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Nu forekommer fremtidsudsigterne måske at være 

lidt dystre, så hvis Lejerbo skal klare sig også i frem -

tiden, kræver det i hvert fald, at Lejebos organisationer 

står sammen.

Alle Lejerbo-organisationer er sat i verden for at løse 

en opgave med mange sociale aspekter. Denne opgave 

har, siden de første organisationer så dagens lys, 

ændret sig. Den er på nogle punkter blevet mere 

omfattende og mere kompliceret, men det fundamen-

tale formål - at tilvejebringe gode, billige lejeboliger - 

er det samme, som det altid har været. Og et kig på 

Lejerbos ca. 500 boligafdelinger viser, at målet stort set 

er realiseret med succes.

Det kan selvfølgelig ikke afvises, at opgaverne kan 

løses på andre og bedre måder, end det gøres nu. 

Det bliver det spændende at se regeringens bud på 

engang i 2003.

Birgitte Raaschou-Nielsen

Adm. Direktør

Året 2001 var præget af Lejerbos interne debat om 

vores demokrati.

Debatten har været ført dels i demokratiudvalget, dels 

på repræsentantskabsmødet og det seneste halve års 

tid i forskellige fora i tilknytning til den undersøgelse, 

som PLS Rambøll har lavet.

Undersøgelsen har omfattet samtlige organisations-

bestyrelser i Lejerbo.

Bringer den så noget nyt?

Efter min opfattelse: Ja.

Undersøgelsen kan selvfølgelig ikke ændre på de 

grundlæggende opfattelser af, hvor megen indfly-

delse store og små organisationer skal have, men den 

afsluttende rapport indeholder analyser og forslag, 

som kan anvendes til at bygge bro mellem de forskel-

lige opfattelser. Rapporten fokuserer også på nød-

vendigheden af at bygge en sådan bro, at komme op 

af grøfterne, at respektere hinandens synspunkter og 

se fremad - ikke tilbage.

Året 2001

GUST   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER

S  APRI L MAJ  JUNI   JULI 
GUST   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER

S  APRI L MAJ  JUNI   JULI 

Beretning 2001 | 3



JANUAR   FEBRUAR   MARTS   APRIL  MAJ   JUNI   JULI   AU

AUGUST  SEPTEMBER  OKTO

4 | Beretning 2001



har vi ansat en grafi ker, der fremover vil stå for layout 

og produktion af forretningsførerorganisationens trykte 

publikationer.  Hen over det kommende år vil man derfor 

kunne konstatere en række ændringer i både vores trykte 

og elektroniske medier (primært hjemmesiden).

Mange ændringer vil allerede kunne konstateres, når 

dette læses. Beretningen her er f.eks. lavet af vores 

nye grafiker. Og hvis man besøger hjemmesiden, vil 

man opdage, at også den har fået nyt udseende og 

er blevet videreudviklet. Det betyder, at den nu er 

væsentlig flottere og mere indbydende at besøge, men 

måske mere  interessant er det, at man også kan 

søge informationer om samtlige byggerier i Lejerbo - 

boligtyper, husleje, størrelse, beliggenhed mv. Informa-

tionerne hentes direkte fra vores store database, der 

ajourføres dagligt. 

Desuden har vi etableret et intranet for alle Lejerbos ejen-

domsfunktionærer, hvorfra de kan hente en lang række 

informationer, der kan gøre dagligdagen lidt lettere.

Informationsindsatsen forstærkes yderligere
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I Lejerbo prioriterer vi informationsindsatsen højt. Vi 

har fortsat 10 årlige nyhedsbreve, der orienterer om 

stort og småt fra administrationen, omverdenen og 

Lejerbo-afdelinger over hele landet. Nyhedsbrevene 

uddeles til alle beboerdemokrater og ansatte i Lejerbo 

- to gange om året uddeles en særlig udgave til alle 

lejemål i Lejerbo.

Derudover laver vi løbende en række foldere og 

brochurer, der sammen med en række andre infor-

mationer om og fra Lejerbo kan hentes ved at 

afl ægge vores hjemmeside et besøg på internet-

adressen www.lejerbo.dk.

Det er i den forbindelse meningen, at 2002 blandt 

meget andet skal bruges til at få fremstillet pjecer om 

det beboerdemokratiske arbejde (arbejdstitel: “Velkom-

men til beboerdemokratiet i Lejerbo”), om indfl ytning 

og om frafl ytning, samt hvad der ellers måtte dukke op 

af gode idéer til emner.

Men vi vil gerne endnu mere - og vi vil gerne samtidig 

arbejde mere bevidst hen imod at få skabt en fælles 

design-linie i alt, hvad vi producerer. Så pr. 1. januar 2002 
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Lejerbo gennemførte i 2001 i alt 15 kurser for de beboer-

valgte og 28 kurser for ejendomsfunktionærerne. Hertil 

kommer 15 lokalkurser dels for ejendomsfunktionærer 

og dels for beboervalgte. I alt ca. 1.380 deltagere har 

været på kursus i løbet af 2001 - nogle ganske vist 

mere end én gang, men af en samlet “kundekreds” på 

omkring 2.000 beboervalgte og hen ved 450 ejendoms-

funktionærer må det vel siges at være ganske mange, 

som har benyttet sig af kursusafdelingens vifte af tilbud. 

Og det ser ud til at fortsætte.

Ved tilblivelsen af denne beretning kunne vi konstatere, 

at der allerede var mere end 600, som havde meldt sig 

til de kurser, der er opført i kursusprogrammet. Hertil 

kommer, at der er rigtig mange ønsker om lokale kurser. 

En af de ting der er meget stor interesse for rundt 

omkring er begrebet “Målsætninger for det beboer-

demokratiske arbejde”. Det handler primært om 

målsætninger for organisationsbestyrelser og for afde-

lingsbestyrelser. Her har kursusafdelingen en lang række 

forslag til indsatsområder og til, hvordan arbejdet skal 

tilrettelægges og gennemføres i et naturligt samspil 

med det lokale regionskontor. Det vil der efter al 

sandsynlighed blive gennemført mange kursusdage om 

i det kommende år rundt omkring i landet.

Opdatering af deltagermaterialerne sker i forbindelse 

med hvert eneste kursus, og det er efterhånden fast pro-

cedure, at alle de viste plancher udleveres til deltagerne 

i farvetryk. Hertil kommer  materialer i form af pjecer og 

optryk af relevante artikler m.m. 

Alligevel har vi dog ikke helt kunnet undgå afl ysninger af 

kurser, og i 2001 skete det i  9 tilfælde.

Kursusaktiviteterne blomstrer
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Mindst én gang om året er legepladssikkerheden 

eller udearealernes inventar og udstyr på dagsor-

denen -  det er ved den årlige markvandring, hvor 

afdelingsbestyrelsen og administrationen besigtiger 

herlighe derne. Sikkerhedseftersyn af kvalificerede fir-

maer med efterfølgende reparationer og udskift-

ninger har været dagligdag i mange afdelinger og vil 

fortsat finde sted fremover.

