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Rum for liv
Lejebo i året der gik
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Der blev anvendt megen energi og megen tid på at ind-

stille forventningsniveauet til regeringens betænkning 

om salg af boliger. Den kom på gaden den sidste dag i 

maj 2003, og den fi k en berettiget hård modtagelse. 

Den hårde modtagelse gjorde indtryk på regeringens 

parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, og langt 

ind i regeringens egne kredse protesterede borgme-

stre over udsigten til, at der skulle sælges op til 60.000 

almene boliger. 

Efteråret blev tænkepause, og der blev lejlighed for 

regeringen til at ændre i salgsmodellen, så der i langt 

højere grad bliver taget hensyn til, at kommunerne 

er et omdrejningspunkt i løsningen af de boligsociale 

opgaver. Salget er nu blevet en 3-årig forsøgsordning, 

hvor kommunerne opnår stor indfl ydelse i planlægning 

af salg og ikke mindst i begrænsning af salg.

I forhold til boligorganisationerne er der ingen indrøm-

melser. Spørgsmålet om ekspropriation er skudt til 

”hjørnespark”; der skydes kiler ind i den beslutnings-

struktur, der er grundpillen i beboerdemokratiet; hvis 

der kommer penge ud af salg, nedbringer de først og 

fremmest statens og kommunernes udgifter til nye 

almene boliger; og de boligorganisationer, som sælger, 

skal have fortrinsret som driftsherrer til nyt byggeri. Der 

er med andre ord gulerod til kommunerne og stok til 

boligorganisationerne.

Vi forventer ikke, at salget bliver omfattende, men selv 

i et beskedent omfang vil salg blive et emne og en 

opgave, som kræver betydelige administrative ressour-

cer og en række særlige kompetencer.

På byggefronten er vi nu i en konkurrencesituation om 

det nye almene byggeri. Som det vil fremgå af denne 

beretning har Lejerbo fastholdt et højt aktivitetsniveau 

for nybyggeriet, og sådan vil det også være det kom-

mende års tid, selvom vi er opmærksomme på begynd-

ende udlejningsvanskeligheder.

Vi har deltaget i mange konkurrencer og har vundet en 

hel del. Desværre er langt de fl este bygherrekonkur-

rencer krydret med elementer af projektkonkurrence 

eller konkurrence om, hvem der kan betale mest for den 

kommunale jord. Den slags priskonkurrencer sikrer ikke, 

at det er de bedste bygherrer, der får opgaven, og der 

kommer ikke bedre og billigere byggeri ud af anstren-

gelserne.

Erhvervs- og Boligstyrelsen stillede i udsigt, at der skal 

ske en vurdering af erfaringerne med udbud - dem har 

Lejerbo mange af,  så vi ser frem til at deltage i evalu-

eringen.

En betydelig del af vores indsats i 2003 har været rettet 

mod at renovere og modernisere den eksisterende 

boligmasse. Vi ser også en stigende interesse for de 

Salg – Udbud – Omstilling
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individuelle forbedringer og brug af råderetten. Vi søger 

målrettet at samle erfaringerne sammen og formidle 

ideerne til brug for organisationer og afdelingers kom-

mende opgaver. Der er også en løbende erfaringsud-

veksling og besigtigelse af de færdige resultater. Det 

er en af fordelene ved at være i en stor organisation, at 

der er viden at trække på. Vi skal varmt anbefale, at vi 

bruger hinanden til at vise de erfaringer frem.

I 2003 er der igangsat en række organisatoriske beslut-

ninger, som skal bringe Lejerbo videre og sikre vores 

position som en attraktiv og konkurrencedygtig bolig-

administrator. 

Kristianiagade bliver nu sat til salg, og vi forsøger at 

fi nde et nyt domicil et centralt sted i hovedstadsområ-

det, som kan give plads til 110 medarbejdere. Samtidig 

er der igangsat ledelsesmæssige og organisatoriske 

sammenlægninger i hovedstadsområdet, og vi får skabt 

en fælles udlejning for ca. 20.000 boliger i det nære 

hovedstadsområde. Den seneste tids debat om integra-

tion har vist, at det er afgørende at stå stærkt i tilrette-

læggelsen af udlejningsområdet – ikke mindst ved brug 

af fl eksibel udlejning.

I den øvrige del af landet vil vi fortsætte med at betjene 

afdelinger og organisationer fra vores regionskontorer, 

som vi løbende udbygger og investerer i. Så uanset 

hvorfra i landet du betjenes af Lejerbo, skal det være 

nemt at nå frem til den person, som kan give svar på 

dine spørgsmål og ønsker.

