
NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN

Hovedbestyrelsen i forstæderne
I år gik vores besigtigelsestur til nogle af forstæderne vest og nord for hovedstaden.
Nærmere betegnet Hvidovre, Brøndby, Høje Taastrup, Lyngby og Rudersdal. Turen
bød blandt andet på spændende oplæg ved Hvidovres borgmester Helle Adelborg
og projektdirektør Ole Møller fra byudviklingsselskabet Nærheden. 

Men først og fremmest fik vi set en række gode – og meget forskellige – boligområder. Fælles for alle Lejerbo-
afdelingerne er, at de byder på attraktive boliger i en overkommelig afstand til hovedstaden. Fælles for dem er også de
mange dygtige og dedikerede beboerdemokrater og ansatte, der hver dag sørger for, at boligerne fortsat er attraktive.
Det er en flot indsats, der bliver ydet ude omkring i boligområderne.

Til toppen

Årets valgkredsmøder
I år ses vi til valgkredsmøde den 8. november på Sabro Kro for valgkreds 3, og den
9. og 10. november på Scandic Sluseholmen for valgkreds 1 og 2. Programmet er
ikke helt på plads endnu. Men vi kan dog godt afsløre, at vi blandt andet skal drøfte,
om vi fremover skal holde bestyrelseskonference og valgkredsmøder på en anden
måde, end vi gør i dag. Så sæt endelig kryds i kalenderen.

Til toppen
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Status på Bo-Vita og Lejerbo Kolding
Hen over foråret har vi arbejdet på at få overdraget alle data og alle processer til Bo-
Vita (tidligere Lejerbo København) i forbindelse med deres opsigelse af
administrationsaftalen med Lejerbo. De overgik endeligt til ny administrator den
30/6. Det har stort set været et pænt forløb, hvor vi har fået afleveret tingene i god
ro og orden. 

I slutningen af juni besluttede Lejerbo Koldings repræsentantskab så endeligt at opsige samarbejdet med Lejerbo. I
mellemtiden har vi blandt andet haft drøftelser med Kolding Kommune m.fl. om sagen. Men lige inden sommerferien
valgte Lejerbo Kolding altså endegyldigt at vende os ryggen.

Derfor er vi nu i gang med også at overdrage deres data og processer. Det er et arbejde, der vil løbe frem til Lejerbo
Koldings endelige udtræden pr. 31/12.

Det er beklageligt, at vi skal vinke farvel til de to tidligere medlemmer af Lejerbo-familien. Men vi skal i den kommende
tid fokusere på fortsat at sikre Lejerbos position som en stærk almen administrationsorganisation. Det sker naturligvis i
et tæt samarbejde mellem Lejerbos direktion og ledergruppe, hovedbestyrelsen og boligorganisationerne. 
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Til toppen

Tilpasning af organisationen
I forbindelse med Lejerbo Koldings udtræden af Lejerbo-fællesskabet har vi
desværre været nødt til at foretage endnu en tilpasning af organisationen. Heldigvis
slet ikke i den størrelsesorden vi var igennem i december i forbindelse med Bo-Vitas
udtræden, bortfald af opgaver og nedgangen i antallet af ældreboliger.

Men vi har også denne gang været nødt til at varsle opsigelser af medarbejdere, nedgang i tid for andre medarbejdere,
ligesom vi undlader at genbesætte en enkelt ledig stilling. 

Når disse tiltag er effektueret, vil vi i alt have reduceret med 50 årsværk eller ca. 25 % af medarbejderstyrken i
administrationen. Vi vil naturligvis arbejde hårdt på, at disse reduktioner får mindst mulig indflydelse på den service, som
beboere og beboerdemokrater oplever. 

Til toppen

Færre almene boliger i ghettoområderne
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF blev tilbage i maj blev enige
om, at der senest fra 2030 højest må være 40 % almene boliger i de områder, der i
dag defineres som de hårdeste ghettoområder. 

Første del af arbejdet med at nå det mål er allerede i gang. Landsbyggefonden har
nemlig bedt os om at indrapportere en lang række fakta. De skal bruges som grundlag for de planer for det enkelte
område, som boligselskaberne skal formulere sammen med kommunerne. 

I Lejerbo er Vang-kvarteret i Holbæk på listen over de hårdest ramte ghettoområder. Her er arbejdet med at udarbejde
en udviklingsplan for området allerede godt i gang. Munkebo i Kolding er i øvrigt også på denne liste.