Tilbage står at etablere en videreuddannelse af vores 

personale, så vi kan sikre, at de mindste beboere også er i 

centrum, og sikkerheden og vedligeholdelsen er i top.                               

Stadig fokus på legepladssikkerheden
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Lejerbo støtter fællesskab og samvær i afdelingerne

I Lejerbo leves livet, og vi prioriterer naturligvis beboer-

nes trivsel meget højt. I forlængelse af vores fælles vision 

for fremtiden om at skabe “rum for liv” har hovedbe-

styrelsen sat handling bag ordene og besluttet, at alle 

afdelinger kan søge om tilskud fra en såkaldt aktivitets-

pulje - tilskud til initiativer og aktiviteter, der udspringer 

af ønsker om og behov for fællesskab og samvær. Tilskud 

kan søges i størrelsesordenen max. 5.000 kr. - og vi skal 

lige love for, at det er blevet en succes, hvilket følgende 

uddrag af arrangementer i løbet af 2001 vidner om:

Busture, computercaféer, “lær-din-nabo-at-kende-

arrangementer”, udfl ugter for børn og ældre, maddage 

med mini-melodi-grand-prix, indendørs bocciaspil, plan-

tedage, grill-fester, skovture med klatremur-bestigning, 

julearrangenter, og meget meget mere….
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Det største arrangement stod Lejerbos Kolding-region 

dog for. Her slog beboere fra Lejerbo i Vejle, Børkop, 

Tørring-Uldum, Horsens, Nyborg, Bogense, Tinglev og 

Kolding sig sammen om en fællestur til Legoland.

Hele 1.756 af Lejerbos beboere fra det syd- og sønder-

jyske samt Fyn deltog. Takket være nogle velvillige 

be styrelser kunne billetprisen sættes til kun 50 kr., 

hvilket inkluderede både bustransport til Billund og 

adgang til Legoland. Ikke mindre end 22 busser 

sørgede for at bringe de mange “Lejerboere” til 

Legoland. Undervejs blev der uddelt en gave i form 

af en T-shirt, en kasket eller en mulepose til alle del-

tagerne - alt sammen med Lejerbos logo. Herved blev 

det synligt for enhver, at det var Lejerbo, der denne 

lørdag havde invaderet Legoland.
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Lejerbo støtter miljøvenlige løsninger
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Kompostering af 
det grønne husholdningsaffald
I 1992 modtog varmemesteren i Sognegårdens Boligsel-

skab, som administreres af Lejerbo, Hvidovre Kommunes 

miljøpris for sit initiativ til og store arbejde med at få ind-

ført en hjemme-kompostering for selskabets 2 afdelin-

ger med 220 lejemål. Ordningen gik ud på, at beboerne 

sorterede det grønne husholdningsaffald fra det øvrige 

husholdningsaffald og afl everede det i nogle opstillede 

“varm-kompostere”, som er isolerede beholdere. Ved 

forrådnelsen opstår der varme, som bevirker en hurti-

gere nedbrydning af bestanddelene. Komposteringen 

krævede en del tid og manuelt arbejde, idet beholderne 

skulle tømmes ud i nogle bunker, hvor efterkomposte-

ringen foregik, og en gang imellem skulle disse bunker 

vendes med håndkraft. Ved uheldige vindretninger 

opstod der også lugtgener for beboerne. 

Nu er der kommet et “termo-komposteringsanlæg” 

på markedet. Kort fortalt består anlægget af en stor 

ro terende lukket tromle, hvor det fi ndelte grønne affald 

mekanisk hældes i. Indholdet bliver opvarmet, og i løbet 

af 14 dage er affaldet komposteret og efterbehandlet i 

én arbejdsgang og uden manuelt arbejde. Den færdige 

kompost skal henligge i yderligere 2 - 3 uger, hvorefter 

den er klar til brug. Med dette anlæg er lugtgenerne 

også reduceret til et minimum.

Anlægget er godkendt af miljømyndighederne, og ind-

holdet af eventuelle skadelige stoffer såsom tungme-

taller mv. holder sig inden for de grænseværdier 

myndighederne har  fastsat .

Beboerne i de 2 afdelinger har på deres afdelingsmøder 

besluttet, at de fortsat vil være med til at gøre en indsats 

for miljøet, også selv om det medfører en lejestigning. 

Anlægget bliver installeret i foråret 2002.
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Økologisk vaskeri i Farum
På Frederiksborgvej 24 i Farum har man etableret to 

vaskerier af nøjagtig samme størrelse (3 vaskemaskiner, 

2 tørretumblere og 1 strygerulle). Det ene vaskeri er 

et traditionelt vaskeri, og det andet har et økologisk 

vandrensningsanlæg. 

Der er vandmålere i begge vaskerier, så driftsudgifterne 

bliver sammenlignelige og driftsfordelene (eller -ulem-

perne) ved det økologiske vaskeri kan vurderes direkte.

Den største fordel ved et økologisk vaskeri skulle 

naturligvis være store besparelser på  ejendommens 

vandforbrug. Der bruges kun det vand, der forsvinder 

med brugernes våde vasketøj. Derved genbruges 95% 

af vandet. Dette kan de kontrollere i Farum, idet man  

kan sammenligne vandforbruget med tvillingevaske riets 

forbrug. Derudover er det også muligt at reservere vas-

ketider direkte via internettet - ganske smart.

Brugerne får i øvrigt en konkret oplevelse af at være 

med til at passe på miljøet, idet det biologiske rensnings-

anlæg er gjort til en del af vaskeriet. Det betyder, at 

brugerne kan følge med i planternes vækst i anlægget 

gennem nogle glasvinduer - hvilket forhåbentlig vil 

medvirke til at engagere beboerne yderligere i pro-

cessen og gøre opholdet i vaskeriet til en fornøjelse.
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Nytænkning og integration
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Etniske minoriteter i lære 
som ejendomsfunktionær
Lejerbo Kolding har i samarbejde med Kolding Kom-

mune medvirket i en forsøgsordning, der gav nogle ind-

vandrere (i alt fem) muligheden for at arbejde sammen 

med en af Lejerbos varmemestre i en udvalgt afdeling. 

I praksis fungerede det på den måde, at personen 

fulgte varmemesteren i dennes daglige arbejde (en slags 

“følordning”) for herigennem at lære noget om arbejdet, 

få nogle nye kolleger mv.

Erfaringerne viste, at forsøgsordningen havde en god 

“integrationsværdi” for den enkelte medhjælper, som får 

et rigtig godt indtryk af, hvilket arbejde der rent faktisk 

er forbundet med jobbet som varmemester - og måske 

ikke mindst, hvad det er for en type problemer i samar-

bejdet med lejerne, man kan støde på.