Vi understøtter udviklingen gennem formulering af 

værdibaseret ledelsespolitik, lederuddannelse og en 

målrettet kompetenceudvikling for det administrative 

personale. Sammenholdt med vores omfattende IT-

investeringer er vi overbeviste om, at Lejerbo her i året 

for sin 60 års fødselsdag vil stå stærkt som en landsdæk-

kende boligudbyder og boligadministrator i de kom-

mende års udvikling af den almene sektor.

Resultatet i 2003 blev ganske fornuftigt. Og det skyldes 

ikke mindst en stor indsats fra de mange dygtige Lejer-

bomedarbejdere, som jeg hermed vil takke for en fl ot 

indsats i det forgangne år. Også en tak til alle datteror-

ganisationerne og vores mange samarbejdspartnere, 

som alle er med til at gøre en forskel.

I beretningen har vi beskrevet en række aktiviteter, som 

har præget det forløbne år. God fornøjelse. 

Palle Adamsen

(Adm. direktør)
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Strukturændringer i Lejerbo
Administrationen

Med virkning fra den 15. januar 2003 fratrådte admini-

strerende direktør Birgitte Raaschou-Nielsen sin stilling 

for at gå på pension. Hun efterfulgtes af Lejerbos hidti-

dige byggedirektør Palle Adamsen. Palle Adamsen præ-

senterede i den forbindelse en hovedplan for, hvordan 

forretningsførerorganisationen Lejerbo organisatorisk 

skal udvikles frem mod år 2005.

Målene frem mod år 2005 er:

- at styrke Lejerbo som professionel almen bolig-

administrator

- at udvikle Lejerbo til at være den foretrukne samar-

bejdspartner for landets kommuner - både når det 

gælder boligforvaltning og boligbyggeri

- at skabe en organisation som yder decentral service 

på højt niveau suppleret og forstærket med kom-

petencer og viden, som skabes i miljøer med stor-

drift. Kunder og samarbejdspartnere skal mærke, at 

Lejerbo både er lokal og landsdækkende

- at skabe inspirerende og gode arbejdsmiljøer som 

fastholder og udvikler Lejerbos medarbejdere, så de 

kan yde den bedst tænkelige service

En række organisatoriske justeringer er allerede sat i 

værk – fl ere vil komme til i løbet af den næste tid. 

Foråret

De beboervalgte

Et overbevisende fl ertal i repræsentantskabet god-

kendte den 24. februar hovedbestyrelsens forslag til 

nye vedtægter. Forslaget var et resultat af det såkaldte 

demokratiudvalgs arbejde, og de skal være med til at 

give demokratiet endnu bedre vilkår i Lejerbo. 

Forslaget betød i korte træk, at landet blev inddelt i 3 

valgkredse. En for boligorganisationerne i Jylland og 

på Fyn (herfra skal vælges 3 medlemmer til Lejerbos 

hovedbestyrelse), en for organisationerne i Københavns 

Kommune/Frederiksberg Kommune/Københavns Amt 

(herfra skal vælges 4 medlemmer) og endelig en for 

organisationerne i det øvrige Sjælland, Lolland Falster 

og Bornholm (herfra vælges 3 medlemmer). Desuden er 

der nu to næstformænd i Lejerbos hovedbestyrelse - en 

der er bosiddende øst for Storebælt, og en der er bosid-

dende vest for Storebælt.

Som det også fremgår bagest i denne beretning, 

består hovedbestyrelsen derfor nu af 15 medlemmer 

- ovennævnte10 medlemmer og 2 næstformænd, samt 

formanden, som nu hedder landsformanden, og en 

repræsentant for henholdsvis administrationen og ejen-

domsfunktionærerne. I meget korte træk kan man sige, 

at vedtægtsændringerne har givet de store organisa-

tioner mere indfl ydelse, men samtidig er det stadig det 

samlede repræsentantskab, der vælger de 13 medlem-

mer til hovedbestyrelsen - et repræsentantskab der i 

øvrigt fremover hedder landsrepræsentantskabet.
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Valgkreds1: 
Københavns Amt, Københavns og Frederiksberg kommuner.
Herfra vælges 4 medlemmer til hovedbestyrelsen.

Valgkreds 2: 
Øvrige kommuner på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Herfra vælges 3 medlemmer til hovedbestyrelsen.

Valgkreds 3: 
Jylland og Fyn.
Herfra vælges 3 medlemmer til hovedbestyrelsen.

Frederikshavn

Nibe

Tinglev

Nyborg

Nakskov
Nykøbing F.

