2018
• Jan Kaj Hansen, afd. 384-0 m.fl. København 25 års

jubilæum den 10. maj 2018
• Christian Winther, afd. 82-0, Hvidovre fylder 60 år den 8.

april 2018
• Ole Mansa, afd. 47-0 m.fl. Hvidovre, fylder 60 år den 14.

april 2018
• Thomas Mathiassen, afd. 61-0 m.fl. Høje Taastrup 50 år

den 17. maj 2018
• Svend Aage Fisker, afd. 1131-0 Haslev Boligselskab

fylder 60 år den 21. maj 2018
• Karsten Peter Larsen, afd. 123-0 m.fl. Holbæk fylder 50

år den 25. maj 2018
• Michael Kirchhof, elev i Lejerbo Køge-Bugt udlært som

ejendomsservicetekniker pr. 1. februar 2018

Goddag til:
• Sabrina Werner Jensen, gårdmand i afd. 203-0 m.fl.

Lejerbo Frederiksberg pr. 1. januar 2018
• Henrik Møller, gårdmand i afd. 135-0 m.fl. Frederiksværk

pr. 1. januar 2018
• Leif Nielsen, gårdmand i afd. 248-0 m.fl. København pr.

8. januar 2018
• Mette Krab, beboerkoordinator i afd. 248-0 m.fl.

København pr. 15. januar 2016
• Jørgen Christoffersen gårdmand i afd. 173-0 m.fl.

Rudersdal pr. 15. januar 2018

Brøndby Boligselskab pr. 1. februar 2018
• Niki Lagerstrøm, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre pr.

1. februar 2018
• Niels Hansen, varmemester i afd. 181-0 m.fl. Næstved

pr. 1. februar 2018
• Rene Brokholm, gårdmand i afd., 171-1 m.fl.

Fredensborg og Helsingør pr. 1. februar 2018
• Ivan Holm, varmemester i afd. 603-0, Brøndby

Boligselskab pr. 1. februar 2018
• Lennert Buchmann, gårdmand i afd., 248-0 m.fl.

København pr. 1. februar 2018
• Camilla Berit Jay, gårdmand i afd. 182-1 m.fl. Næstved

pr. 1. februar 2018
• Claus Sørensen, gårdmand i afd. 182-1 m.fl. Næstved

pr. 1. marts 2018
• Carsten Hansen, varmemester i afd. 7-0 m.fl. Holbæk pr.

1. marts 2018

Farvel til:
• Allan Løfgren, lokalinspektør i afd. 603-0 Brøndby

Boligselskab pr. 31. december 2017
• Hans Jørn Haugaard, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre

pr. 31. januar 2018
• Martin Roed, gårdmand i afd. 182-1 m.fl. Næstved pr.

31. januar 2018
• Sofie Kruse, gårdmand i afd. 45-0 m.fl. Farum pr. 28.

februar 2018
• Erik Bodi, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. pr. 28. februar 2018
• Claus K. Binder gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre pr.

30. april 2018
• Kenneth Larsen, gårdmand i afd. 384-0 København pr.

30. april 2018
• Patrick Ejby Pedersen, afd. 204-0 m.fl. København pr.

31. maj 2018.

I nye job:
• Kaj Pedersen fra gårdmand i afd. 171-1 m.fl.

Fredensborg til gårdmand i afd. 61-0 mfl. Høje Taastrup
pr.- 1. januar 2018

• Benny Breitenstein, fra gårdmand i afd. 182-1 m.fl.
Næstved til gårdmand i afd. 154-0 m.fl. Køge Bugt pr. 1.
januar 2018

• Christian Lange Pedersen, fra gårdmand i afd. 203-0
m.fl. Frederiksberg til gårdmand i afd. 157-0 m.fl.
Brøndby pr. 1. februar 2018.

ADMINISTRATIVE

Tillykke til:
• Mette Rossum, Brøndby Boligselskab fylder 50 år den 8.

maj 2018
• Joan Gronemann, økonomiafd. fylder 60 år den 29. maj

2018

Farvel til:

• Nina Lindberg Carlsen, økonomikonsulent i økonomiafd.
pr. 30. april 2018

• Bolette Jørgensen, økonomikonsulent i økonomiafd. pr.
30. april 2018

• Malene Svoldgaard Olsen, økonomiass. i økonomiafd.
pr. 30. april 2018

• Inger Jørgensen, sekretær i udviklings- og byggeafd. pr.
30. april 2018

• Heidi Holmberg, juridisk konsulent i sekretariatet pr. 30.
april 2018



• Annette Walter, projektleder i udviklings- og
byggeafdelingen pr. 31. december 2018

• Anne Heinze, økonomiass. i koncernøkonomiafd. 7.
januar 2018.

• Nina B. Delfour, personlig ass. i forvaltning
Storkøbenhavn pr. 31. januar 2018

• Charlotte Thorsgaard Jacobsen, byggekoordinator i
udviklings- og byggeafd. pr. 31. januar 2018

• Per Christensen, økonomikonsulent i udviklings- og
byggeafd. pr. 31. januar 2018

• Britt Møller boligrådgiver i udlejning Hovedstadsområdet
pr. 15. marts 2018

• Kristina Cecevic lånesagskonsulent i økonomiafd. pr. 31.
marts 2018

• Per Rosbjørn Jensen, projektleder i udviklings- og
byggeafd. pr. 31. marts 2018

• Heidi Rømer Brandt, servicemedarbejder i
serviceteamet pr. 30. april 2018

• Christina Volder, økonomiassistent i forbrugsafd. pr. 30.
april 2018

• Jeanette Reich, økonomiassistent i forbrugsafd. pr. 30.
april 2018

• Susanne D. Kristensen, sekretær i økonomiafd. pr. 31.
maj 2018

I nye job:
• Per Hellmann fra driftschef på regionskontoret i Brøndby

til driftscontroller på regionskontoret i Brøndby pr. 1.
januar 2018

• Anna Sellebjerg Møller fra kursuskonsulent i
kursusafdelingen til forvaltningskonsulent i forvaltning
Storkøbenhavn

•
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