En er nu ansat på fuld tid som gårdmand, og en 

anden har fået et års vikariat som gårdmand for en 

ejendoms funktionær, der er langtidssyg. Fremover for-

venter Lejerbo at fortsætte ordningen i Kolding og oven 

i købet udvide den med tilsvarende ordninger i både 

Vejle og Horsens Kommune.
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Den hårde opbremsning
Midt i sommerens agurketid, og som led i forhand-

lingerne om kommuneaftalen mellem Kommunernes 

Landsforening og staten, fremsatte tidligere by-og bolig-

minister Lotte Bundsgaard forslag om at nedsætte kom-

munernes betaling til grundkapitalen fra 14% til 7%. Det 

var et godt forslag, idet mange kommuner siger nej til 

alment boligbyggeri af den simple årsag, at de ikke har 

råd til at betale 14% af anskaffelsessummen eller ca. 

140.000 kr. kontant for en almen bolig. Med forslaget 

om at nedsætte grundkapitalen kunne vi forvente, at 

der ville blive opført op til ca. 10.000 fl ere nye almene 

boliger over en 4 årig periode. Og det store behov for 

nye boliger er der ingen, uanset politisk tilhørsforhold, 

som sætter spørgsmålstegn ved.

Nedsættelsen af grundkapitalen skulle dog først gælde 

fra 1/1 2002, og det var en dårlig idé. Det betød 

naturligvis, at alle kommunale tilsagn med øjeblikkelig 

virkning blev sat i stå. Alene i Lejerbo kunne vi i august 

måned opgøre antallet af boliger som midlertidigt blev 

sat i stå til over 300 boligenheder. Vi gjorde ministeren 

opmærksom på de uheldige konsekvenser ved at stoppe 

planlægningen. Der bliver færre boliger færdige i 2002 

og en lang række udbud af almene byggerier samles 

i foråret 2002, og det betyder pres på byggepriserne i 

opadgående retning. 

Lejerbo som bygherre
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Da By- og Boligministeriet indså de uheldige virkninger, 

foreslog ministeren derfor, at nedsættelsen skulle gælde 

fra 15/6 2001. Selve lovforslaget skulle fremsættes med 

fi nansloven og behandles d. 21. november - samme dag 

der blev udskrevet valg. En ny regering trådte til. By- og 

Boligministeriet blev nedlagt - i stedet varetages store 

dele af det tidligere ministeriums ansvarsområder nu af 

Erhvervs- og Boligstyrelsen, der er en nyetableret insti-

tution under Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

Den nye VK-regering har overtaget den tidligere 

regerings forslag om at nedsætte grundkapitalen, 

men på grund af valget blev forslaget ikke vedtaget 

i 2001 og er først udmøntet efter finansloven og ved-

taget i februar 2002. Hele denne diskussion har så 

varet ca. 8 måneder og har betydet et midlertidig 

stop for mange almene boligprojekter, selvom ned-

sættelsen skal gælde med tilbagevirkende kraft fra 

15. juni 2001 og til 14. juni 2004.

Virkningen er også til at se hos Lejerbo. Indtægter 

fra byggesagshonorar ved nybyggeri er ca. 2,3 mio. kr. 

mindre end budgetteret, og en række godkendelser og 

licitationer er blevet udsat.  

I 2001 blev der afl everet 308 nye boligenheder - fordelt 

som følger: 

199 familieboliger

93 ældreboliger

4 servicecentre

12 andelsboliger.

Ved årsskiftet havde 16 Lejerbo-organisationer 433 

boliger under udførelse. Disse boliger fordeler sig med:

185 ældre- og plejeboliger

185 familieboliger

39 ungdomsboliger

20 andelsboliger

4 servicearealer.

Endelig er der en lang række projekter under projek                 - 

te ring og planlægning svarende til mere end 1000 nye 

boligenheder over de næste par år.
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De unge ældre bliver fl ere og fl ere 
- også hos Lejerbo
Gruppen af unge ældre er generationen fra omkring 

2. verdenskrig. Inden for de næste 5 år vil gruppen 

af unge ældre mellem 55 til 65 år udgøre 800.000 per-

soner og dermed være den største enkeltgruppe på 

boligmarkedet.

Boliger til seniorer og seniorbofællesskaber er derfor 

ikke længere forbeholdt en lille eksklusiv minoritets-

gruppe. Der er en bred samfundsmæssig interesse i 

at skabe tryghed og gode boligmiljøer for personer i 

den 3. alder. 

Lejerbo ønsker på dette område at være den fore-

trukne samarbejdspartner, når kommunerne plan-

lægger byggeri for de unge ældre. Alene i Lejerbo 

har vi allerede nu 10 etablerede seniorbofællesskaber, 

og herudover 5 nye seniorbofællesskaber under plan-

lægning. I 2001 var der indflytning af nye seniorboliger 

i Lejerbo i Børkop og Herning. Lejerbo Børkop har 

af sluttet en blandet bebyggelse med 12 almene 

boliger og 12 ustøttede andelsboliger. Fællesskabet 

mellem de to bebyggelser er styrket ved opførelse af 

et fælleshus, som er fælles for begge afdelinger.

For at skabe de bedst mulige fysiske og sociale rammer 

i seniorbofællesskaberne viser erfaringerne, at bolig-

grupperne skal etableres, inden planlægningen af nye 

byggerier sættes i gang. Derfor har Lejerbo igangsat 

udvikling af et koncept for etablering af bofælles-

skaber, så vi kan sikre, at de bedste erfaringer tages i 

anvendelse, når vi i fremtiden skal bygge for seniorer. 

Konceptet er under udvikling og afprøves i praksis i en 

række bebyggelser. 

En af fordelene ved at samarbejde med Lejerbo er, at 

vi også er til stede med råd, hjælp og vejledning, når 

bofællesskabet er i drift, og det igen er blevet hverdag.
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Medejerboligen
- en succes som aldrig fi k en chance?
Mange i og uden for boligsektoren fulgte spændt for-

søget med medejerboliger, som boligselskabet 3B gen-

nemførte i Ballerup. De første erfaringer tyder på 

en succes. Derfor var det også med stor interesse, 

Lejerbo fulgte den tidligere regerings lovforslag om 

medejerboligen i den almene sektor. Flere af Lejerbo-

organisationerne var parate til at planlægge og igang-

sætte byggeprojekter med medejerboliger. Formålet 

med medejerboligen er at skabe bebyggelser med 

blandede boligformer - herved opnår man en bredere 

målgruppe blandt den boligsøgende del af befolk-

ningen, og samtidig tiltrækkes og fastholdes de såkaldte 

ressourcestærke beboere.

Medejerboligen er en variant af den almene bolig. Det 

er en bolig, hvor man betaler et indskud på op til 20% 

af boligens pris, og medejerboligen kan opføres som 

nybyg geri eller etableres i eksisterende afdelinger. For-

slaget blev fremsat, men aldrig vedtaget, idet valget blev 

udskrevet. Den nye VK-regering har ikke ønsket at frem-

lægge forslag om medejerbolig. I stedet har den nye 

regering nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge, 

hvordan almene boliger kan sælges til lejerne.