Fladså

Holmegård
Næstved

Rønnede
Stevns

Haslev

Helsingør

Fredensborg-
Humlebæk

Allerød

Pandrup

Brovst

Sejlflod
Skørping

Thisted

Ålestrup

Møldrup

Hadsund

Randers Rougsø

Århus

Hinnerup

Galten

Karup

Lemvig
Struer

Holstebro

Hanstholm

Brande
Odder

Horsens

Tørring-Uldum

Vejle Børkop

Bogense

Skælskør

Fuglebjerg
Suså

Køge

Kalundborg

Dragsholm

Tornved

Stenlille

Frederiksværk Hillerød

Holbæk

Slangerup
Birkerød

Aalborg

Herning

Bjergsted Farum

Trehøje

Skjern

Tarm

Kolding

Storkøbenhavn

Søllerød

Lyngby-Taarbæk

Gladsaxe

København
Frederiksberg

Lejerbos
Hovedkontor

Glostrup
RødovreHøje-Taastrup

Brøndby

Hvidovre

Gentofte

Bornholm
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Lejerbo på Bornholm fusionerer
I forbindelse med at samtlige kommuner på Bornholm 

blev sammenlagt til én kommune, valgte man i Lejerbo 

at sammenlægge Lejerbos tre boligorganisationer på 

Bornholm – nemlig Lejerbo Allinge-Gudhjem, Lejerbo 

Hasle og Lejerbo Rønne. Den nye fælles boligorganisa-

tion hedder herefter Lejerbo Bornholm.

Før sammenlægningen havde Lejerbo tre boligorganisationer på Bornholm, nemlig Lejerbo 
Allinge-Gudhjem, Lejerbo Hasle og Lejerbo Rønne.

Lejerbo Bornholm

Lejerbo Allinge-Gudhjem
Lejerbo Hasle

Lejerbo Rønne

De tre boligorganisationer på Bornholm er lagt sammen til en.

De nye vedtægter for Lejerbo Bornholm blev godkendt 

på et repræsentantskabsmøde den 30. januar 2003 

– desuden er der valgt en ny organisationsbestyrelse og 

nyt repræsentantskab. 

Det bliver nok ikke den sidste sammenlægning af 

Lejerbo-organisationer – ikke mindst set i lyset af struk-

turkommissionens anbefalinger om sammenlægning af 

kommuner mv.



BER NOVEMBER  DECEMBER

Beretning 2003 | 9

GUST   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER

BL satte sig selv til debat
Boligselskabernes Landsforening udgav i februar et 

debatoplæg med titlen ”BL’s fremtidige arbejde og 

struktur”. Oplægget var et resultat af debatten ved 

BL’s kongres i 2002, og i oplægget stillede BL selv en 

række spørgsmål til, hvad BL skal koncentrere sig om i 

fremtiden. 

Med udgangspunkt i debatoplægget skulle boligorgani-

sationer og afdelinger vende tilbage med holdninger og 

forslag. Det har Lejerbo gjort – vi har bl.a. har foreslået:

- at BL’s kongresser afskaffes og erstattes af et repræ-

sentantskab

- at BL’s varetagelse af boligpolitiske interesser frem-

over bør udbygges

- at BL søger at udvikle en mere standardiseret og 

generel kundebetjening

- at BL forsøger at påvirke sektoren i en bestemt retning

- at BL opgiver sit beboerblad i dets nuværende form 

og ændrer det fra beboerinformation til beboerkom-

munikation – hjemmesidens muligheder bør også 

udnyttes bedre

- at BL’s kursusaktivitet målrettes organisationsbesty-

relser og ledende medarbejdere i administrationerne
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Temadag i Brøndby
I februar afholdt BKB en bolig-temadag, hvor ca. 150 

beboerdemokrater fra Brøndby diskuterede konsekven-

ser, problemer og muligheder vedrørende regeringens 

planer om at sætte de almene boliger til salg. Brøndby 

Kommune er den kommune i Danmark, der har den 

højeste andel af almene boliger. 65 % af boligerne er 

almene.

Grønne besøg i Valby
Akacieparken satte i årets løb fokus på boligen og mil-

jøet. Afdelingens inspektør, Hans Olsen, og grøn guide, 

Helene Orland, fra Københavns Kommune, tog med 

opbakning fra afdelingsbestyrelsen initiativ til en slags 

bolig-sundhedstjek. Alle Akacieparkens ca. 400 boliger 

skulle have et grønt hjemmebesøg – dvs. et besøg, 

hvor beboeren sammen med enten Hans Olsen, Helene 

Orland, varmemesteren eller en ejendomsfunktionær 

ville gennemgå lejligheden og få en snak om, hvor-

dan man fremover kan spare på varme og vand. Ved 

besøgene skulle lejlighederne samtidig undersøges for 

eventuelle skader, fejl og mangler – samtidig gives gode 

råd til fremtidig vedligeholdelse.

