
Landsrepræsentantskabsmødet 2018

Den 17. maj holdt Lejerbos landsrepræsentantskab sit årlige møde. Denne gang
blev mødet afholdt i Aarhus, hvor 133 af repræsentantskabets 173
stemmeberettigede medlemmer var mødt op. Herudover deltog også observatører,
gæster og ansatte i mødet.

Årets møde blev et langt møde på grund af de mange afstemninger, men forløb glat i en god og positiv stemning.

Til toppen

Ny formand og nye HB-medlemmer
I år skulle repræsentantskabet blandt andet vælge ny landsformand og nye
medlemmer til en del af pladserne i hovedbestyrelsen.

Ny landsformand blev Gunnar Sørensen fra Lejerbo Frederiksberg. Gunnar fik 86
stemmer, mens Michael Buch Barnes fra Brøndby Boligselskab fik 25 stemmer,

Jørgen Knudsen fra Lejerbo Rødovre fik 12 stemmer, Bente Castenschiold fra Lejerbo Trehøje fik 7 stemmer og Claus
Schnoor fra Lejerbo Helsingør fik 3 stemmer.

Gunnar Sørensen har tidligere været næstformand for øst, og der skulle derfor vælges en ny næstformand. Det blev Erik
Gemmer fra Lejerbo Hvidovre med 84 stemmer. Til den post opstillede Michael Buch Barnes fra Brøndby Boligselskab
også op og fik 45 stemmer. Claus Schnoor fra Lejerbo Helsingør fik 4 stemmer.

Til valgkreds 1 skulle der vælges tre nye hovedbestyrelsesmedlemmer. Det blev: Michael Buch Barnes med 80
stemmer, Poul Erik Traulsen fra Lejerbo Brøndby blev genvalgt med 77 stemmer, mens Søren Rosenlund fra Lejerbo
Hvidovre kom i hovedbestyrelsen for en 1-årig periode med 71 stemmer.

I valgkreds 2 skulle der vælges ét nyt hovedbestyrelsesmedlem. Det blev Anette Johansen fra Lejerbo Holbæk med 116
stemmer.

I valgkreds 3 var to hovedbestyrelsesmedlemmer på valg. Både Inge Køster fra Lejerbo Aarhus og Børge Olsen fra
Lejerbo Skørping blev genvalgt med henholdsvis 91 og 55 stemmer.

Der var også valg til suppleantposterne. Du kan se resultaterne af disse valg på her

Til toppen

Beretninger, kommentarer og forslag
Udover valgene til hovedbestyrelsen skulle både fungerende landsformand Gunnar
Sørensen, administrerende direktør Palle Adamsen og direktør Mette Møllerhøj
aflægge beretninger. Og så fremlagde direktør Henrik Ricken regnskabet og
orienterede om budgettet for det kommende år. Regnskabet blev godkendt af
repræsentantskabet.
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https://www.lejerbo.dk/bestyrelse/nyheder/17-05-2018-ny-landsformand


Der var mulighed for, at repræsentantskabsmedlemmerne kunne kommentere på eller stille spørgsmål til beretningerne.
Det benyttede en god håndfuld deltagere sig af.

Derudover var der indkommet to forslag til repræsentantskabsmødet. Et fra Brøndby Boligselskab om en
vedtægtsændring, der skulle betyde, at landsrepræsentantskabet fremover også skal godkende budgettet for
administrationsorganisationen. Selvom et flertal stemte for forslaget (75 stemte for og 55 imod), så faldt forslaget
alligevel. Når der er tale om en vedtægtsændring, skal 2/3 nemlig stemme for.

Et andet forslag kom fra et medlem af Lejerbo Frederiksborgs bestyrelse. Forslaget indeholdt blandt andet en åbning af
projekterne SAM_BO, AlmenIndkøb og nye hjemmesider samt et muligt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Forslaget faldt med 19 stemmer for og 106 imod.

Nedenfor kan du se mere om nogle af de emner, der blev behandlet i de forskellige beretninger.

Til toppen

Tilpasningen af administrationen
Både fungerende landsformand Gunnar Sørensen og direktør Mette Møllerhøj
nævnte i deres beretninger den tilpasning af administrationen, der fandt sted i
december sidste år. 

Begge talerne hæftede sig ved, at den dramatiske tilpasning ikke har ført til et
markant forøget fravær. Faktisk har både de berørte medarbejdere og deres kolleger vist flot Lejerbo-ånd og har stort
set passet deres opgaver i hele den turbulente tid. Og heldigvis har en stor del af de afskedigede medarbejdere fundet
nyt job.