Lejerbo København arbejder videre på at gennemføre et 

projekt på Islands Brygge i Havnestaden med en del af 

boligerne som medejerboliger. Der blev indgået aftale 

med Københavns Kommune om dette projekt inden 

lovens fremlæggelse. I dette projekt blandes en række 

bolig- og ejerformer, idet der er indgået et partnerskabs-

samarbejde med en privat investor og boligselskabet 

AKB om 160 boliger. Det drejer sig om private ejer-

boliger, private lejeboliger, seniorboliger, medejerboliger 

og traditionelle almene boliger.
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Bygherrens arbejdsvilkår
Et af temaerne fra Erhvervsministeriets rapport fra 

2000 om Byggeriets Fremtid var forslag om udbud af 

byg herrerollen for det støttede byggeri. I 2001 har det 

tidligere By-og Boligministerium udarbejdet et forslag 

til, hvordan kommunerne kan gennemføre udbud og 

dermed skabe konkurrence blandt flere bygherrer, når 

der skal opføres støttet boligbyggeri i kommunen. En 

del af andelsboligkvoten blev i 2001 tildelt kommuner, 

som ønskede at afprøve udbud af bygherreopgaven, 

og mi nisteriet forsøgte at få 15 kommuner til at del-

tage i udbud af almene byggeopgaver. Flere kom-

muner er nu i gang med at udarbejde retningslinier og 

politikker for dette område.

Også i 2001 har Lejerbo deltaget i en række konkur-

rencer. Lejerbo Helsingør vandt en opgave, som var 

udbudt af Frederiksborg Amt i Helsingør Kommune 

på Kampfeldtgrunden. Opgaven indeholder boliger for 

psykisk handicappede samt et stort servicecenter - pro-

jektet forventes igangsat i 2002. I Fredensborg har 

Lejerbo Fredensborg vundet opgaven med ombygning 

af et ældre utids svarende plejehjem i Fredensborg 

midtby. Her indrettes 28 plejeboliger og et servicecenter.

Andre steder har vi deltaget i konkurrencer uden at 

vinde. Når kommunerne udbyder opgaver blandt fl ere 

bygherrer, anvendes der betydelige ressourcer hos byg-

herren og de samarbejdspartnere, som skal tilknyttes 

den konkrete opgave. Det er derfor meget vigtigt, at 

kommunerne formulerer et klart udbudsgrundlag og 

anvender de tildelingskriterier, som opstilles for bygge-

sagen. Alt for mange gange har Lejerbo oplevet, at 

kommunerne først for sent fi nder ud af, hvad udbuds-

grundlaget egentligt burde indeholde. Eller at kom-

munerne i sidste øjeblik ændrer på tildelingskriterier. 

Hvis ministeriet fremsætter lovforslag om udbud, må vi 

forlange, at spillereglerne bliver så klare og entydige, at 

vi får en fair og ligeværdig konkurrencesituation. Lejerbo 

ser frem til at konkurrere om nye byggeopgaver.
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nørers miljøledelse, evne til at undgå fejl og mangler, 

mv. De nye regler gør det bestemt ikke mere enkelt 

- tværtimod - men det er positivt, at der nu også 

bliver mulighed for at skabe konkurrence på flere af de 

områder, som er vigtige for bygherren.

Bygherren har fået et større ansvar for sikkerhed 

og sundhed på byggepladsen. Gennem en bekendt-

gørelse fra Arbejdsministeriet er bygherren blevet pålagt 

an svaret for, at der udarbejdes en plan for sikkerheden 

på pladsens indretning og drift, at sikkerheden koor-

dineres, og der gennemføres sikkerhedsmøder. Lejerbo 

har valgt at lade totalrådgiveren påtage sig opgaven 

på vegne af bygherren, og vi har oplyst samtlige vore 

samarbejdspartnere om, at de skal sørge for den nød-

vendige efteruddannelse af medarbejdere til at varetage 

opgaven. Men det er efter d. 1. juli 2001 fortsat vores 

ansvar, at sikkerheden overholdes.

Nye regler om indhentning af tilbud og nye 
regler om arbejdsmiljø og sikkerhed
En af Lejerbos vigtige bygherreopgaver er at skabe en 

god konkurrence om udførelsen af nye byggeo pgaver 

blandt håndværkere og entreprenører, således at nye 

boligafdelinger bliver opført til lavest mulige pris. I 

byggebranchen har det været god latin, at laveste pris 

er den rigtige pris. Licitationsreglerne har været skruet 

sådan sammen, at lavestbydende altid skulle tilbydes 

entreprisen. Den 1. september 2001 trådte en ny lov 

om tilbudsindhentning i kraft. De nye regler tilpasser 

de danske udbudsregler til europæisk standard og 

giver bl.a. mulighed for, at vi i fremtiden kan tildele 

opgaver efter kriteriet “økonomisk mest fordelagtig”. 

Hermed menes ud over pris også f.eks. en entre-

prenørs evne til at gennemføre opgaven, entrepre-
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Lejerbo fi k hæderspris for byforbedring
Helsingør Kommune besluttede i juni måned at tildele 

Lejerbo Helsingør “Hædersprisen for byforbedring”. 

Lejerbo Helsingør fi k prisen for sit byggeri “Bakke-

boparken” i Hornbæk. Byggeriet består af 13 almene 

ældreboliger og et fælleshus. Bakkebo er et etage-

byggeri, så der er naturligvis også elevatorer.

Lejerbo var nomineret sammen med 16 andre byggerier   

Nye samarbejdsformer
Lejerbo deltager aktivt i udviklingen af byggeriet. I øje-

blikket deltager vi sammen med en bred kreds af store 

bygherrer i et netværk, som koordineres af Erhvervs- og 

Boligstyrelsen. Lejerbo er repræsenteret med et projekt 

i Herning, som indeholder 42 boliger på et areal ved 

Thrigesvej. Projektet indeholder boliger som Ringkøbing 

Amt skal visitere for autister, pleje- og ældreboliger 

som Herning Kommune er bruger af og endelig en 

række almindelige almene boliger. Alle parter fra amts-

kommune, Herning Kommune, rådgivere, entreprenør, 

organisationsbestyrelse og repræsentanter fra admini-

strationen har deltaget i en række workshops, hvor der 

er formuleret krav og ønsker til byggeriet. Disse krav er 

omsat af rådgivere og prissat løbende af entreprenøren. 

Opgaven gennemføres hermed i et bredt partnering-

samarbejde, og formålet er at skabe højere værdi, uden 

det betyder højere pris. Når byggeriet er færdigt, skal der 

gennemføres bruger- og interessentundersøgelser for at 

fastslå, om vi nåede målene.
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Spændende renoveringsprojekter

Fra 252 boliger til 299 i Vedbæk
Lejerbo Søllerøds afdeling i Flintemarken er ved at 

gennemgå en omfattende renovering. Nye tage, nye 

facader, nye vinduer, inddækkede altaner, nye gulve og 

nye køkkener - et projekt til ikke mindre end 103 mil-

lioner kroner.  Og i forbindelse med tagrenoveringen 

har man på nogle af blokkene valgt at opføre helt nye 

taglejligheder -  i alt 47 2- og 3-rums-boliger heraf 

nogle med “havudsigt”. Det betyder, at Flintemarken vil 

komme til at bestå af ikke færre end 299 boliger, når 

renoveringen er færdig. 

