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logisk betingede oplæg til dit og dat. Vi der ved, hvilken 

betydning den almene sektor har for hele vores samfund 

– vi må videre. 

I stedet skal vi spørge os selv, hvordan vi gerne vil have, 

fremtiden skal forme sig for Lejerbo – og så skal vi geare 

vores organisation til at kunne trække i den rigtige 

retning. Med hovedbestyrelsens udnævnelse af under-

tegnede som ny administrerende direktør for Lejerbo er 

det nu blevet min opgave. Og lad det være sagt med det 

samme; opgaven vil blive løst med dyb respekt for de 

værdier og resultater, som gennem årene er skabt i og  af 

Lejerbo.

Hovedbestyrelsen har givet opbakning til en plan, som 

betyder, at Lejerbo ledelsesmæssigt og organisatorisk vil 

sætte yderligere fokus på vores service, administration 

og drift af organisationer og afdelinger. Lejerbo ønsker 

at være en stor betydende aktør på boligmarkedet, og 

der er plads til mange fl ere medlemmer af Lejerbo  -

 familien - både gennem nybyggeri, men også hvis andre 

almene organisationer ønsker et administrationsfælles-

skab med Lejerbo.

Det lykkedes Lejerbos demokratiudvalg at bygge 

bro mellem de mange synspunkter om indfl ydelsen 

i Lejerbos øverste besluttende myndighed. Demo-

kratiudvalget fi k udformet nye vedtægter, som indebæ-

rer, at alle landsdele fremover vil være repræsenteret i 

Lejerbos hovedbestyrelse, og at der fremover skal være 

to næstformænd i Lejerbo – en valgt fra områderne 

 Jylland og Fyn og en valgt fra områderne øst for Store-

bælt. Demokratiudvalgets forslag har været til afstem-

ning og blev vedtaget med et markant fl ertal – 112 

stemte for, og 18 stemte imod - en stemme var blank.

Dermed skulle demokratiet i Lejerbo være godt rustet til 

at takle fremtidens udfordringer – og dem vil der uden 

tvivl blive en del af. 

Vi havde vel alle regnet med at få et kig ind i en af de 

helt store fremtidsudfordringer for vores sektor inden 

udgangen af 2002, hvor regeringens bebudede betænk-

ning om salg af vores boliger skulle have været klar.  

Det blev den ikke – i stedet forventer regeringen nu at 

fremlægge en rapport i løbet af maj 2003. 

Men Lejerbo skal ikke blot sidde med hænderne i skødet 

og afvente skiftende regeringers mere eller mindre ideo-

Året 2002  blev demokratiets og fællesskabets år i Lejerbo
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I vores tilrettelæggelse af fremtiden skal vi have fokus 

på, hvad brugerne af Lejerbo ønsker. Det gælder bebo-

erne, afdelingerne og organisationerne. Det gælder krav 

til boligerne både de eksisterende og de nye. Og det 

gælder de mange ydelser som er indeholdt i  Lejerbos 

administration og service. Hidtil har en stor del af udvik-

lingen været båret af lovgivningsmæssige krav og ny 

detailregulering formuleret af centrale myndigheder. 

Lad os håbe, at vi kan få en fremtid, hvor det er vores 

behov og efterspørgslen efter Lejerbos service, der er 

drivkraften. At vi kan få lov til i højere grad at arbejde 

med mål, rammer og sund fornuft i stedet for regler, love 

og bureaukrati.

Med dette beskedne ønske vil Lejerbo se fremtiden 

fortrøstningsfuldt i møde.

Palle Adamsen

(Adm. direktør)
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Forudsætningen for fællesskabsfølelsen og det gode 

samarbejde imellem organisationer, afdelinger, beboere 

og forretningsførerorganisation er en åben og ved-

kommende kommunikation – så det er et område, der 

hele tiden er i højsædet i Lejerbo.

I løbet af 2002 blev nyheder om den almene sektor og 

livet i vores afdelinger formidlet via næsten 200 sider i 

vores fælles nyhedsbrev Lejlighedsvis. 

Hvis man har taget den ny teknologi til sig og altså 

benytter sig af internettet, så har man også kunnet følge 

med på Lejerbos nye hjemmeside, der blev introduceret 

i marts 2002. Her har vi samlet al den information om 

Lejerbo, som vi mener, nuværende og kommende bebo-

ere eller måske andre kan have glæde af. Og det er ikke 

Kommunikation, viden, tilgængelighed og kompetence
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småting. Det fylder 1300 sider med næsten 400.000 ord. 

Hvis man medregner billeder og grafi k, så fylder hjem-

mesiden på IT-dansk mere end 500 megabytes.

De mange informationer har vi struktureret, så det skulle 

være så enkelt som overhovedet muligt at navigere 

rundt på siden. Og hvis man alligevel savner en given 

oplysning, så kan man benytte den superhurtige og 

meget effektive søgemaskine, som er tilgængelig, uanset 

hvor på hjemmesiden, man befi nder sig. Søg, og du skal 

fi nde, fristes man til at sige - og det var der mange, der 

valgte at gøre i løbet af 2002. Hjemme siden havde over 

100.000 unikke besøgende, eller hvad der svarer til ca. 

250 besøg om dagen. Internettet er et populært medie, 

der er kommet for at blive, og en af de største fordele 

er, at folk selv kan søge informationer og i princippet 
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ekspedere sig selv, når det passer dem. Med Lejerbos nye 

hjemmeside har vi øget vores tilgænge lighed væsentligt 

– vi har så at sige døgnåbent.

Internet-satsningen betyder dog ikke, at ingen længere 

gider at ringe til os. I løbet af 2002 fi k vores to call-centre 

(Aalborg og Hillerød) således 140.000 opkald – ca. 400 

om dagen.  

I selve administrationen har vi etableret et intranet, hvor-

fra stort set alle arbejdsrelevante informationer og doku-

menter er tilgængelige - for samtlige medar bejdere. Vi 

kalder det videndeling. Måske kunne det være relevant 

også at dele nogle af informationerne med andre i 

Lejerbo-fællesskabet, og derfor har hovedbestyrelsen 

nedsat et udvalg, der skal se nærmere på dette.

Kommunikationen i Lejerbo foregår naturligvis ikke kun 

ad elektronisk vej. Organisationer og afdelinger arran-

gerer selv hvert år en række kom-sammen-møder på 

tværs af regioner og landsdele, hvor der er rige mulig-

heder for at drøfte fælles problemstillinger, udveksle 

erfaringer og i det hele taget lære noget nyt om Lejerbo 

og det at bo alment. Den slags tager forretningsfører-

organisationen naturligvis også løbende initiativ til 

– ikke mindst ved at udbyde en række relevante kurser.