Nogle andre steder i Lejerbo, når der har været vakante stillinger, andre uden for Lejerbo. Og alle har fået tilbudt hjælp
til at finde nye jobs.

Til toppen

Effektiviseringer og indkøb
På repræsentantskabsmødet præsenterede Gunnar Sørensen og Palle Adamsen
også nogle af de tal, vi har kunnet trække vedrørende de effektiviseringer, som
organisationerne skal opnå inden udgangen af 2020. Lejerbos it-system
understøtter nemlig, at man kan se, hvilke organisationer og afdelinger der bevæger
sig i den rigtige retning. Samtidig kan vi se, at der er cirka 100 kroners forskel pr.

kvadratmeter på de mest effektive organisationer og de mindst effektive. For en bolig på 80 kvadratmeter betyder det en
forskel på 8000 kr. årligt på huslejen.

Gunnar Sørensen fremhævede nødvendigheden af, at vi også effektiviserer vores indkøb for at nå i mål. Han opfordrede
derfor til, at man ude i boligorganisationerne endnu en gang vil overveje at tage AlmenIndkøb i brug de steder, hvor det
ikke allerede er sket.

Til toppen

Databeskyttelsen gælder fra nu
Den 25. maj trådte den nye persondataforordning i kraft. Mette Møllerhøj berettede
om, at der bliver gjort meget for at implementere forordningen overalt i Lejerbo. Ikke
mindst i lyset af, at der fremover vil kunne falde bøder i størrelsesordenen 10 mio.



kr. Og det bødeniveau gælder både for administrationsorganisationen og for en
mellemstor boligorganisation.

Afdelings- og organisationsbestyrelser er naturligvis også omfattet af den nye lovgivning på området. Både sådan at
forstå, at bestyrelsesmedlemmerne bliver beskyttede, og sådan at forstå at man som bestyrelsesmedlem ikke længere
nødvendigvis har adgang til de data, man tidligere har haft adgang til. Lejerbos er dataansvarlig og skal derfor vurdere,
om der er et sagligt og nødvendigt formål med at give oplysninger videre til bestyrelsesmedlemmer. Det vil der komme
yderligere information ud om i den nærmeste fremtid.

Du kan desuden læse mere på her

Til toppen

Nedrivning og omdannelse af boliger
Som vi tidligere har omtalt, kom regeringen tilbage i marts med udspillet ”Ét
Danmark uden parallelsamfund”. Der har været mange forhandlinger frem og
tilbage, ikke mindst om finansieringen af udspillet. Finansieringen er landet på, at
Landsbyggefonden skal stå for 10 mia. kr. til indsatsten i de hårdest ramte
ghettoområder. I sin beretning understregede Gunnar Sørensen det

utilfredsstillende i, at lejernes penge til bruges til et sådant politisk projekt. Men omvendt svarer beløbet nogenlunde til
det, som Landsbyggefonden alligevel ville have brugt på disse områder i perioden. 

Værre er det set med vores øjne, at hårdest ramte udsatte boligområder nu skal lave en plan for enten at rive boliger
ned eller sælge dem som ejerboliger, sådan at der fremover kun vil være 40 % almene boliger i området. Det gælder for
eksempel Agervang i Holbæk og Munkebo i Kolding. Det virker jo helt galimatias, når vi har renoveret områderne for
flere hundrede millioner af kroner inden for de seneste år. Men opgaven er altså at aflevere sådan en plan til kommunen
inden årets udgang, hvis forslaget bliver vedtaget inden sommerferien.

Til toppen

Konference om visioner
Årets bestyrelseskonference havde ”Visioner” som den røde tråd. Lejerbo står for at
skulle have nye visioner. Samtidig begynder flere og flere organisationer at arbejde
med deres egne lokale visioner. Bestyrelseskonferencen var dermed inspiration til
det fremtidige visionsarbejde.

Dagens første oplæg stod iværksætter, forfatter og almen beboer Jonathan Løw for. Jonathan gav sit bud på, hvordan
visioner kan være med til at gøre arbejdet i en afdelings- eller organisationsbestyrelse mere spændende og attraktivt.
Han kom også med ideer til, hvordan man formulerer en god vision.

Næste oplæg kom fra studerende og forsker Emma Nielsen, der har været med til at udarbejde en rapport om social
bæredygtighed med udgangspunkt i fire af Lejerbos boligafdelinger. Emmas budskab var, at vi faktisk allerede arbejder
med det hotte begreb ”social bæredygtighed”, men at vi måske skal blive bedre til at tænke det bevidst ind, for eksempel
når vi bygger nyt og renoverer – og ikke mindst blive bedre til at fortælle om det.