Da renoveringen jo også er en indvendig renovering, 

betyder det, at alle beboere rent faktisk på et tidspunkt 

skal fl ytte ud af deres lejlighed i ca. 3 uger - svarende til 

den tid det tager håndværkerne at ordne nye køkkener 

og gulve. Som midlertidig erstatningsbolig opsatte man 

seks såkaldte pavillon-lejligheder. 

Denne løsning var der i starten lidt utilfredshed med, 

men efter beboerne havde set pavillonerne indvendigt 

fra, glædede folk sig ligefrem til et lille “mini-hotel-

ophold”, og nogle har endda været så  glade for ophol-

det, at de søgte om forlængelse!
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Mange fremtidige renoveringer
- helhedsplanerne
I den kommende tid bliver der god brug for Lejerbos 

positive erfaringer med renoveringer. Der er rundt 

omkring i landet adskillige af Lejerbos afdelinger, som 

står overfor gennemgribende renoveringer. Det gælder 

både bygninger og udearealer i boligafdelinger, som er 

socialt belastede, eller som det vurderes kan løbe ind 

i problemer af den karakter i fremtiden, hvis ikke der 

sættes ind her og nu.

Pengene til alle disse mange arbejder skaffes ved 

dels at forlænge løbetiden på boligafdelingens eksi-

sterende lån (også kaldet omprioritering) og dels ved 

en særlig drifts støtte fra Landsbyggefonden og statskas-

sen. Udover genopretning af bygninger og udearealer 

skal der an vendes midler til huslejelettelser i de berørte 

boligafde linger. I alt 220 mill. kr. om året i perioden 2001 - 

2004 er der tale om på landsplan.

For at få andel i alle disse mange rare millioner har 

Lejerbo lavet en såkaldt helhedsplan for hver enkelt af 

de afdelinger, som det på forhånd blev vurderet kunne 

opfylde betingelserne for at få støtte. 

Vi har lagt et meget stort arbejde i at lave helheds-

planerne, og med dem som dokumentation har vi fået 

tilsagn om, at hele 14 bebyggelser er accepteret som 

støttebe rettigede - hovedparten af bebyggelserne ligger 

i hovedstadsområdet, og resten er fordelt på Kolding, 

Skjern og Aalborg.
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Regnskabet for 2001 viser et overskud på 6,8 mio. kr., som 

overføres til arbejdskapitalen. 

Forud for opgørelsen af resultatet er der afsat ekstra for-

rentning til datterorgansiationer og afdelinger på 0,9% af 

de gennemsnitlige positive mellemregninger og et ekstra 

tilskud på 90 kr.  pr. lejemålsenhed i alt 7,8 mio. kr. 

Den samlede forrentning i år 2001 udgør herefter gennem-

snitligt 3,2%, svarende til i alt 17,6 mio. kr. De samlede tilskud 

udgør 156 kr. pr. lejemålsenhed, svarende til 4,8 mio. kr., 

hvortil skal lægges særlige tilskud på 0,9 mio. kr. 

Driftsresultatet eksklusive renter og tilskud udviser mer-

udgifter på netto 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet. 

Brutto administrationsudgifterne er forøget med netto 

1,0 mio. kr., medens de ordinære indtægter er reduceret 

med netto 0,3 mio. kr.

Merudgifterne er koncentreret om personaleudgifter og 

kontorholdsudgifter, som modsvares af besparelser på 

lokaleudgifter og afskrivninger på driftsmidler. 

Forøgelsen af personaleudgiften skyldes ekstraordinær 

afsættelse til feriepengeforpligtelse. Udgiftsforøgelsen på 

kontorhold skyldes øgede IT-driftsudgifter bl.a. i for-

bindelse med opgradering af SAP-fi nanssystem samt 

øgede udgifter til print- og kopieringsfunktionerne i 

såvel Kristianiagade som på regionskontorerne. Udgifts-

forøgelsen på særlige aktiviteter (kurser for bestyrelser 

og ejendomsfunktionærer) modsvares af tilsvarende 

forøgelse af kursusindtægter. 

Lejerbo i tal

På indtægtssiden er byggesagshonorarer reduceret med 2,3 

mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes en forsinkelse 

af en række byggeopgaver efter den tidligere regerings 

udmelding om nedsættelse af kommunernes grundka pi-

talbidrag fra 14% til 7%. Usikkerhed om hvornår nedsæt-

telsen skulle gælde betød, at en række kommuner udskød 

behandlingen af skema A-ansøgninger.  Indtægterne fra 

disse sager indgår nu i budgettet for år 2002. 

Indtægtsnedgangen i byggesagshonorarerne modsvares 

af forøgede administrationsbidrag og gebyrindtægter, 

således at indtægterne som tidligere nævnt er reduceret 

med netto 0,3 mio.kr.

 

Ekstraordinære udgifter udgør i alt 4,2 mio. kr. og omfatter 

bl.a.  udgifter til hovedbestyrelsens demokrati udviklings-

projekt, udgifter til udarbejdelse af koncept for seniorbo-

fællesskaber, tilskud til afdelinger til arrangementer, som 

afholdes for at styrke demokrati og nærmiljø, tilskud til 

og tab på idriftværende afdelinger og afdelinger under 

opførelse samt nedskrivning på kapital tilførselslån. 

De samlede ekstraordinære indtægter udgør 1,1 mio. kr., 

hvoraf 0,6 mio. kr. skyldes indtægter fra arbejdskapitalen til 

dækning af tilskud på 0,3 mio. kr. til ovennævnte arrange-

menter i afdelingerne, og 0,3 mio. kr. er særlige tilskud til 

nyetableringer af IT på ejendomskontorer.

 

Herudover er der 0,3 mio. kr. i indtægter ved salg af 

tidligere afskrevet brugsret til feriebolig i Ebeltoft samt 

0,2 mio. kr. vedrørende forventet tilbagebetaling af 

kantine moms fra Told og Skat for perioden 1996-2000 

på grund af ændret opgørelsesmetode.
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Hovedbestyrelsen har tidligere afsat 0,5 mio. kr. i 

ekstraordinære udgifter og ekstraordinære indtægter i 

form af tilskud fra arbejdskapitalen til dækning af 

udgifter til det videre arbejde med Lejerbos hjemme-

side. Der er kun afholdt meget få udgifter, som er 

indeholdt i ud gifterne til PR. Det fortsatte arbejde 

med hjemmesiden indgår i udviklingen af Lejerbos 

intranet/internet, og disse ud gifter er indeholdt i de 

almindelige løbende drifts     ud gifter. Det budgetterede 

beløb bortfalder hermed.