I Akacieparken bor der ca. 1.200 beboere, hvoraf største-

delen har en anden etnisk baggrund end dansk. Projek-

tet skulle gerne på lidt længere sigt kunne bidrage til en 

væsentlig besparelse på afdelingens samlede ressour-

ceforbrug, så huslejen måske kan falde og vores miljø i 

hvert fald blive bedre. Samtidig med besøgene gives en 

instruktion i korrekt brug og rengøring af diverse instal-

lationer i boligen, så levetiden på disse forlænges.
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Lejerbo Kolding fyldte 50 år med manér
Den 13. marts 2003 havde Lejerbo Kolding inviteret 

alle sine afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboere og 

samarbejdspartnere til en stor reception i  anledning af, 

at Lejerbo Kolding fyldte 50 år.

Festlighederne startede allerede kl. 10, hvor samtlige 

børnehaver og vuggestuer i Lejerbo-byggerier fi k kage, 

balloner og kasketter. Festen varede lige til kl. 17.30, og 

i løbet af dagen skal der nok have været et sted mellem 

400 og 500 mennesker for at hygge sig og snakke med 

andre Lejerbo’ere. 

Forberedelserne til Lejerbos 60 års fødselsdag
I foråret nedsatte hovedbestyrelsen fødselsdagsud-

valg, der skulle planlægge markeringen af Lejerbos 

60-års-fødselsdag den 15. marts 2004. Udvalget bestod 

af Lejerbos to næstformænd, Tina Waldorff og Bent 

Bundgaard, kursusafdelingens Erling Zimmermann, 

fritidsafdelingens Jørn Winther Jepsen og kommuni-

kationsafdelingens Jean-Pierre Sandberg. 
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Overordnet besluttede udvalget følgende målsætninger 

for fødselsdagen:

Fødselsdagen skal primært komme lejerne til gode

Lejerbos historie skal fortælles

Der skal være åbent hus

Lejerbo skal synliggøres på en positiv måde

Henover året har der været arbejdet med fremstil-

lingen af en særlig hjemmeside på internetadressen 

www.lejerbo60.dk , hvorfra man bl.a. kan læse Lejerbos 

historie.

Der har været arbejdet med et udvidet nummer af Lej-

lighedsvis til alle beboere – et Lejlighedsvis hvor vi har 

forsøgt at skabe et billede af dagens Lejerbo, rum for liv 

i syd, nord, øst og vest.

Endelig har der også været arbejdet med planlægnin-

gen af åbent-hus-arrangementer på regionskontor/

hovedkontor.
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Salg af boliger
Regeringen kom omsider med sin længe ventede rap-

port om, hvordan man i praksis har forestillet sig at 

give lejerne mulighed for at købe deres almene bolig. 

Rapporten fi k titlen ”Ejer, andelshaver eller lejer?”, og 

den blev modtaget rimelig kritisk af bl.a. Socialdemo-

kratiet, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Dansk 

Folkeparti. Efter en længere høringsperiode erkendte 

regeringen, at der er behov for at skrue lidt ned for 

ambitionerne, og i februar 2004 så det første lovforslag 

dagens lys. Forventningen om at sælge 60.000 boliger 

var nu reduceret til 5.000 og pakket ind i en temmelig 

uoverskuelig forsøgsordning – eller som Boligselska-

bernes Landsforening har udtrykt det; ”et bureaukratisk 

monster”. Det skal blive interessant at følge i den kom-

mende tid.

Årets ejendomsfunktionær 2002 – Leif Nielsen
For fjerde år i træk kårede Lejerbo-beboere årets ejen-

domsfunktionær i Lejerbo. Det blev den 61-årige Leif 

Nielsen fra Stevns på Sjælland. 

Lejerbo anerkender naturligvis det store arbejde, som 

vores mange ejendomsfunktionærer yder til daglig. 

Når vi har taget initiativ til udvælgelsen af ”en årets 

ejendomsfunktionær”, så er det primært for at opmun-

tre alle ejendomsfunktionærer til ind imellem også at 

yde ”det lille ekstra”, der betyder utrolig meget for den 

enkelte beboer.For den enkelte beboer er ejendoms-

funktionæren nemlig den vigtigste servicegiver i vores 

organisation.

Sommeren
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Lejerbo prioriterer service og samarbejde
Den 22.-23. maj 2003 havde forretningsførerorganisa-

tionen Lejerbo arrangeret en personalekonference på 

Dansk Folkeferies Kursuscenter i Middelfart på Fyn. 