Til toppen

NAVNENYT
ADMINISTRATIVE

Tillykke til:
• Marlene Tagemose, økonomiafdelingen, fylder 60 år den

19. oktober 2018
• Annette Holten, forbrugsafdelingen fylder 60 år den 29.

oktober 2018
• Torben Krogh, regionskontoret i Kolding, fylder 60 år

den 17. november 2018
• Lone Broberg, regionskontoret i Holstebro, fylder 50 år

den 24. november 2018
• Steen Andersen, regionskontoret i Næstved fylder 50 år

den 27. november 2018
• Connie Kirstine Christiansen, regionskontoret i Holbæk

10 års jubilæum den 1. november 2018
• Heidi Asp Wiksten, udlejning hovedstadsområdet, 10 års

jubilæum den 1. december 2018

Goddag til:

• Jesper Hvidkjær Pedersen, projektkoordinator i bygge-
og udviklingsafdelingen pr. 8. august 2018

• Jesper Hansen, økonomikonsulent i økonomiafdelingen
pr. 13. august 2018

• Naeema Kamal, projektleder i bygge- og
udviklingsafdelingen pr. 10. september 2018

Farvel til:
• Georg Schmidt, projektleder i udviklings- og

byggeafdelingen pr. 31. juli 2018
• Kristina Hartmann, projektkonsulent i Brøndby

Boligselskab pr. 31. august 2018
• Hassan Gharyei, controller på regionskontoret i Brøndby

pr. 30. september 2018
• Maibritt Stigaard Hansen, økonomiassistent i

økonomiafdelingen pr. 30. september 2018
• Mette Rossum, sekretær i Brøndby Boligselskab pr. 30.

september 2018
• Per Christensen, driftschef på regionskontoret i Kolding

pr. 31. oktober 2018



• Asger Dirch Poulsen, driftschef på regionskontoret i
Brøndby pr. 1. juli 2018

• Tina Ramsø Søndergaard, controller i AlmenIndkøb pr.
1. august 2018

• Monika Jurkic, controller i økonomiafdelingen pr. 1.
august 2018

•

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Tillykke til:
• Kennie Christoffersen uddannet

ejendomsservicetekniker pr. 30. september 2018 i
Lejerbo Brøndby

• Truels Østergaard Truelsen Farum, afd. 45-0 m.fl. 10 års
jubilæum den 13. oktober 2018

• Erik Due Hansen, Bornholm, afd. 265-0 m.fl. 10 års
jubilæum den 15. oktober 2018

• Thomas Bomark Madsen, Rødovre, afd. 60-0 10 års
jubilæum den 20. oktober 2018

• Leif Køppen, Næstved, afd. 102-0 m.fl. 10 års jubilæum
den 20. oktober 2018

• Jamileh Momeni, Køge- Bugt, afd. 154-0 10 års
jubilæum den 22. oktober 2018

• Torben Højstrup. Glostrup, afd. 278-0 10 års jubilæum
den 1. november 2018

• Robert Jes Andresen, Frederiksborg, afd. 4-0 m.fl. 10
års jubilæum den 15. december 2018

• Bent Petersen, Horsens afd. 92-0 m.fl. fylder 60 år den
26. oktober 2018

• Rene Hansen, Holbæk, afd. 535-5 m.fl. fylder 50 år den
30. oktober 2018

• Tommy Mortensen, Randers, afd. fylder 50 år den 23.
november 2018

• Pia Mogensen, Holbkk, afd. 123-0 fylder 60 år den 24.
november 2018

• Torben Hansen, Næstved, afd. 182-1 fylder 60 år den 4.
december 2018

Goddag til:
• Niels Jørgensen, gårdmand i Brøndby Boligselskab, afd.

605-0 m.fl. pr. 1. juni 2018
• Stig Hansen, gårdmand iafd. 4-0 m.fl. Frederiksborg pr.

4. juni 2018
• Jan Ruben Madsen, gårdmand i afd. 49-0 m.fl. Hvidovre

pr. 4. juni 2018
• Alfred Ask Olsen, gårdmand i afd. 157-0 Brøndby pr. 25.

juni 2018
• Thomas Søgaard, gårdmand i afd. 2-0 m.fl. Hvidovre, pr.

4. juli 2018
• Henning Colsted, gårdmand i afd. 171-1 m.fl.

Fredensborg pr. 15. juli 2018
• Martin Johansen, afd. 605-0 m.fl. Brøndby Boligselskab

pr. 15. juli 2018
• Morten H. S. Pedersen, gårdmand i afd. 181-0 m.fl.