Fordelt på 180 kursusdage gennemførte vi i løbet af 

året 81 kurser af kortere eller længere varighed for 1854 

interesserede deltagere – hertil kommer, at yderligere 17 

planlagte arrangementer enten blev fl yttet eller afl yst. 

Heri er medregnet alle kurser både for de ansatte og for 

de beboervalgte. De fl este kurser kom i stand på ad-

hoc-basis, idet kun de 28 af dem på forhånd var annon-

ceret i kursusprogrammet for 2002 – det kalder vi også 

til gængelighed.

Indholdet i vores faste kurser er i øvrigt ikke bare noget, 

vores kursusafdeling selv sidder og beslutter. I midten 

af maj måned hvert år mødes kursusafdelingens kursus-

udvalg, der består af beboervalgte repræsentanter fra 

hele landet. Her fl yder det med alle de gode ideer, som 

medlemmerne har med sig hjemmefra, og her samler vi 

alle erfaringer sammen – både pædagogiske og ind-

holdsmæssige – så vores kurser hele tiden er i udvikling.
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Fremtidens vigtigste ressource for forretningsfører-

organisationen bliver dygtige og engagerede med-

arbejdere. Alt tyder på, at udbuddet af kvalifi ceret 

arbejdskraft vil blive reduceret væsentligt i løbet af de 

kommende år, og derfor skal vi gøre en særlig indsats 

for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

I den forbindelse er vi ved at undersøge mulighederne 

og stemningen for at indføre Ny Løn i Lejerbo (løn 

 ef ter kvalifi kationer og indsats i højere grad end efter 

anciennitet).

Hver enkelt medarbejder gennemfører årligt en med-

arbejderudviklingssamtale med sin chef. Her bliver der 

sat fokus på, hvordan det går i de nuværende job-

funktioner, hvad der kan gøres bedre eller anderledes, 

ønsker til fremtiden, evt. ønsker til videreuddannelse 

og meget, meget mere.

Vi værdsætter den personlige udvikling og støtter 

tanken om job  ro tation, hvor det er muligt. Det fik f.eks. 

kontor personale og ejendomsfunktionærer til at bytte 

job i en kortere periode i vores Kolding-region. Det er 

godt for samar bejdet og servicen, at medarbejderne 

har indblik i hinandens arbejdsrutiner og forretnings-

gange. I dette tilfælde fik kontorpersonalet indblik i 

det at syne lejligheder, affaldssortering, renholdelse 

af en afdeling, vedligeholdelse af grønne arealer. 

Omvendt fik ejendomsfunktionærer indblik i det at 

åbne og fordele post, bogføre regninger, lave flytte-

afregninger mv.

Vi sætter også pris på socialt samvær medarbejderne 

imellem. To gange om året er forretningsførerorgani-

sationen vært ved et arrangement, hvor alle medarbej-

dere bringes sammen for fælles oplevelser. Derudover 

bakker vi op om lokale arrange menter, hvor initiati-

Medarbejderne skal trives
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verne kommer fra medarbejderne selv. Det kan være 

vinsmagning og kunstudstillinger, men også mere 

motionsprægede arrangementer som f.eks. Sjælsø 

rundt på cykel eller DHL-stafetten i Fælledparken på 

Østerbro i København. I september 2002 deltog et hold 

friske Lejerbo-medarbejdere i denne årligt tilbageven-

dende begivenhed, hvor virksomheder/organisationer 

fra hele landet stiller op med et eller fl ere hold a fem 

personer. 

Vi vil være en af landets bedste arbejdspladser – en 

arbejdsplads hvor medarbejderne har lyst til at  bl i- 

  ve…. i mange år. Og vi tror på, at vi er godt på vej. 

Mandag den 1. juli 2002 var det f.eks. nøjagtig 40 år 

siden, at 56-årige Jørgen Erik Jensen begyndte at 

arbejde i Lejerbo. Jørgen Erik blev ansat som elev i 

Lejerbo den 1. juli 1962 og arbejder i dag i vores byg-

geafdeling – det er da fl ot! 
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Der bliver gjort meget for fællesskabet i Lejerbo. Bebo-

ere i alle aldre skal have mulighed for at lære hinanden 

at kende og bidrage til at skabe miljø og trivsel, fest 

og farve. Det får de gennem de mange Lejerbo-arran-

gementer rundt omkring i landet, som iværksættes af 

organisationsbestyrelserne, afdelingsbestyrelserne eller 

beboerne – enten på egen hånd eller med støtte fra for-

retningsførerorganisationen.

I september 2001 drog over 1700 Lejerbo-beboere fra 

det syd- og sønderjyske samt Fyn i samlet trop af sted 

til Legoland i 22 busser. Det var Lejerbos regionskontor 

i Kolding, der sammen med organisationsbestyrelserne 

fra Lejerbo i Vejle, Børkop, Tørring-Uldum, Horsens, 

Nyborg, Bogense, Tinglev og Kolding havde skruet 

denne aldeles vellykkede beboer-udfl ugt sammen.

Med en sådan grad af tilslutning var det nærmest oplagt, 

at succesen måtte gentages i 2002 - og det blev den. 

Denne gang gik turen over Storebælt til Tivoli i Køben-

havn. Helt præcis 1035 beboere havde tilmeldt sig arran-

gementet denne gang.

I Lejerbo leves livet
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Men der var mange andre aktiviteter i Lejerbo-afdelin-

gerne rundt om i landet - kun fantasien satte grænser for 

udfoldelsesmulighederne. Der blev f.eks. arrangeret:

- havemiljøer/haveforeninger

- fi ske-, petanque-, kort- og syklubber

- skovture, kanoture og andre udfl ugter 

- konkurrence- og sportsdage

- ungdomsfester, fastelavnsfester, jubilæumsfester, 

grillfester

- gøglerworkshop og lokale teateraftener

- ældrecafeer og netcaféer 

- dekorering af fælleslokaler, etablering af fodbold-

baner
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Beboerrådgiverordningerne i fl ere af vores afdelinger 

har de sidste år været præget af konsolidering. Der er 

opnået mange positive resultater og etableret netværk, 

hvor rigtig mange beboere kan bruge hinanden, når der 

opstår problemer, eller skal løses opgaver. Mange steder 

har boligområderne samtidig fået en fysisk ansigtsløft-

ning, der rækker mange år ud i fremtiden, men der er 

også arbejdet ”på de indre linier”, så menneskelige res-

sourcer er blevet opdaget og har fundet anvendelse. 