Af 160 mulige deltog 130 administrative medarbejdere 

- en fl ot tilslutning. 

På konferencen fortalte administrerende direktør Palle 

Adamsen om Lejerbos 

- vision, grundlag og målsætninger

- rolle som boligadministrator og samarbejdspartner

- fokus på kunder og kvalitet

- fl eksibilitet, ledelse og medarbejderudvikling

- kommende indsatsområder og fremtid

Herefter skulle personalet – bl.a. gennem workshop-

arbejde - bidrage til debat, diskussion og nytænkning i 

forbindelse med ovenstående. 

På konferencens anden dag skulle alle medarbejdere 

teste deres evner til samarbejde og fælles opgaveløs-

ning. Der blev lavet 15 hold, som blev sendt rundt i hele 

terrænet ved kursuscentret for at løse en lang række 

opgaver i fællesskab.
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Energidag i Hillerød
I juli 2003 havde Lejerbos regionskontor i Hillerød 

inviteret alle sine afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 

varmemestre i Hillerød Kommune til en energidag på 

Hillerød Bibliotek. Prisen på el, vand og varme er steget 

pænt i de senere år, og derfor havde man besluttet sig til 

at orientere om, hvordan man kan spare på ressourcerne 

i hverdagen. 

Som led i energidagen besøgte deltagerne en Lejerbo-

afdeling, hvor man havde lavet en række energibespa-

rende tiltag i en hel opgang for at se, hvor meget man 

kan spare. 

Blandt tiltagene var:

- slukning af fjernvarmepumper i varmecentralen så 

kun fjernvarmetryk anvendes i fordelingsnettet

- lavenergipærer i trappeopgangen og kælderen

- vaskemaskiner i fællesvaskeri tilsluttes varmt vand

- lydstyret begrænsning af trappe- og kælderlys samt 

natsænkning af spænding på udendørs-belysningen

Konceptet blev siden udvidet, så alle boligafdelinger 

i Hillerød gennemgås for at se, om det evt. kan betale 

sig at iværksætte tilsvarende energibesparende tiltag. 

Samtidig fi k samtlige lejemål i Lejerbo Hillerød tilsendt 

et målebæger og en lavenergipære.
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Store legedag 
– giver sammenhold og øget tryghed
Lejerbo-bebyggelsen Maglehøj i Frederiksværk arran-

gerer hvert år en ”store legedag”. Det starter klokken 10 

på fællesarealerne, hvor der opsættes en hoppeborg, 

arrangeres konkurrencer og klovnerier. Derudover er der 

mulighed for at få en lille køretur med en rigtig gammel-

dags brandbil.

Dagen afsluttes med, at der kommer en mere nutidig 

brandbil og sprøjter en masse skum ud på græsplæ-

nen. Herefter kastes en masse slikposer ud i skummet, 

og så får alle børnene lov at løbe ind og se, om de kan 

fi nde slikket – til stor fornøjelse for både deltagere og 

tilskuere. 

Traditionen tro henter børnene til sidst hovedmanden 

bag store legedag, miljømedarbejder Henning Peder-

sen, og dypper ham en tur i skummet. Så’n plejer det at 

være, har Henning fortalt - og i år var ingen undtagelse.

Det er en virkelig festlig dag for alle områdets børn – og 

egentlig også for de voksne. Ifølge Henning Pedersen 

bidrager det i høj grad også til sammenhold mellem 

beboere – unge som gamle. I Maglehøj har det medført 

øget tryghed og næsten ingen hærværk.
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Råderetten bliver brugt i Lejerbo
Hvordan står det til med råderetten i Lejerbo?. Bliver 

den brugt af vores beboere? Svaret er JA. Henover som-

meren opfordrede vi Lejerbo-beboere til at fremvise 

deres boliger, hvis de havde fået lavet ændringer . 

Det var der skam mange, der havde. Praktiske og 

smukke ændringer i forskellige prisklasser. Lige fra nyt 

køkken, større stuer, nye skabe, nye døre, stakitter, hegn, 

redskabsskure og havestuer.

Hvordan skal Lejerbo løse boligsociale opgaver?
Den 27. august 2003 havde forretningsførerorgani-

sationen indkaldt en række personer til et fyraftens-

møde i Kristianiagades kantine. Blandt deltagerne var 

både repræsentanter fra forretningsførerorganisatio-

nen, hovedbestyrelsen og en række udvalgte bolig-

organisationer.