Endelig kom Natalia Rogaczewska fra BL og fortalte om, hvordan vi både lokal og centralt kan bruge FNs verdensmål
som en ramme for vores egne visioner. Hendes pointe var også, at vi som almene boligorganisationer i forvejen faktisk
bidrager til at nå en del af målene. Det betyder blandt andet, at vi er interessante for kommunerne, fordi vi kan hjælpe
dem med at nå deres mål. Igen kræver det, at vi får fortalt om det og får taget initiativet i forhold til vores
samarbejdspartnere.

Find alle de tre oplæg her 

Til toppen

https://www.lejerbo.dk/om-lejerbo/persondata
https://www.lejerbo.dk/bestyrelse/nyheder/23-05-2018-praesentationer-fra-bestkonference


NAVNENYT
EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Tillykke til:
• Michelle Knudsen Engmann, udlært som

ejendomsservicetekniker i Lejerbo Vejle den 31. maj
2018

• Michael Kunz, udlært som ejendomsservicetekniker i
Lejerbo Kolding den 31. maj 2018

• Erik Christensen, afd. 122-0 m.fl. Thisted 10 års
jubilæum den 1. juni 2018

• Bjarne Hansen, afd. 91-0 m.fl. Faxe 10 års jubilæum den
2. juni 2018

• Erik Hørning Krogh, afd. 213-0 m.fl. Kolding 10 års
jubilæum den 30. juni 2018

• Rene Runge Erichsen, afd. 47-0 m.fl. Hvidovre 10 års
jubilæum den 1. juli 2018

• Peder Hansen Bonde, afd. 18-0 m.fl. Lolland 25 års
jubilæum den 1. juli 2018

• Bjarne Højer, afd. 1028-0 BSH, 10 års jubilæum den 1.
juli 2018

• Kenneth Frandsen, afd. 277-0 m.fl. Køge Bugt 25 års
jubilæum den 12. juli 2018

• Anders Ole Larsen, afd. 235-0 Frederiksberg 25 års
jubilæum den 1. august 2018

• Thomas Kristensen, afd. 135-0 m.fl. Frederiksværk 10
års jubilæum den 15. august 2018

• Kent Køppen, afd. 318-0 m.fl. Næstved 10 års jubilæum
den 18. august 2018

• Jan Vestergaard, afd. 1007-0 BSH, 10 års jubilæum den
15. september 2018

• Tommy Henriksen, afd. 1005-0 BSH 25 års jubilæum
den 1. oktober 2018

• Morten Pedersen, afd. 135-0 m.fl. Frederiksværk 10 års
jubilæum den 1. oktober 2018

• Thyge Gorm Jacobsen, afd. 158-0 m.fl. Aalborg 10 års
jubilæum den 1. oktober 2018

• Rene Salling Rasmussen, afd. 346-0 m.fl. Norddjurs 10
års jubilæum den 1. oktober 2018

• Jan Exaudi Jensen, afd. 195-0 m.fl. Næstved fylder 60
år den 23. juni 2018

• Torben Voss Pedersen, afd. 457-1 København fylder 60
år den 25. juni 2018

• Brian Skou, afd. 66-0 m.fl. Kolding fylder 50 år den 11.
juli 2018

• Per Larsen, afd. 44-0 m.fl. Hvidovre fylder 60 år den 4.
august 2018

• Kenneth Sevel, afd. 228-0 m.fl. Kolding fylder 50 år den
29. august 2018

• Johnny Knudstrup, afd. 603-0 Brøndby Boligselskab
fylder 50 år den 30. august 2018

• Kaj Larsen, afd. 950-0 m.fl. Køge Bugt, fylder 50 år den
7. september 2018

• Anders Hjorth, afd. 262-0 m.fl. Frederiksborg fylder 60 år
den 21. september 2018

•

•

Goddag til:
• Anders Olsen, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre pr. 1.

maj 2018
• Heidi Rømer Brandt, kontormedhjælp i Brøndby

Boligselskab, afd. 605-0 m.fl. pr. 1. maj 2018
• Dennis Knudsen, gårdmand i afd. 323-0 m.fl. Randers

pr. 1. juni 2018
• Anja Klok Schou, projektlede, Holstebro – Projekt

Trekanten pr. 1. juni 2018
• Jan Panduro Hansen, gårdmand i afd. 61-0 m.fl. Høje

Taastrup pr. 25. juni 2018

Farvel til:
• Jesper Zwinge, gårdmand i afd. 382-0 m.fl. Høje

Taastrup pr. 31. maj 2018
• Birger Guldmann, afd. 56-0 m.fl., Rødovre pr. 31. maj

2018
• Mette Holck, projektleder København, Aldersroesgade

projekt, pr. 30. juni 2018
• Flemming Mølby, varmemester i afd. 86-0 m.fl. Herning

pr. 15. juli 2018
• Lars Landsnean, gårdmand i afd. 44-0 m.fl. Hvidovre pr.