Pr. 1/1 2001 udgjorde egenkapitalen 90,8 mio. kr. Efter 

overførsel af overskud på 6,8 mio. kr. og tilgang i form 

af afdrag på ejendomslån på 0,5 mio. kr., afgang på 0,6 

mio. kr. vedr. tilskud overført til resultatopgørelsen samt 

tilgang på 0,7 mio. kr. til opskrivningshenlæggelser vedr. 

obligationsbeholdningen kan egenkapitalen pr. 31/12 

2001 opgøres til 98,2 mio. kr., opdelt i opskrivningshen-

læggelser på 0,7 mio. kr., bunden arbejdskapital på 28,7 

mio. kr. og disponibel arbejdskapital på 68,8 mio. kr.

Af den disponible arbejdskapital er der reserveret 1,6 

mio. kr. til afdelinger og organisationer, hvoraf 0,5 mio. kr. 

vedrører dels igangsættelse af aktiviteter dels tilskud til 

etablering af IT på ejendomskontorer. De resterende 

1,1 mio. kr. vedrører tilsagn om kapitaltilførselslån.

Obligationsbeholdningen udgør pr. 31/12 2001 

no minelt 447,5 mio. kr. med en kursværdi på 455 mio. 

kr. Beholdningens varighed udgør 2,5 ved udgangen af 

året, og kursrisikoen kan på baggrund heraf beregnes til 

ca.  11,4 mio. kr. ved en gennemsnitlig rentestigning på 

1 procent-point.

Lejerbo administrerede i år 2001 30.835 lejemålsenheder 

for datterorganisationerne og 3.277 enheder for andre 

almene organisationer samt kommuner og ungdoms-

kollegier. I år 2002 forventes administreret henholdsvis 

31.255 og 3.333 enheder.

I det opstillede budget for år 2002 udgør bruttoadmini-

strationsudgifterne 104,9 mio. kr. svarende til en stigning 

på 8,4 mio. kr. i forhold til budget 2001. Stigningen skyl-

des fortrinsvis en stigning i personaleudgifter på 6,0 mio. 

kr. og stigning i kontorholdsudgifter på 2,4 mio. kr., fordelt 

på stigning i personalekurser, udgifter til print og 

kopiering samt til IT-drift.

På basis af bruttoadministrationsudgifterne minus 

indtægter fra byggesagshonorarer, gebyrindtægter 

samt administrationsbidrag fra andre end datter-

organisa tionerne kan administrationsbidraget for 2002 

beregnes til kr. 2.292, en stigning på kr. 120 i forhold til 

år 2001. Tilskuddet er budgetteret uændret med 66 kr. 

pr. lejemålsenhed. 

De samlede ordinære ud gifter er budgetteret med 

115 mio. kr. og de samlede ordinære indtægter med 

129,1 mio. kr.

Overskuddet for 2002 kan 

beregnes til 14,1 mio. kr. 

før evt. udbetaling af ekstra 

rente og ekstra tilskud.
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RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget
 2001 2001 2002

UDGIFTER  (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER   

Bestyrelsesvederlag mv. 450.756 460 500

Mødeudgifter, kontingenter mv.  1.129.773 1.170 1.450

Personaleudgifter 58.076.108 57.500 63.500

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger 81.555 45 90

Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 22.282.414 21.630 24.000  

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom)  8.493.303 9.025 8.725  

Afskrivninger, driftsmidler 3.578.348 3.700 3.650  

Særlige aktiviteter 3.018.783 2.600 2.600  

Revision 394.825 395 410 

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 97.505.865 96.525 104.925  

Tilskud til afdelinger  5.686.524 2.410 2.640  

Renteudgifter (inkl. kurstab på obligationer mv.) 22.624.056 15.000 7.480  

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 125.816.445 113.935 115.045  

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER     

Ekstraordinære udgifter 4.679.773 500 0  

UDGIFTER I ALT 130.496.218 114.435 115.045 

Overskudsfordeling:   

1. Henlæggelse til arbejdskapitalen  6.771.361 14.500 14.100  

UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 137.267.579 128.935 129.145
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RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget
 2001 2001 2002

INDTÆGTER  (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER   

Administrationsbidrag:   

1. Afdelinger i drift, hovedaktivitet  68.707.591 68.155 72.425

2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 7.045.153 6.900 7.550

3. Sideaktivitets-afdelinger 800.000 770 800  

Lovmæssige gebyrer mv. og særlige ydelser 9.473.419 8.200 8.750 

Renteindtægter inkl. realis. kursg. på obligationer mv. 39.892.153 31.910 24.220  

Byggesagshonorar, nybyggeri mv.: 6.676.741 9.000 12.800  

Byggesagshonorar, forbedringsarbejder mv. 3.524.010 3.500 2.600 

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 136.119.067 128.435 129.145  

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER     

Ekstraordinære indtægter 1.148.512 500 0  

INDTÆGTER I ALT 137.267.579 128.935 129.145  
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AKTIVER Regnskab Regnskab
 2001 2000

  (1.000 kr)

ANLÆGSAKTIVER  

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  

Administrationsbygninger -  

kontantværdi pr. 1/1 2001 26.860 t.kr. 22.020.625 22.411 

Inventar 1.305.816 1.562 

Automobiler 2.971.286 2.943 

IT-anlæg 1.871.769 1.523 

Andre anlægsaktiver 2.689.167 1.364 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT  30.858.663 29.803

   

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER   

Lån til afdelinger 5.084.897 4.726 

Kapitalindskud, sideaktiviteter  765.639 766 

Andre fi nansielle anlægsaktiver 1.156.597 1.155 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.007.133 6.647 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 37.865.796 36.450

OMSÆTNINGSAKTIVER  

Organisationer/afdelinger i drift  7.246.145 3.933 

Afdelinger/sideaktiviteter 125.020 0 

Debitorer 3.265.424 2.201 

Andre tilgodehavender 81.072 114 

Forudbetalte udgifter 413.874 379 

Tilgodehavende renter mv.  8.403.941 10.940 

Værdipapirer/obligationsbeholdning 455.032.568 438.545 

Likvide beholdninger  50.735.401 24.733 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 525.303.445 480.845 

AKTIVER I ALT 563.169.241 517.294
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PASSIVER Regnskab Regnskab
 2001 2000

  (1.000 kr)

EGENKAPITAL  

Boligorganisationsandele  15.200 16  

Opskrivningshenlæggelser  710.403 0  

Arbejdskapital 97.489.025 90.776  

EGENKAPITAL I ALT 98.214.628 90.792

   

LANGFRISTET GÆLD   

Prioritetsgæld, administrationsejendomme 9.174.757 9.677 

LANGFRISTET GÆLD I ALT 9.174.757 9.677 

  

KORTFRISTET GÆLD  

Organisationer/afdelinger i drift 422.426.575 384.708  

Afdelinger/sideaktiviteter 455.829 507

Leverandører  4.607.381 2.070

Omkostninger 8.022.842 7.353

Afsætninger 6.025.091 7.765

Feriepengeforpligtelse  6.700.000 5.470

Anden kortfristet gæld 7.542.138 8.952

KORTFRISTET GÆLD I ALT 455.779.856 416.825

PASSIVER I ALT 563.169.241 517.294

Beretning og regnskab er sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2001.