Af Lejerbos virksomhedsplan fremgår det, at:

Forretningsførerorganisationens ydelser og kompeten-

cer inden for det boligsociale område skal beskrives, og 

der skal udarbejdes et oplæg til hovedbestyrelsen om 

forretningsførerorganisationens fremtidige rolle i den 

boligsociale indsats. 
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På mødet diskuterede deltagerne derfor, hvordan 

Lejerbo i fremtiden skal løse boligsociale opgaver. For-

samlingen blev opdelt i fi re grupper, der hver især skulle 

forsøge at komme med deres svar på en række spørgs-

mål, der f.eks. gik på 

Hvordan defi nerer vi her i Lejerbo begrebet ”boligsocial 

indsats?

Hvilke forventninger er der til Lejerbo vedrørende det 

mere boligtrivselsmæssige, og hvilken kompetence skal 

Lejerbo have?

Hvad betyder det, at det boligsociale arbejde i fremtiden 

skal løses via lokale midler?

Hvor meget er de lokale boligorganisationer rede til at 

ofre på sagen?

Hvem skal have indfl ydelse på, hvordan de tildelte 

midler bruges?

Hvordan organiserer vi den boligsociale indsats?

Det blev en god debat, som har givet input til det videre 

arbejde med Lejerbos boligsociale profi l.



AUGUST  SEPTEMBER  OKTO

20 | Beretning 2003

JANUAR   FEBRUAR   MARTS   APRIL  MAJ   JUNI   JULI   AU

Over 800 Lejerbo’ere i Odense Zoo
I september gentog Lejerbo Kolding og Lejerbos regi-

onskontor i Kolding den årligt tilbagevendende succes-

udfl ugt for alle sine ansatte og beboere fra det sydlige 

Jylland og Fyn. Der deltog beboere fra Lejerbo-afde-

linger i Bogense, Nyborg, Børkop, Vejle, Tørring Uldum, 

Horsens og Tinglev – over 800 beboere i alt. Denne 

gang gik turen til Odense ZOO. Tidligere er udfl ugten 

gået til Tivoli og Legoland.

Lejerbo Vejle markedsførte sig
I efteråret dumpede en fl ot farve-brochure ind af brev-

sprækkerne hos 53.000 husstande i hele Vejle Kommune 

og dele af kommunerne Børkop, Give, Jelling, Egtved, 

Tørring/Uldum og Hedensted. Folderen var et reklame-

fremstød for Vejle Kommunes fem boligorganisationer, 

AAB, BSB, Lejerbo, Ungbo og Østerbo, der tilsammen 

administrerer fl ere end 8.000 lejeboliger i Vejle Kommune. 

I folderen kunne man blandt andet læse om en række 

nye almene boligprojekter, der er på vej, ligesom en 

række interview med beboere i eksisterende byggerier 

belyste nogle af de fordele, der er forbundet med det 

at bo alment. Et meget konkret eksempel på et bredt 

samarbejde mellem boligorganisationer. 

Efteråret
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International erfaringsudveksling i Lejerbo
En delegation af repræsentanter fra det hollandske 

boligselskab Sint Servatius besøgte i september Lejer-

bos hovedkontor i København. Besøget var en opfølg-

ning på en række Lejerbo-boligfolks besøg i Maastricht 

tidligere på året, hvor man blandt andet var nede for at 

høre om deres erfaringer med salg af almene boliger. 

Fra Sint Servatius deltog direktion, ledelse og medlem-

mer fra deres bestyrelse. Efter besøget i København 

fortsatte turen til Aalborg, hvor Sint Servatius bl.a. skulle 

mødes med rådmand Henrik Thomsen og formanden 

for Lejerbo Aalborg, Kenneth Høfl er.

Hovedbestyrelsen mødtes med administrationen
I november mødtes Lejerbos hovedbestyrelse med den 

øvrige ledelse i forretningsførerorganisationen – det vil 

sige koncernledelsen og forretningsførerne.

På mødet skulle man bl.a. drøfte, vurdere og give input 

til Lejerbos fremtidige målsætninger og strategi. Samti-

dig blev der på mødet givet nogle bud på, hvilke tiltag 

Lejerbo skal koncentrere sig om i fremtiden for at blive 

ved med at være en professionel administrator.
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Vinteren



S  APRI L MAJ  JUNI   JULI 
GUST   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER

Beretning 2003 | 23

Mjølnerparken centrum for debat om ghettoer
Sidst på året blev Lejerbo Københavns byggeri Mjølner-

parken centrum for en debat i medierne, der kom til at 

handle om ghetto-problematikken – og hvordan man 

kan gøre en indsats for at undgå ghetto-dannelser. Det 

var en række påsatte brande, der gav anledning til den 

store medieinteresse, der efterfølgende betød, at både 

overborgmester, integrationsminister, lokalpolitikere, 

folketingsmedlemmer og Boligselskabernes Landsfor-

ening  blev inddraget i debatten, der i skrivende stund 

endnu ikke er mundet ud i konkrete tiltag.