Frafl ytningsprocenten er faldet mange steder, faste 

samarbejdsrelationer med kommunale medarbejdere 

er blevet etableret og udbygget til gavn for hele bolig-

området.

På grund af de statslige nedskæringer som blev udmeldt 

allerede i begyndelsen af 2002, blev den sidste fase i 

denne omgang med beboerrådgiverordningerne des-

værre fremskyndet betydeligt. Mange beboer rådgivere 

valgte at stoppe i utide som følge af usikkerhed om 

deres fremtidige ansættelsesforhold. Det var ellers de 

fl este steder planlagt, at arbejdet i netop den sidste fase 

i 2002 og 2003 skulle handle om synliggørelse,  forankring 

og image.

Sidst på året blev der dog på ny skabt mulighed for 

at fortsætte den boligsociale indsats - godt nok med 

udgangspunkt i en ændret fi nansiering. Fremover bliver 

økonomiske partner skabsaftaler mellem boligafdeling, 

bolig organisation og kommuner forudsætningen for, at 

Landsbyggefonden vil yde 50 % løntilskud.

For Lejerbo betyder det, at nogle af de tidligere ord-

ninger forventes at fortsætte, og et par nye initiativer 

har også set dagens lys - så der vil fortsat være en 

boligsocial indsats i afdelinger med behov.

Beboerrådgiverne – hva’ nu?
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Vi ved fra tidligere undersøgelser, at vores ejendoms-

funktionærer er de vigtigste servicegivere i Lejerbo 

– det er simpelthen dem, vores beboere som det første 

forbinder med Lejerbos service.

Det har vi stor respekt for, og vi satser derfor også 

benhårdt på, at alle vores ejendomsfunktionærer bliver 

klædt på til at kunne løfte dette ansvar.

Alle skal derfor gennemgå et særligt modulopbygget 

kursusforløb, mens de arbejder i Lejerbo. Et kursusfor-

løb der sikrer, at man kan yde den service, som Lejerbo 

mener er nødvendig for at kunne varetage jobbet som 

ejendomsfunktionær. Eksempelvis var samtlige 460 

ejendomsfunktionærer på udvidet førstehjælpskursus i 

løbet af år 2002.

Apropos sikkerhed - det er vist ingen hemmelighed, at vi 

i Lejerbo også går meget højt op i sikkerheden på vores 

mange legepladser rundt om i landet. Derfor udviklede 

vi i foråret 2002 en Legepladshåndbog. Legepladshånd-

bogen blev introduceret første gang på et kursus for var-

memestre. Den er siden blevet gennemgået med næsten 

samtlige varmemestre rundt omkring i landet og et par 

enkelte steder også med gårdmændene.

Fokus på ejendomsfunktionærerne 
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Håndbogen udgør fremover inspektions- og vedlige-

holdelsesmaterialet i forbindelse med det daglige 

tilsyn på Lejerbos mere end 500 legepladser. Videre -

ud dannelsen af vores ejendomsfunktionærer er tilret-

telagt med henblik på at udvise rettidig omhu. Sådan at 

vores mindste lejere og deres forældre fuldt ud kan føle 

sig trygge på lege- og opholdsarealerne.

Lejerbo støtter naturligvis også selvstændige ønsker om 

videreuddannelse ,og igen i år fi k en række ejendoms-

funktionærer således svendebreve på, at de nu kan kalde 

sig ejendomsserviceassistenter. 

I respekt for ejendomsfunktionærernes betydning for 

Lejerbos service overrakte vi også i år 2002 diplomet for 

årets ejendomsfunktionær i Lejerbo. Via nyhedsbrevet 

Lejlighedsvis opfordres beboerne hvert år til at give 

deres bud på, hvem de mener skal være årets ejendoms-

funktionær. I år 2002 gik titlen til den 37-årige gårdmand 

Cenpiz Delibas fra Tyrkiet – Cenpiz arbejder til daglig 

i nogle af Lejerbos afdelinger i København. Med titlen 

følger bl.a. en check på 5.000 kr.
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Pæne og indbydende miljøer reducerer lysten til hær-

værk og graffi ti – det ved vi. Derfor støtter Lejerbo via sin 

kunstfond mange initiativer til udsmykning af de enkelte 

afdelinger rundt omkring i landet.

I løbet af år 2002 blev der blandt andet afsløret ny kunst 

i Randers og Aalborg i anledning af Lejerbo-organi-

sationernes 50-års-jubilæer. I Randers afslørede man 

ved fællesarealerne på Husarvej en stenskulptur med 

titlen ”Dialog”, og på Roald Amundsens Vej i Aalborg så 

en tilsvarende skulptur med titlen ”Isbjerget” dagens lys 

– begge skulpturer er lavet af Knud Erik Christensen.

I Æblegaarden i Odder vil Peder Laursens stenfugle 

fremover pryde de grønne arealer i afdelingen. 

Kunst i Lejerbo
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Ved Klostergården på Birkevej i Rønnede har man siden 

maj 2002 kunnet nyde synet af Søren Wests fl otte skulp-

tur, og i Lunden i Brøndby Strand afslørede formand 

John Frimann i august en såkaldt vandskulptur - eller for 

nu at være mere præcis - en stor norsk sten på fi re tons 

med et indbygget springvand og aftenbelysning. 

Lejerbo støtter også kunsten på andre måder – f.eks. 

i forbindelse med tilblivelsen af årlige beretninger 

som denne. Vi har efterhånden skabt en tradition for 

hvert år at indkøbe et stykke kunst, der så skal pryde 

beretningens forside og samtidig trykkes som plakat. 

Plakaten uddeles gratis til afdelinger, der f.eks. ønsker at 

udsmykke fælleshuset. 

Selve kunsten udstilles efterfølgende i receptionen på 

hovedkontoret i Kristianiagade i København.
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Der er rundt omkring i landet adskillige af Lejerbos 

af delinger, som står overfor gennemgribende renove-

ringer. Det gælder både bygninger og udearealer. 

Pengene til alle disse mange arbejder skaffes ved dels 

at forlænge løbetiden på boligafdelingens eksisterende 

lån (også kaldet omprioritering) og dels ved en særlig 

driftsstøtte fra Landsbyggefonden og statskassen. 