Det specifi cerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, 

regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres 

ved henvendelese til hovedkontoret i Kristianiagade.
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Kontorer
Lejerbos hovedkontor
Kristianiagade 9

2100 København Ø

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 35 25 85 15 

E-mail: lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside: www.lejerbo.dk
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Lokalkontor i Brøndby - BKB 
Nygårds Plads 9

2605 Brøndby

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 36 35 03 00

E-mail: bkb@lejerbo.dk

Forretningsfører: Kurt Kristensen

Regionskontor Frederiksberg 
Ndr. Fasanvej 220, 3. sal

2200 København N

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 38 38 04 24

E-mail: frederiksberg@lejerbo.dk

Forretningsfører: Kurt Kristensen

Områder: Allinge-Gudhjem, Brøndby, Brøndby i 

adm., Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, 

Hasle, Høje-Taastrup, Lyngby, Rødovre, Arb. B/S i 

Rødovre, Rønne, Søllerød.

Regionskontor Herning
Bryggergade 10

7400 Herning

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 96 26 10 30

E-mail: herning@lejerbo.dk

Forretningsfører: Georg Schmidt

Områder: Brande, Galten, Herning, Holstebro,  

Struer/Lemvig, Skjern, Trehøje.

Regionskontor Hillerød
Torvet 7

Postboks 239

3400 Hillerød

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 48 29 08 01

E-mail: hilleroed@lejerbo.dk

Forretningsfører: Carsten Pietras

Områder: Allerød, Birkerød, Farum, Fredensborg, 

Frederiksværk, Helsingør, Hillerød, Slangerup.

Regionskontor Holbæk
Labæk 15

4300 Holbæk

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 59 48 00 49

E-mail: holbaek@lejerbo.dk

Forretningsfører: James Gauger

Område: Bjergsted, Dragsholm, Holbæk,

H.E. Kollegiet, Kalundborg, Skælskør, 

Stenlille, Tornved.

Regionskontor Hvidovre
Hvidovrevej 348

2650 Hvidovre

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 36 88 51 90

E-mail: hvidovre@lejerbo.dk

Forretningsfører: Karsten Jessen

Områder: Hvidovre, Køge, Sognegårdens B/S.

Regionskontor Kolding
Pakhustorvet 4

6000 Kolding

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 75 53 59 49

E-mail: kolding@lejerbo.dk

Forretningsfører: Torben Krogh

Områder: Bogense, Børkop, Horsens, Kolding, 

Nyborg, Tinglev, Tørring-Uldum, Vejle.

Regionskontor København
H. C. Andersens Boulevard 13

1553 København V

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 33 67 00 88

E-mail: kbh@lejerbo.dk

Forretningsfører: Bent Olsen

Områder: København, Borgergården.

Regionskontor Næstved
Ringstedgade 76

4700 Næstved

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 55 78 62 18

E-mail: naestved@lejerbo.dk

Forretningsfører: Mogens Nielsen

Områder: Fladså, Haslev, Holme gård, Nakskov, 

Nykøbing F., Næstved, Rønnede, Stevns, Suså.

Regionskontor Aalborg
Vesterå 18

9000 Aalborg

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 98 10 18 20

E-mail: aalborg@lejerbo.dk

Forretningsfører: Helge Larsen

Områder: Brovst, Frederikshavn, Hadsund, 

Hanstholm, Hinnerup, Møldrup, Nibe, Odder, 

Pandrup, Randers, Rougsø, Sejlfl od, Skørping, 

Thisted, Aalborg, Aalestrup, Århus.
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Hovedbestyrelsen:

Bruno Vilborg

Født: 14. 2. 35

Indtrådt første gang: 1. 9. 1994

Mogens Plesner Mathiasen

Født: 17. 2. 1934

Indtrådt første gang: 16. 5. 1994

Gunnar Sørensen

Født: 16. 4. 1951

Indtrådt første gang: 1. 9. 1994

Tina Waldorff

Født: 26. 2. 59

Indtrådt første gang: 1. 9. 1994

Erik Gemmer

Født: 23. 2. 1945

Indtrådt første gang: 21. 5. 2001

Max Winther Petersen

Født: 18. 10. 1930

Indtrådt første gang: 18. 5. 1998

Kenneth Høfl er

Født: 14. 3. 45

Indtrådt første gang: 12. 5. 1997

Bent Bundgaard

Født: 25. 2. 40

Indtrådt første gang: 1. 6. 2000

Knud Erik Hansen

Født: 28. 2. 42

Indtrådt første gang: 12. 5. 1997

Torben Beyer Jensen

(administrativt personale)

Født: 23. 4. 54

Indtrådt første gang: 3. 12. 1998 

Kell Faurholt Jensen

(ejendomsfunktionærer)

Født: 4. 3. 43

Indtrådt første gang: 4. 4. 1995
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Allerød:
Elly Sjølin (B)
Bent Nielsen (B)

Allinge-Gudhjem:
Helene Christensen (K)
mangler p.t 1 repr.

Arbejdernes Boligselskab i 
Rødovre:
Grethe Blomberg (K)
Michael Kaadtmann (B)

Birkerød:
Eigil Storm (K)
Conny Birkholm (B)

Bjergsted: 
Lykke Jørgensen (B)
mangler p.t. 1 repr.

B.K.B.: 
Aksel Borresen Brøndby (B)
Joan Pedersen (B)
Tonny Hjorth Hansen(B)
Susanne Petersen (B)
Peter Ring (B)
Lars-Petter Jensen (B)
Anne Leidecker (B)

Bogense: 
Elisabeth Mikkelsen (B)
Nina Johansen (B)

Borgergården:
Bjarne Sørensen (Observatør)

Brande:
Carl Ejler Holm (K)
Kirsten Grarup (B)

Brovst:
Bjarne Nielsen (F)
mgl. pt. 1 repr. 

Brøndby: 
Frederik Bøgeskov (K)
Leif Refdahl (B)
Børge Petersen (B)

Børkop:  
mgl. pt. 2 repr.
 