31. juli 2018



ADMINISTRATIVE

Tillykke til:
• Odeta Partionovaite uddannet som kontorelev i Brøndby

Boligselskab pr. 31. maj 2018
• Joan Gronemann, afd.økonomi, fylder 60 år dem 29. maj

2018
• Tine Staun Petersen, kommunikation fylder 50 år den 2.

juni 2018
• Lisbeth Hudlebusch, udlejning Hovedstadsområdet,

fylder 60 år den 3. juni 2018
• Tina Sorth, regionskontoret i Kolding, fylder 50 år den 6.

juni 2018
• Rene Stjernholm, regionskontoret i Holstebro fylder 50

år den 27. juni 2018
• Tina Jacobsen, regionskontoret i Næstved, fylder 50 år

den 9. juli 2018
• Gitte Hansen, udviklings- og byggeafd. fylder 50 år den

4. sepember 2018
• Karen Dam Florentsen, udlejning Hovedstadsområdet

fylder 60 år den 8. september 2018
• Niels Petersen, IT-afdelingen fylder 50 år den 24.

september 2018
• Dorthe Thorlaksen, sekretariatet fylder 50 år den 27.

september 2018
• Ebbe Johansson, regionskontoret i Holstebro 10 år

jubilæum den 15. juni 2018
• Frank Prehn Petersen, IT-afdelingen 10 års jubilæum

den 8. juli 2018
• Niels-Erik Jensen, IT-afdelingen 10 års jubilæum den 1.

august 2018
• Helle Kendra, koncernøkonomi 10 års jubilæum den 4.

august 2018
• Gitta Hansen, udviklings- og byggeafdelingen 10 års

jubilæum den 29. september 2018
• Michael Keis, regionskontoret i Næstved 25 års

jubilæum den 1. oktober 2018
• Lise Willerslev-Olsen, afd.økonomi 10 års jubilæum den

1. oktober 2018

I nye job:
• Odeta Partionovaite fra kontorelev i Brøndby

Boligselskab til boligrådrådgiver på regionskontoret I
Brøndby

•

Farvel til:
• Heidi Rømer Brandt, servicemedarbejder i

serviceteamet pr. 30. april 2018
• Hanne Nielsen, boligrådgiver i udlejning

Hovedstadsområdet pr. 14. maj 2018
• Simon Mølgaard Petersen, økonomikonsulent i

afd.økonomi, pr. 31. maj 2018
• Søfren Ingemann, driftschef på regionskontoret i

Brøndby pr. 31. maj 2018
• Jeanette Reich, økonomiassistent i forbrug pr. 31. maj

2018
• Helle Rasmussen, boligrådgiver i udlejning

Hovedstadsområdet pr. 30. juni 2018
• Vivi AcAlden, boligrådgiver i udlejning

Hovedstadsområdet pr. 30. juni 2018
• Lisbet Hansen, økonomiassistent i koncernøkonomi pr.

30. juni 2018
• Inger Droob, boligrådgiver på regionskontoret i Aalborg

pr. 30. juni 2018
• Vibeke Juul Sørensen, økonomiassistent i

forbrugsafdelingen pr. 30. juni 2018
• Steen Rossing Jensen, driftschef forvaltningsgruppe

Storkøbenhavn pr. 30. juni 2018
• Jeanette Lindh, regionskontoret i Brøndby pr. 30. juni

2018
• Marlene Betina Pehrson, boligrådgiver på

regionskontoret i Brøndby pr. 31. august 2018
• Kristian Foget, boligrådgiver i udlejning

Hovedstadsområdet pr. 31. august 2018
• Preben Boe Hansen, driftschef på regionskontoret i

Nordsjælland pr. 31. oktober 2018

•

KURSUS
Introduktion til
bestyrelsesarbejdet MAXI
2. november kl. 17.00
– 4. november kl. 13.00
Hotel Hesselet, Nyborg
Kursus 19

IPAD som værktøj i
bestyrelsesarbejdet
6. november kl. 17.00 – 20.30
Gammel Køge Landevej 26
Kursus 18

Råderet
13. november 17.00 – 20.30
Taastrup
Kursus 20
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Tilmelding til Lejerbos kursusafdeling, kursus@lejerbo.dk eller tlf. 38 12 12 99
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