Udover genopretning af bygninger og udearealer skal 

der anvendes midler til huslejelettelser i de berørte 

bolig afdelinger. På landsplan i alt 220 mio. kr. om året i 

perioden 2001 - 2004.

I Lejerbo har vi gjort alt, hvad vi kunne for at få del i så 

mange af disse midler som overhovedet muligt. Vi lagde 

et kæmpe arbejde i at få lavet en række detaljerede 

helhedsplaner (genopretningsplaner) for de enkelte 

afdelinger, som vi kunne bruge som dokumentation for 

Renoveringer og ombygninger

at komme i betragtning til støtte. Det lykkedes at få 14 

bebyggelser accepteret som støtteberettigede samt 

yderligere 3 optaget på en såkaldt venteliste. De 14 

af delinger er fordelt på københavnsområdet, Kolding, 

Skjern og Århus.

I Lejerbo er vi efterfølgende gået i gang med at reno -

vere – mens denne beretning skrives har vi renoveringer 

for over 1 milliard kroner i gang over hele landet.

Blandt nogle af de store, der blev afsluttet i 2002 bør 

nævnes Lejerbo Søllerøds Flintemarken i Vedbæk. Et 

projekt til 103 mio. kr. Her gik man i forbindelse med 

renoveringen fra at have 252 boliger til nu at have 299. 

De nye boliger blev 47 herlige tagboliger, hvoraf nogle 

endda har havudsigt.
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Beboerne har været inddraget i hele forløbet – de har 

i et vist omfang selv haft indfl ydelse på valg af materi-

aler. Der har været en lind strøm af skriftlige og mundt-

lige orienteringer på afdelings- og byggemøder samt 

gennem byggeaviser og beboervejledninger om hele 

renoveringsforløbet.

I Lejerbo Nakskovs afdeling Birkevænget har man valgt 

helt at ombygge en del af sine boliger - 30 mio. kr. har 

det kostet at gøre dem ældre- og handicapvenlige. 

Resultatet her er også blevet meget fl ot! 

Tidligere var der 36 små og ikke særlig hensigtsmæssigt 

disponerede lejligheder. Efter ombygningen er der 18 

store fl otte tidssvarende og velindrettede boliger med 

nye gulve, nye badeværelser, nye køkkener og inddæk-

kede altaner, hvoraf der fra lejlighederne i stueetagen er 

direkte adgang til et lille have-område. Desuden er der 

etableret nye elevatorer i opgangene.

De resterende boliger blev ændret fra at være utids-

svarende boliger ”pakket ind” i triste grå beton-blokke 

til at være fl otte boliger med nye køkkener, nye gulve, 

nye vinduer og inddækkede altaner – og alt sammen 

nu pakket ind i pæne moderne blokke med nye tage og 

facader i træ og zink.

Også Lejerbo Hvidovres afdeling ved Egevolden har 

gennemgået en omfattende renovering til ca. 30 mio. kr., 

som bl.a. omfattede nye facader, glasind dækkede alta-

ner, maling af vinduer og døre, ny udvendig belysning 

mv. Afdelingen indeholder 282 boliger fordelt på  

11 blokke.

Fælles for ombygningernes succesfulde gennemførelse 

har været beboerinddragelsen. Det kræver naturligvis 

en konstant og åben kommunikation mellem renove-

ringens mange aktører og beboerne.
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År 2002 blev et år med mange tilsagn om nye almene 

boliger både til Lejerbo og generelt på landsplan. Samlet 

set meddelte landets kommuner skema-A-tilsagn til i 

alt 14.138 boliger - heraf godt 9.000 familie- og ældre-

boliger til de almene boligorganisationer.

De mange tilsagn var en konsekvens af den lavere kom-

munale grundkapital, som blev reduceret midlertidigt 

fra 14 til 7%. Blandt tilsagnene var også en række pro-

jekter, som blev udsat i 2001 af samme grund, og endelig 

er en række projekter fremskyndet, idet kommunerne fi k  

midlertidig adgang til at lånefi nansiere den kommunale 

grundkapital, forudsat byggeriet gik i gang inden 

udgangen af 2002. 

Også Lejerbo mærkede denne ”ketchup-effekt”. Som det 

fremgår af nedenstående oversigt, blev mange projekter 

sat i gang i 2002, og mange fi k tilsagn fra kommunerne.

Ved årsskiftet var situationen følgende:

- Afl everet: 351 enheder

- Under udførelse: 788 enheder

- Under planlægning: 946 enheder

Om de samlede 788 enheder under udførelse må vi i 

øvrigt sige, at det er det største antal boliger siden 1994. 

Af de 788 enheder er 281 familieboliger, 282 ældre- og 

plejeboliger, 117 boliger som forskellige bofællesskaber, 

82 ungdomsboliger og 6 servicearealer og 20 andels-

boliger. I alt 29 Lejerbo-datterorganisationer havde byg-

geri under udførelse ved årsskiftet.  

Byggeri 2002

Hjemmeside om seniorbofællesskaber
Lejerbo har i 2002 udviklet et koncept for samarbejde 

mellem kommune, senior  bo fællesskab og bygherre. 

Vi har faktisk også lavet en særlig hjemmeside om 

seniorbofællesskaber i Lejerbo, og internet-adressen er 

selvfølgelig: 

www.seniorbofaellesskaber.dk. 

Herfra kan man hente en række informa tioner om vores 

erfaringer med seniorbofællesskaber. Men vigtigst af 

alt er det måske, at besøgende herfra gratis og uforplig-

tende kan tilkendegive deres interesse for at blive en del 

af et evt. kommende Lejerbo-senior bo fællesskab i en 

given kommune. Når vi har et tilstrækkeligt antal interes-

setilkendegivelser fra personer, der ønsker at bo i samme 

kommune, kontakter vi kommunen for at gøre opmærk-

som på, at efterspørgslen efter seniorbo fællesskaber er 

til stede.
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Lejerbo bygger overalt - også på Sejerø
De 351 afl everede enheder omfatter 168 familie boliger 

91 ældre- og plejeboliger, 68 forskellige bofælles-

skabsboliger, 20 andelsboliger, 2 ungdomsboliger og 2 

servicearealer. 