Næstved pr. 16. juli 2018
• Jesper Midtgaard Rasmussen, gårdmand i afd. 203-0

m.fl. Frederiksberg pr. 16. juli 2018
• Kurt Emil Jensen, gårdmand i afd. 161-0 m.fl. Aalborg

• Morten Stevnhoved, gårdmand i afd. 603-0 Brøndby
Boligselskab pr. 1. september 2018

• Kenneth Fischer Madsen, varmemester i afd. 603-0
Brøndby Boligselskab pr. 1. september 2018

• Pia Nyegaard, kontorassistent i afd. 123-0 m.fl. Holbæk
pr. 1. september 2018

• Kasper Grønberg Jakobsen,
ejendomsserviceteknikerelev i Køge-Bugt pr. 10.
september 2018

• Morten Pedersen, gårdmand i afd. 49-0 m.fl. Hvidovre
pr. 1. oktober 2018

• Mikail Kavak, ejendomsserviceteknikerelev i Brøndby
Boligselskab pr. 10. oktober 2018

Farvel til:
• Peter Steindorff Larsen, gårdmand i afd. 57-0 m.fl.

Aalborg pr. 31. maj 2018
• Anders Olsen, gårdmand i afd. 44-0 m.fl. Hvidovre pr.

22. juni 2018
• Rene Brokholm, gårdmand i afd. 171-1 m.fl.

Fredensborg pr. 30. juni 2018
• Henrik Lindholdt, gårdmand i Kolding pr. 30. juni 2018
• Asger Dirch Poulsen, lokalinspektør i afd. 44-0 m.fl.

Hvidovre pr. 30. juni 2018
• Michel Thorup Jørgensen, gårdmand i afd. 605-0 m.fl.

Brøndby Boligselskab pr. 30. juni 2018
• Jan Ruben Madsen, gårdmand i afd. 48-0 m.fl. Hvidovre

pr. 16. juli 2018
• Kleus Beining, gårdmand i afd. 181-0 Næstved pr. 31.

juli 2018
• Erik Jensen, gårdmand i afd. 302-0 Aalborg pr. 31. juli

2018
• Claus Sørensen, gårdmand i afd. 182-0 m.fl. Næstved

pr. 31. juli 2018
• Ivan Holm, varmemester i afd. 603-0 Brødby

Boligselskab pr. 31. juli 2018
• Lars Landsnean gårdmand i afd. 44-0 m.fl. Hvidovre pr.

31. august 2018
• Mette Fals Jørgensen, lokalinspektør i Aalborg pr. 31.

august 2018
• Kaj Larsen, varmemester i Lejerbo Køge-Bugt pr. 31.

august 2018
• Bjarne Berg Jacobsen, gårdmand i afd. 328-0 m.fl.

Randers pr. 31. august 2018
• Lars Stampe Löwen, gårdmand i afd. 603-0 Brøndby

Boligselskab pr. 31. august 2018
• Jon Terkildsen, gårdmand i afd. 22-0 m.fl. Glostrup pr.

30. september 2018
• Michael Kassow, kontormedhjælp i afd. 133-0 Hvidovre

pr. 30. september 2018
• Mads Andersen, varmemester i Randers pr. 31. oktober

2018



pr. 23. juli 2018
• Flemming Egelund Mogensen, gårdmand i afd. 328-0

Randers pr. 1. august 2018
• John Bodin, Varmemester i afd. 56-0 m.fl. Rødovre pr. 1.

august 2018
• Linda Storm Jacobsen, kontorassistent i Lejerbo Aalborg

m.fl. pr. 13. august 2018
• Jan Obel, lokalinspektør i afd. 44-0 m.fl. Hvidovre pr. 15.

august 2018
• Jan Holger Christensen Hjøllund, gårdmand i afd. 601-0

Brøndby Boligselskab pr. 1. september 2018

I nye job:
• Truels Østergaard Truelsen fra varmemester i afd. 45-0

m.fl. Farum til lokalinspektør samme sted pr. 15. juli
2018

• Henrik Petersen fra varmemester i afd. 69-0 m.fl.
Hadsund til lokalinspektør i samme afdelinger pr. 1.
august 2018

• Torben Larsen fra varmemester i Lejerbo Aalborg til
lokalinspektør i Lejerbo Aalborg afd. 161-0 m.fl. pr. 1.
august 20181

• Jan Ardal Nielsen fra gårdmand i Randers til
varmemester i afd. 229-0 m.fl. Randers pr. 1. september
2018

KURSUS
Afdelingsmødet og
dirigentrollen
Fredag den 23. november 2018 
kl. 17.00 – lørdag den 24. november
2018 kl. 15.00
Hotel Hesselet ved Nyborg

Intro til bestyrelsesarbejdet –
maxi
Fredag den 2. november 2018 kl.
17.00 – søndag den 4. november kl.
13.00
Hotel Hesselet ved Nyborg

Intro til bestyrelsesarbejdet –
mini
- Vejle den 10. oktober 2018 kl. 17.00
– 20.30 på Vejle Center Hotel
- Holbæk den 31. oktober 2018 kl.
17.00 - 20.30 i Fælleshuset i
Havevang/Agervang i Holbæk
- Aalborg den 15. januar 2019 kl.
17.00 – 20.30 på Restaurant
Orkideen i Aalborg

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