Dragsholm:
Flemming Jensen (B)
Preben Senniksen (K)

Farum:
Kent Larsen (B)
Lone Nielsen (B)

Fladså:
Kurt Hansen (B)
Birgit Gohs-Jensen (B)

Fredensborg: 
Søren Brandt (B)
Jens Textor (B)

Frederiksberg: 
Kim Mortensen (B)
Erik S. Baastrup (B)
Inger-Lissi Liebing (B)

Frederikshavn:
p.t. ingen (observatør)

Frederiksværk:
Inge Larsen (B)
Grethe Byrgesen (B)
Jytte Jensen (B)

Galten:
Søren Sørensen (K)
Peer Lykke Hansen (B)

Gentofte: 
Jørn G. Andersen (K)
Dagmar Rasmussen (B)

Gladsaxe:
Lars Holmberg (B)
Abdelkadar Moujahid Søborg

Glostrup:
Anni Lynderup (B)
Bente Laursen (B)

Hadsund:
Ronny Thomsen (K)
Rita Jensen (B)

Hanstholm:
Anders Andersen (K) (Observatør)

Hasle: 
Gitte Rasmussen (B)
Britt Jønsson (B)

Haslev:
Jens Vittrup Graversen (B)
Kurt Jørgensen (B)

Helsingør: 
Leif Wiberg (B)
Otto Jørgensen (B)

Herning: 
Grethe Andersen (B)
Imanuel Jensen  (B)
Lillian Mortensen (B)

Hillerød:
Karin Persson (B)
Jørgen Christensen (B)

Hinnerup: 
Karen Ransby (B)
Ester Hulgaard (B)

Holbæk:
Erik Fallesen, (B)
Asger Beyer Clausen (B)
Grethe Olsen (B)
Svend Lassen (B)

Fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer
Holmegaard:  
Poul Harboe Sørensen (B)
Henning Thun (B)

Holstebro:
Ryan Jacobsen (B)
mgl. p.t. 1 repr.
Kan udpege yderligere 1 person

Horsens: 
Erik Algren Sørensen (B)
Anker Ulriksen (B)
Asta Jørgensen (B)
 

Hvidovre: 
Bjørn Mouritzen (B)
Aase Lyngby Sørensen (B)
Benny Henriksen (B)
Eva Clasen-Nyqvist (B)
Anders Rønberg (K)
Kan udpege yderligere 1 person

Høje-Taastrup:
Helmer Hansen (B) 
Bjarne Hansen (B)
Erik Pedersen (B)

Kalundborg:
Sten Drejø Hansen (K)
Aage Kaad Jensen (B)

Kolding: 
Bruno Kjær (B)
Berit Skjønnemann (B)
Gunnar Storm Thomsen (K)
Bent Jacobsen (B)
Birthe Møller Pedersen (B)
Tove Pollmann (B)
Lisbeth Wähner (B)

København:
Poul Øland (K)
Lene Degn (B)
Allan Thomsen (F)
Sheku Amadu Jalloh (B)
Birgit Ottosen (B)
Anders Lund Hansen (B)
Flemming Grandal (B)
Anette Bertelsen (B)
Jan Jørgensen (B)
Kirsten Bjørnton (B)
Kan udpege yderligere 1 person

Køge: 
Kaj Hansen (B)
Egon Nielsen (B)
Kjeld Bruno (B)

Lyngby: 
Kirsten Lundquist (B)
Tove Holm (B)

Møldrup:
Børge Møller (B)
mgl. pt. 1 repr.

Nakskov: 
Folmer Schmidt (B)
Conny Andersen (B)

Nibe:
P.t. ikke muligt at vælge repræsentanter

Nyborg: 
Erlind Rasmussen (B)
Benthe Grenhardt (B)

Nykøbing F.:
Lis Nygaard (F)
Inge Holtse (B)

Næstved:
Hans Chr. Kähler (B)
Egon Jensen (B)
Inge Madsen (B)
Bent Aage Pedersen (B)

Odder:
Ib Øgaard (F)
Knud Lauridsen (B)

Pandrup:
Birgit Stokbro (K)
Knud Larsen (B)

Randers: 
Lis Møller (B)
Mogens Kristensen (B)
Lars Bak (B)

Rougsø:
Ragnhild Hansen (B)
mgl. p.t. 1 repr.

Rødovre:
Leif Flemming Jensen (K)
Jørgen Knudsen (B)
Valter Nielsen (B)

Rønne:
Kaj Hansen (B)
Frode Nielsen (B)

Rønnede:
Anne Marie Leit (B)
John Pehrson (B)

Sejlfl od:
Egon Olsen (B)
Jørn Boye Pedersen (K)

Skjern:
Hans Martin Thomsen (B)
mgl. pt. 1 repr.

Skælskør:
mgl. pt. 2 repr.
 

Skørping:
Karl Johan Clemmensen (K)
Annette Nyrup Jensen (B)

Slangerup:
Niels Frølich Nilsson (K)
Helle Worm (B)

Sognegårdens Boligselskab:
Hans Møller (B)
Svend Hermann (B)

Stenlille:
Søren Frederiksen (B)
mgl. pt. 1 repr.

Stevns: 
Hans Pedersen (B)
Anny B. Jensen (B)

Struer/Lemvig:
Kim Sørensen (B)
mgl. pt. 1 repr.

Suså:
Eva Andersen (B)
Vivi Michelsen (B)

Søllerød:
J. Schunck (Udpeget af rep.skabet)
Flemming Lundstrøm(B)

Thisted:
Orla Cederholm (B)
Kan udpege yderligere 1 person

Tinglev:
Harald Søndergård (F)
Anna H. Thomsen (B)

Tornved:
Mette Lippert Madsen (B)
Laila Mie Kirchert (B)

Trehøje:
Jørgen Kier (K)
mgl. pt. 1 repr.

Tørring-Uldum:
John Refsgaard (K) 
Alex Harder (B)

Vejle: 
Per B. Jensen (B)
Bente Laursen (B)
Benny Haugsted (B)

Aalborg:
Brian Eriksen (K)
Ib Hartmann Jensen (B)
Elsebeth Reinewald (B)

Aalestrup:
Richardt Gundersen (F)
Irene Aarup (B)

Århus: 
Ulla-Britt Højen, (B)
Robert S. Rasmussen (B)

K = kommunalt udpeget
B = beboervalgt
F = udpeget af 
forretningsførerorganisationen 



Aage Arbjerg

Aage Arbjerg  

Jeg, Aage Arbjerg, så dagens lys på Hampen Mølle 

januar 1948 i Nørre Snede Sogn, som ligger på Jyllands 

højderyg - så med rette kan man sige, at jeg kommer helt 

ude fra Hampen.

Da jeg var otte år, kom jeg til fl odbyen Randers, hvor jeg 

stadig bor og arbejder.

Motivet til denne beretnings forside er taget fra mit kvar-

ter i drenge- og ungdomsårene - mere præcist er det 

udsigten fra mit værelse i et alment boligbyggeri i den 

nordlige del af Randers. 

Billedets titel er “Sol over nordbyen”. Min oplevelse af 

et blandet kvarter med mange former for byggeri - kvar-

terer der fi ndes i stort set alle byer i dag.

Jeg maler i en enkel udtryksform, der har sit udspring 

i den klassiske modernisme og kubismen, der rækker 

tilbage til Picasso og de danske kubister, Olaf Rude, 

Jais Nielsen og Vilh. Lundstrøm, hvor man arbejder med 

klare farver, formen og liniens muligheder, hvor alle 

motiver har en malerisk værdi i et tilsyneladende fi gura-

tivt udtryk.

Jeg er delvis selvlært med en håndværksuddannelse 

som maler suppleret med en periode på Århus 

Kunstakademi og Kunsthåndværkerskolen i Kolding.

Mit virke har de seneste år været præget af rejser, hvor 

jeg maler direkte på stedet.

Foruden mit arbejde med maleriet underviser jeg inden 

for mit område.

Aage Arbjerg