I alt 19 Lejerbo-datterorganisationer stod for disse 

boliger. Blandt de afl everede boliger var 4 familieboliger 

opført som hobbylandbrug – som de første på Sjælland 

med Lejerbo Bjergsted som bygherre. Lejerbo 

Bjergsted er også bygherre for 13 almindelige familie-

boliger, som bliver opført på et lidt mindre almindeligt 

sted, nemlig øen Sejerø.

Det er ikke hver dag, der bliver bygget nye boliger i 

”hovedstaden” Sejerby på den lille ø  i bugten mellem 

Røsnæs og Sjællands Odde. Øen har 420 indbyggere og 

er kun 12 km lang og 2,5 km bred. Det giver sig selv, at 

ingen af boligerne har særlig langt til vandet. Det første 

spadestik blev taget i september 2002, og kort forinden 

færdiggørelsen af teksten til denne beretning kunne der 

holdes rejsegilde. Med de 13 nye boliger under udførelse 

har Lejerbo Bjergsted i alt 20 boliger i Sejerby. 
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Ny lov om udbud af bygherrerollen
I december måned blev der vedtaget en ændring af lov 

om almene boliger, som betyder, at det med virkning 

fra 1.  januar 2003 er en forudsætning for et kommunalt 

tilsagn om støtte til opførelse af almene boliger, at den 

som modtager tilsagnet er udpeget i en åben, lands-

dækkende konkurrence om bygherrerollen.

Kredsen af aktører, som kan byde på bygherreopgaven 

ved opførelse af almene boliger, er dermed udvidet til 

også at omfatte private bygherrer og forretningsfører-

organisationer. Der er altså ikke længere krav om sam-

menhæng mellem bygherren, og den ejer som efter 

opførelsen skal drive byggeriet. Bygherren kan komme 

til at optræde som en selvstændig aktør, der overdra-

ger det færdige byggeri til en almen boligorganisation. 

Lejerbos datterorgani sationer vil hermed også kunne 

få en ny rolle som købere af færdigopført byggeri, og 

forretningsfører organisationerne kan få en rolle som 

bygherre - f.eks. i kommuner hvor der ikke er Lejerbo-

datterorganisationer.

Der vil fortsat være mulighed for at bygge i eget regi 

- som vi gør nu.  Det forudsætter dog, at kommunen ikke 

har udpeget driftsherren på forhånd, og det forudsætter, 

at Lejerbos forretningsførerorganisation sammen med 

den lokale Lejerbo-datterorganisation vinder opgaven.

Færre tilsagn i fremtiden
Blandt de 946 boligenheder under planlægning har en 

lang række modtaget skema-A-tilsagn, og de vil blive 

igangsat i løbet af 2003. Boligerne under planlægning er 

overvejende familieboliger - i alt 734 enheder. De reste-

rende er ældreboliger, bofællesskaber og servicearealer.

Det forventes, at antallet af tilsagn vil falde i 2003 bl.a. 

som følge af, at kommunerne ikke har låneadgang til 

grundkapitalen, og ligeledes må vi forvente et yderligere 

fald, når kommunernes udgifter til byggerierne igen 

hæves til 14 % medio 2004. Herefter forventer vi, at 

det samlede antal støttede boliger vil falde til ca. 6000 

boliger årligt.

Men det er ikke det eneste, der kommer til at påvirke 

Lejerbos kommende byggeaktivitet.

Alment byggeri

Lejerbo 10 %



S  APRI L MAJ  JUNI   JULI 
GUST   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER

Beretning 2002 | 27

Det er kommunerne, der skal udbyde opførelsen af 

fremtidens almene boliger, og Lejerbos fremtidige 

byggeaktivitet vil i høj grad blive påvirket af, hvordan 

kommunerne konkret foretager udbud. Lejerbo vil 

opfordre til, at kommunerne tilrettelægger rene byg-

herrekonkurrencer og ikke sammenblander projekt- og 

arkitektkonkurrencer i valg af bygherrer. Hvis det lykkes 

at lave rene bygherrekonkurrencer, vil vi komme et skridt 

i den rigtige retning af, at den bedste bygherre skal løse 

opgaven.

Mange af vores nuværende byggeopgaver er vundet i 

konkurrence. Med en selvstændig og landsdækkende 

byggeafdeling er Lejerbo godt rustet til at arbejde på 

de nye vilkår. Det er Lejerbos mål at fastholde og udvide 

den nuværende markedsandel i de 72 kommuner, hvor 

vi allerede har datterorganisationer. Derudover vil vi 

byde på bygherreopgaver med god volumen i andre 

kommuner og herved forøge vores nuværende mar-

kedsandel på ca. 10% af alt det støttede byggeri, der 

opføres af almene organisationer. Lejerbo ønsker ikke at 

påtage sig bygherrerollen for projekter med  stor risiko. 

Bedre og billigere byggeri
Det er ikke lykkedes at skabe billigere byggeri over de 

seneste år, og det er slet ikke lykkedes at skabe byggeri 

til halv pris, sådan som intentionerne i Projekt Hus blev 

formuleret. Det betyder også, at huslejerne i det nyop-

førte byggeri er forholdsvis høje. Huslejerne er også 

meget forskellige afhængig af, i hvilke områder af Dan-

mark vi bygger nye boliger. Der er fortsat områder, hvor 

nyt byggeri kan opføres og udlejes for ca. 650 kr. pr. m2.

Men det typiske er fra 700 og op til over 1.000 kr. pr. m2.

Der er gjort meget for at skabe bedre byggeri de senere 

år, og der er en øget fokus på byggeriets proces og den 

ledelsesmæssige side af bygherreopgaven.

Vi mener, at Lejerbo har en forpligtigelse til at deltage 

aktivt i denne udvikling. I 2002 har Lejerbo deltaget med 

forsøgsprojekter i Erhvervs- og Boligstyrelsens netværk 

”Bygherrer skaber værdi”. Hovedsigtet med projektet er 

at udvikle og afprøve nye samarbejdsformer i projekte-

ring og udførelse med fokus på øget værdiskabelse og 

effektivisering af byggeprocessen. 

Som led i projektet er Lejerbo Herning ved at opføre  

44 boliger, heraf 32 almene boliger samt 6 boliger i 

bofællesskab for autister og 6 boliger i bofællesskab for 

demente med tilhørende fællesfaciliteter. Begge bofæl-

lesskaber rummer funk tioner for døgnpersonale. 
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Lejerbo Herning har aktivt deltaget i hele processen. De 

foreløbige erfaringer fra workshop-projektering viser bl.a.