Lejerbo deltager i debatten 
om fremtidens boligpolitik 
Ugebrevet Mandag Morgen havde i december 2003 

inviteret nogle af de allerstørste aktører på det danske 

boligmarked til debat om fremtidens boligpolitik – så 

Lejerbo var naturligvis med. 

På baggrund af en rapport med titlen ”Fremtidens 

boligpolitik ifølge danskerne” havde Ugebrevet Mandag 

Morgen udgivet et temanummer om ”Boliglandet Dan-

mark”. En af rapportens væsentligste konklusioner var, 

at der virkelig er behov for en reform på boligmarkedet 

- det er stift, uigennemskueligt og med alt for store 

forskelle på huslejerne, fordi de er så regulerede, som 

tilfældet er. 

På selve debatmødet gennemgik en af rapportens for-

fattere, Anders Hede, de væsentligste konklusioner, og 

på den baggrund fremsatte han fem ideer til, hvordan 

man kunne påvirke fremtidens boligpolitik i positiv 

retning:

- Afskaf ventelisterne til de almene boliger til fordel for 

en samlet gennemskuelig, behovsbestemt anvisning.

- Lav en retfærdig reform af huslejefastsættelsen – hus-

lejen skal afspejle boligens fysiske kvaliteter.

- Nye ”spillere” på markedet for boligbyggeri – interna-

tionale konkurrencer om kæmpe byggeprojekter.

- Lavere grundpriser.

- Lav incitamenter til at få par, der bor hver for sig, til at 

fl ytte sammen.
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Lejerbo og den kriminalpræventive indsats
Lejerbos hovedbestyrelse har nedsat et udvalg, der 

undersøge behovet for kriminalpræventive indsatser 

i Lejerbos afdelinger. Landsformand Mogens Plesner 

Mathiasen har sammen med fællestillidsmanden for 

Lejerbos ejendomsfunktionærer, Kell F. Jensen, tegnet 

dette udvalg, som i slutningen af 2003 afsluttede en 

omfattende interview- og møderunde med Lejerbos 

ejendomsfunktionærer rundt om i landet - bl.a. med 

det formål at undersøge omfanget af kriminalitet og 

hærværk i Lejerbos mange afdelinger.

Det overordnede glædelige budskab var, at blandt de 

måske rundt regnet 90.000 mennesker, som Lejerbo 

huser, er omfanget af kriminalitet og hærværk bestemt 

ikke særlig udbredt. 

Det har Lejerbos ejendomsfunktionærer en stor del af 

æren for, og Lejerbo gør derfor meget for hele tiden at 

sørge for, at de uddannelsesmæssigt er ”klædt ordent-

ligt på” - alle ejendomsfunktionærer gennemgår den 

samme interne uddannelse. Hertil kommer kurser om, 

hvordan man yder førstehjælp, hvordan man håndterer 

psykisk syge, hvordan man løser konfl ikter mv. 
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Status på Lejerbos byggeaktiviteter
Ved årsskiftet var situationen følgende:

- Afl everet: 582 enheder

- Under udførelse: 694 enheder

- Under planlægning: 1.456 enheder

Blandt de 1.456 boligenheder under planlægning har en 

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

igangsat i løbet af 2004. Boligerne under planlægning 

er overvejende familieboliger og ungdomsboliger, der 

udgør ca. 72%. De resterende er ældreboliger, plejeboli-

ger, bofællesskaber, ombygninger og servicearealer.

Udbud af bygherrerollen 
Siden 1. januar 2003 har alle landets kommuner skullet 

udbyde opgaven som bygherre på nyt alment boligbyg-

geri i fri konkurrence. Samtidig har kommunerne haft 

frie hænder til også at udbyde driftsherrerollen. Mange 

kommuner har valgt at udbyde bygherre og driftsherre-

rollen samtidig.  Andre har valgt først at udbyde drifts-

herrerollen for derefter at udbyde bygherrerollen. Igen 

andre har valgt det samme, men i modsat rækkefølge. 

Endeligt har nogle foretrukket at vælge driftsherren og 

derefter udbyde bygherrerollen.

Lejerbo som bygherre
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Afl everede enheder i 2003
I alt 26 Lejerbo-datterorganisationer stod for disse boliger.
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Enheder under opførelse pr. 31.12.2003
 I alt 17 Lejerbo-datterorganisationer havde byggeri under 
udførelse ved årsskiftet.
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Lejerbo har i perioden på vegne af datterorganisationer 

budt på 22 af disse opgaver. Det er langt fra alle projek-

ter, Lejerbo byder på. Årsagen er enten, at en anden på 

forhånd er valgt som driftsherre eller at, Lejerbo vurde-

rer, at det ikke vil være muligt at levere et succes-projekt 

inden for de givne økonomiske rammer. Det kan f.eks. 

være, grunden er for dyr, eller at boligerne ikke vil kunne 

lejes ud, når de er opført.