- at både bygherre, brugere og leveranceteam oplever 

workshop-arbejdsformen som et anvendeligt redskab 

til at optimere byggeriets værdi

- at alle parter får en dyb indsigt i byggeriets kvaliteter, 

og også i de fravalg, der af den ene eller anden grund 

må gennemføres

- at workshop-projektering er en effektiv kommuni-

kationsform mellem de professionelle – f.eks. mellem 

bygherre, leveranceteam og kommunen som tilsyns- 

og bygningsmyndighed. 

Arbejdsmetoden er afprøvet ved en række projekter 

f.eks. i samarbejde med Lejerbo Galten og Galten Kom-

mune og hos Lejerbo Kolding i forbindelse med projek-

tering af 54 nye boliger ved Vonsild Mølle. 

Arbejdsformen vil indgå som en metode, Lejerbo kan 

tilbyde datterorganisationer og kommunale og amts-

kommunale samarbejdspartnere samt beboere til bofæl-

lesskaber.
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Nul-fejls-byggeri
Der gennemføres et stort antal et-års- og fem-års-efter-

syn i Lejerbos mange bebyggelser. Byggeskadefonden 

har nu udviklet et værktøj, som gør det muligt at sam-

menligne omfanget af alvorlige fejl og svigt i byggeriet. 

Alle bebyggelser som har fået foretaget et-års-gen-

nemgang fra 1997 registreres centralt, så der kan 

sammen lignes mellem regioner, kommuner og mellem 

bygherrer. På den måde kan man se, at der blandt de 990 

boliger Lejerbo har fået gennemført et-års-eftersyn på, 

kun er alvorlige fejl i 39 boliger svarende til 4% af samt-

lige undersøgte. På landsplan er der alvorlige fejl i 8,7% 

af de undersøgte boliger. 

Selvom Lejerbos byggeri klarer sig pænere end lands-

gennemsnittet, så er selv en enkelt fejl en fejl for meget. 

Lejerbo vil have nul-fejls-byggeri. Det er vigtigt for 

Lejerbos  samarbejdspartnere, rådgivere og entrepre-

nører at vide, at sjusk, fejl og dårligt arbejde bliver 

registreret og påvirker ikke bare deres egne fremtidige 

muligheder, men også Lejerbos renomme og måske 

også fremtidige muligheder for at få nye bygherreop-

gaver. I den forbindelse har Lejerbo også udtrykt ønske 

om, at Byggeskadefondens hjemmeside fremover forsy-

nes med oplysninger om, hvilke rådgivere og entrepre-

nører der står bag det dårlige byggeri.
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Lejerbo i tal

Regnskabet for 2002 viser et overskud på 15,5 mio. kr., 

som overføres til arbejdskapitalen.

Forud for opgørelsen af overskuddet er det besluttet at 

afsætte en ekstra forrentning på 1 %-point ud over den 

lovbestemte mindsterente og 90 kr. i ekstratilskud pr. 

lejemålsenhed i alt 8,8 mio. kr.

Ekstrarenten beløber sig til 6,0 mio. kr. og den løbende 

udbetalte mindsterente udgør 7,2 mio. kr. Ekstratilskud-

det er beregnet til 2,8 mio. kr., hvortil kan lægges de 

budgetterede generelle tilskud, individuelle tilskud samt 

tilskud til diverse formål på i alt 4,6 mio. kr., således at 

den samlede forrentning og tilskud til afdelinger og 

organisationer kan opgøres til 20,6 mio. kr. 

Konsolideringen af forretningsførerorganisationens 

egenkapital skal vurderes i forhold til forventede træk på 

egenkapitalen i kommende perioder bl.a. som følge  af: 

- arbejdet med IT-portal til bestyrelser

- det boligsociale arbejde 

- omstruktureringer i organisationen 

- nyt domicil 

- Lejerbos 60-års-jubilæum i 2004 

- nye betingelser for udbud og tilbud på bygge-

området

- øget kursrisiko som følge af forventede stigninger i 

rente niveauet, som p.t. er historisk lavt. 

Hertil kommer tidligere tilsagn om træk på arbejds  -

ka pitalen på i alt 8,3 mio. kr.

Bruttoadministrationsudgifterne beløber sig til 104,4 

mio. kr. mod budgetteret 104,9 mio. kr. Besparelserne er 

koncentreret om kontorholdsudgifter især IT-drift og 

PR-virksomhed. Der er merudgifter til særlige aktiviteter 

(kursusaktiviteter), som dog modsvares af tilsvarende 

stigning i gebyrindtægter i form af deltagerbetaling.

Der har været afholdt ekstraordinære udgifter på   

1,4 mio. kr., som omfatter afsætning til eventuelle tilskud 

og tab vedr. byggeaktivitet og afdelinger, udgifter til 

udarbejdelse af rapport vedr. demokratiudviklings-

projektet samt afsætning til dækning af advokatudgifter 

til retssager, hvor udgiften ikke betales af ejendoms-

forsikringens retshjælpsdækning.

Driftsindtægterne eksklusive renteindtægter udgør 

107,1 mio. kr. mod budgetteret 104,9 mio. kr. Netto-

merindtægterne på 2,2 mio. kr. fordeler sig på bl.a. sti-

gende administrationsbidrag og gebyrer. Til gengæld var 

de faktiske indtægter på byggesagshonorarer mindre 

end budgetteret.

Ekstraordinære indtægter udgør 1,6 mio. kr., hvoraf skal 

nævnes tilskud fra arbejdskapitalen, tílbageførsel af 

nedskrivning på udlån til afdelinger samt tilbagebetalt 

købsmoms fra perioden 1997-2001. 
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L e j e r b o

Administrationsbidrag for 8 større boligorganisationer i 2003
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Pr. 1/1 2002 udgjorde egenkapitalen 98,2 mio. kr. Efter 

overskud på 15,5 mio. kr., tilgang til opskrivnings-

henlæggelser vedr. obligationsbeholdningen på

4,7 mio. kr. samt nettoafgang i øvrigt på 0,6 mio. kr. kan 

egenkapitalen pr. 31/12 2002 opgøres til 117,8 mio. 

kr., opdelt i opskrivningshenlæggelser på 5,4 mio. kr., 

bunden arbejdskapital på 33,8 mio. kr. og disponibel 

arbejdskapital på 78,6 mio. kr.

Obligationsbeholdningen udgør pr. 31/12 2002 nomi-

nelt 446,6 mio. kr. med en kursværdi på 460,4 mio. kr. 

Beholdningens varighed udgør 1,7 ved udgangen af 

året, og kursrisikoen kunne på daværende tidspunkt 

beregnes til 7,8 mio. kr. ved en gennemsnitlig rente-

stigning på 1%-point.

I 2002 administrerede Lejerbo 31.213 enheder for 

datterorganisationer og 3.415 enheder for andre 

almene boligorganisationer, kommuner og ungdoms-

kollegier samt 247 enheder, en række servicecentre og 

ejerforeninger for sideaktiviteten »Ekstern ejendoms-

administration«. I 2003 forventes ud over servicecentre 

og ejerforeninger administreret 31.685, 3.474 og  

247 enheder - i alt 35.406 enheder.

I det opstillede budget for 2003 udgør bruttoadmini-

strationsudgifterne 110 mio. kr. svarende til en stigning 

på 5,1 mio. kr. i forhold til budget 2002. Stigningen 

skyldes fortrinsvis stigninger i afskrivninger, personale-

udgifter og kontorhold samt stigning i kursusaktiviteter, 

som dog modsvares af stigning i deltagerbetaling. 

I 2003 er byggesagshonorarerne budgetteret med   

12,3 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til budget 2002 

 på 3,1 mio. kr.

På basis af bruttoadministrationsudgifterne minus 

indtægter fra byggesagshonorarer, gebyrindtægter og 

indtægter fra andre end datterorganisationerne, kan 

administrationsbidraget beregnes til 2.448 kr. pr. leje-

målsenhed svarende til en stigning på 156 kr. i forhold 

til 2002. Stigningen afspejler udover prisstigningstak-

ten ændringen i byggesagshonorarerne. Tilskud til 

af delinger er budgetteret uændret med 66 kr. pr. leje-

målsenhed.

De samlede ordinære udgifter er budgetteret med 

118,7 mio. kr. og de samlede ordinære indtægter med 

133,5 mio. kr. Overskuddet for 2003 kan beregnes til 

 14,8 mio. kr. før eventuel udbetaling af ekstra rente og 

ekstra tilskud.
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Fordeling af udgifter

Personaleudgifter

Øvrige bruttoadministrationsudgifter

Tilskud

Renteudgifter

Ekstraordinære udgifter

Overskud

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget
 2002 2002 2003

UDGIFTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER   

Bestyrelsesvederlag m.v. 505.721 500 550   

Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.287.235 1.450 1.400   

Personaleudgifter 63.391.186 63.500 65.000   

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger 84.428 90 90  

Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)  22.545.914 24.000 25.100  

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom)  8.323.274 8.725 8.450  

Afskrivninger, driftsmidler  4.131.402 3.650 5.650   

Særlige aktiviteter  3.641.020 2.600 3.270   

Revision  500.000 410 475   

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 104.410.180 104.925 109.985   

Tilskud til afdelinger 7.439.694 2.640 2.735   

Renteudgifter (inkl. kurstab på obligationer m.v.)  16.984.475 7.480 6.000  

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 128.834.349 115.045 118.720   

Ekstraordinære udgifter  1.389.386 0 0 

UDGIFTER I ALT 130.223.735 115.045 118.720

   

Overskud   

Henlæggelse til arbejdskapitalen  15.485.536 14.100 14.750  

UDGIFTER OG  OVERSKUD I ALT 145.709.271 129.145 133.470

Resultatopgørelse
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Fordeling af indtægter

Administrationsbidrag, afdelinger i drift

Andet støttet boligbyggeri

Sideaktivitets-afdelinger

Lovmæssige gebyrer mv.

Renteindtægter inkl. kursgevinster

Byggesagshonorarer, nybyggeri

Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

Ekstraordinære indtægter og diverse

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget
 2002 2002 2003

INDTÆGTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER

Administrationsbidrag:   

1. Afdelinger i drift, hovedaktivitet 72.850.463 72.425 78.865

2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 7.656.875 7.550 7.920

3. Sideaktivitets-afdelinger 850.000 800 850   

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 10.654.012 8.750 10.100  

Renteindtægter inkl. realis. kursg. på obligationer m.v. 37.021.058 24.220 23.485   

Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.: 12.900.195 12.800 8.900        

Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 2.092.318 2.600 3.350      

Diverse indtægter 132.980 0 0   

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 144.157.901 129.145 133.470   

      

Ekstraordinære indtægter 1.551.370 0 0    

INDTÆGTER I ALT 145.709.271 129.145 133.470   
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AKTIVER Regnskab Regnskab
 2002 2001

(1.000 kr)

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  

Administrationsbygninger -  

kontantværdi pr. 1/1 2002 30.250 t.kr. 21.615.370 22.021  

Inventar  1.418.232 1.306  

Automobiler  3.832.377 2.971  

IT-anlæg  4.817.152 1.872  

Andre anlægsaktiver 3.955.650 2.689  

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT  35.638.781 30.859

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER  

Lån til afdelinger  4.889.654 5.085  

Kapitalindskud, sideaktiviteter  765.639 766  

Andre finansielle anlægsaktiver  1.157.577 1.156 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 6.812.870 7.007  

ANLÆGSAKTIVER I ALT 42.451.651 37.866

OMSÆTNINGSAKTIVER

Organisationer/afdelinger i drift  9.599.742 7.246 

Afdelinger/sideaktiviteter 0 125  

Debitorer  3.732.598 3.265  

Andre tilgodehavender  42.084 82  

Forudbetalte udgifter  466.575 414 

Tilgodehavende renter m.v 8.901.679 8.404  

Værdipapirer/obligationsbeholdning  460.421.415 455.032  

Likvide beholdninger  80.480.683 50.736  

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 563.644.776 525.304  

AKTIVER I ALT 606.096.427 563.169

Balance
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PASSIVER Regnskab Regnskab
 2002 2001

(1.000 kr)

EGENKAPITAL  

Boligorganisationsandele  15.200 16  

Opskrivningshenlæggelser  5.413.777 710  

Arbejdskapital  112.385.752 97.489  

EGENKAPITAL I ALT 117.814.729 98.215  

LANGFRISTET GÆLD    

Prioritetsgæld, administrationsejendomme  8.637.704 9.175 

LANGFRISTET GÆLD I ALT 8.637.704 9.175 

KORTFRISTET GÆLD    

Organisationer/afdelinger i drift  449.806.892 422.427  

Afdelinger/sideaktiviteter  421.324 456    

Leverandører  2.148.598 4.606

Omkostninger  10.285.244 8.023  

Afsætninger  6.855.102 6.025 

Feriepengeforpligtelse 7.735.443 6.700 

Anden kortfristet gæld  2.391.391 7.542 

KORTFRISTET GÆLD I ALT 479.643.994 455.779  

PASSIVER I ALT 606.096.427 563.169

Beretning og regnskab er sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2002.

Det specifi cerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, 

regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres 

ved henvendelese til hovedkontoret i Kristianiagade.
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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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Kontorer
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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: Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, 

Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, 

Lyngby, Rødovre, 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,  

Karup, Lemvig, Struer,  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,

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.

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.

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, Fuglebjerg, 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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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

Hovedbestyrelsen:
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Allerød
Elly Sjølin (B)
Bent Nielsen (B)

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

Birkerød
Eigil Storm (K)
Conny Birkholm (B)

Bjergsted
Lykke Jørgensen (B)
Erling Gasbjerg (K)

B.K.B.
Aksel Borresen (B)
Tonny Hjorth Hansen (B)
Kurt Topsø Larsen (B)
Joan Pedersen (B)
Anne Leidecker (B)
Michael Christensen (B)
Knud-Erik Christensen (B)

Bogense
Elisabeth Mikkelsen (B)
Nina Johansen (B)

Borgergården
Bjarne Sørensen (O)

Bornholm
Kaj Hansen (B)
Gitte Rasmussen (B)

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

Brovst
Bjarne Nielsen (F)
Peter Kjær Hansen (B)

Brøndby
Poul Erik Traulsen (K)
John Frimann (B)
Asmus Sørensen (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
Jens Textor (B)
Mgl. p.t. 1 repr.

Frederiksberg
Steen Per Byrgesen (B)
Erik S. Baastrup (B)
Inger-Lissi Liebing (B)
Kan udpege yderligere 1 person

Frederikshavn
P.t. ingen (o)

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)
Peder Mainz (B)

Glostrup
Bente Laursen (B)
Curt Jørgensen (K)

Hadsund
Ronny Thomsen (K)
Rita Jensen (B)

Hanstholm
Anders Andersen (K) (O)

Haslev
Kurt Jørgensen (B)
Winnie Købke (B)

Helsingør
Mgl. p.t. 1 repr.
Otto Jørgensen (B)

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

Hillerød
Karin Persson (B)
Jørgen Christensen (B)
Kan udpege yderligere 1 person

Hinnerup
Karen Ransby (B)
Ester Hulgaard (B)

Holbæk
Erik Fallesen (K)
Svend Lassen (B)
Bent Sode Hansen (B)
Mgl. p.t. 1 repr.

Holmegaard
Poul Harboe Sørensen (B)
Henning Thun (B)

Fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer
Holstebro
Ryan Jacobsen (B)
Bruno Nielsen (K)
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)
Søren Rosenlund Larsen (B)

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 S. Albeck (B)
Gunnar Storm Thomsen (K)
Bent Jacobsen (B)
Tove Pollmann (B)
Lisbeth Wähner (B)
Knud Erik Michelsen (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)
Jan Jørgensen (B)
Birthe Bastas (B)
Nita Kastholm Hansen (B)
Kan udpege yderligere 1 person

Køge
Kaj Hansen (B)
Johnny Jensen (B)
Finn Holten (B)

Lyngby
Kirsten Lundquist (B)
Tove Holm (B)

Møldrup
Børge Møller (B)
Anette Andersen (B)

Nakskov
Conny Andersen (B)
Arne Larsen (B)

Nibe
P.t. ikke muligt at vælge 
repræsentanter

Nyborg
Erlind Rasmussen (B)
Jens Pors Jensen (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 (R)
Knud Larsen (B)

Randers
Lis Møller (B)
Lars Bak (B)
Einar Larse (B)

Rougsø
Ivan Hammer Sørensen (K)
Inge Hundborg (B)

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

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

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

Skjern
Hans Martin Thomsen (B)
Jørgen Nicolaisen (B)

Skælskør
Finn Svantesson (B)
Per W. Thomsen (B)

Skørping
Karl Johan Clemmensen (K)
Vira Pors Andersen (B)

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

Sognegårdens Boligselskab:
Svend Hermann (B)
Mgl. p.t. 1 person

Stenlille
Søren Frederiksen (B)
Karl Stausholm (B)

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

Struer/Lemvig
Kim Sørensen (B)
Lars Thulstrup (B)

Suså
Vivi Michelsen (B)
Gitte Jæger (B)

Søllerød
J. Schunck (R)
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)
Bente Spandet (B)

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)
Birger Brix (B)
Kan udpege yderligere 1 person

Aalestrup
Richardt Gundersen (F)
Irene Aarup (B)

Århus
Robert S. Rasmussen (B)
Connie Bjørnsholm (B)

K = Kommunal udpeget
B = Beboervalgt
F = Udpeget af 
  forretningsførerorganisationen 
R = Udpeget af boligorganisationens                        
  repræsentantskab
O = Observatør
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Keld Moseholm Jørgensen
Keld Moseholm Jørgensen

Det er kunstneren Keld Moseholm Jørgensen, der har 

begået kunstværket, som pryder forsiden på årets 

beretning. Keld er født i 1936 og er bl.a. uddannet på  Det 

Fynske Kuns takademi og Kunstakademiets Billedhug-

gerskole  i København.

Keld Moseholm Jørgensens værker har gennem årene 

kunnet ses på udstillinger over det meste af Europa samt 

i Brasilien, Japan og Indonesien. Herhjemme kan nogle 

af hans karakteristiske bronzefi gurer nydes ved eksem-

pelvis Brandts Klædefabrik i Odense, Legoland i Bil-

lund, Rådhuset i Allerød, Universitetscenteret i Aalborg, 

 Posthuset i Ringe og SID’s hovedkontor i København.

Årets Lejerbo-kunst har ingen titel. Det giver en vis 

frihed til at lægge det i kunsten, som man selv synes, 

man oplever, når man ser på den. I relation til året der 

gik, kunne man jo vælge at opfatte skulpturen som 

en visualisering af den almene sektor. Selvom man 

forsøger at fjerne grundlaget med et forslag om salg 

af almene boliger, så er fællesskabet og de bærende 

kræfter alligevel nok til, at vi ikke falder i afgrunden. Vi 

skal nok komme helskindet over på den anden side, men 

hvordan det skal lykkes…det afhænger indtil videre af 

regeringens næste udspil for vores sektor.