I løbet af året har Lejerbo både budt på byggeopgaver 

og driftsopgaver – 6 rene driftsherreopgaver, hvoraf 

Lejerbo har vundet 4. Af bygherreopgaver, hvor vores 

datterorganisationer i forvejen var driftsherre, har 

Lejerbo vundet 5 ud af 5 mulige. I 12 tilfælde har Lejerbo 

budt samlet på drifts-og bygherrerollen og har her 

vundet 4 opgaver. 

Alt i alt har Lejerbo i gennem 2003 deltaget i konkurren-

cer om ca. 1.500 boliger, hvoraf Lejerbo har vundet 656 

boliger. De fl este af disse påbegyndes i 2004.

I Ørestaden på Amager har Lejerbo København vundet 

udbud om opførelsen og driften af 288 ungdomsboliger 

samt driften af yderligere 32 familieboliger – Parkhusene 

ved siden af indkøbscentret Fields. Ved Sluseholmen 

i ”vandkanten” af København har Lejerbo København 

vundet udbud om opførelsen af 83 nye boliger, der 

skal opføres som såkaldte kanalhuse i fi n blanding 

med privat byggeri. I Frederiksværk har Lejerbo vundet 

udbud om opførelsen af 20 seniorboliger og 45 familie-

boliger – Arresøparken hedder projektet, og der er tale 

om 2-, 3- og 4-rums-lejligheder på mellem 53 og 102 m2. 

I Jylland har Lejerbo-datterorganisationer også vundet 

en del udbud. På Banegårdsgade i Odder skal Lejerbo 

administrere 24 ungdomsboliger, og Lejerbo Vejle skal 

bygge 162 familieboliger. 
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Dyrt at byde på opgaver
Antallet af udbudte projekter fra kommunerne er steget 

konstant lige siden januar – og den tendens ser ud til at 

fortsætte. At afgive et tilbud på en bygge- eller drifts-

opgave er i sig selv noget af et projekt. For at leve op til 

reglerne om udbud, skal kommunerne efterspørge en 

stor mængde af oplysninger fra de bydende. Det vil sige, 

at Lejerbo ved hvert bud skal samle et eller fl ere tykke 

ringbind med oplysninger om alt mellem himmel og 

jord – økonomiske forhold, referencebyggerier, medar-

bejderes uddannelse mv.

Det kræver med andre ord mange ressourcer at byde 

på et projekt. Hertil kommer, at der i forbindelse med 

tilbud på nybyggeri ofte skal laves tegninger og forslag 

til byggeriet. Udgifterne til dette er enten for arkitek-

tens eller Lejerbos egen regning. Det kræver derfor en 

grundig vurdering for at afgøre, om Lejerbo bør deltage 

i konkurrencen om de enkelte projekter. 

Hvis man kigger på, hvor mange boliger vi for datter-

organisationer har budt på, så kan man konstatere, at 

Lejerbo vinder ca. 30% af de opgaver Lejerbo byder på. 

Det betyder, at vi skal afgive bud på ca. 1.500 boliger 

om året, hvis vi skal opretholde vores hidtidige bygge-

aktivitet.  
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Foreningen til forandring af byggeriet
I løbet af året afholdt Lejerbo, Realkredit Danmark og 

Fonden Realdania to konferencer med overskriften ”Nye 

regionale og lokale samarbejdsformer og partnerskaber 

i fremtidens byggeri” – arbejdstitlen var ”BYGiNORD”. 

Også Institut for Produktion på Aalborg Universitet gik 

med i samarbejdet.

Konferencerne og det mellemliggende arbejde gik 

grundlæggende ud på at fi nde frem til nogle konkrete 

værktøjer/arbejdsmetoder, der kan gøre fremtidigt byg-

geri billigere og bedre. 

Resultaterne skal nu efterprøves i praksis af forskellige 

aktører i forbindelse med opførelsen  af 12 nye boliger 

i Hjørring, 74 ungdomsboliger og 70 familieboliger i 

Aalborg. Dertil kommer, at Nordjyllands Amt har stillet 

yderligere tre byggeopgaver til rådighed for projektet. 

Som led i en formalisering af BYGiNORD-samarbejdet 

har Lejerbo stiftet ”Foreningen til Forandring af Bygge-

riet” – medlemskab er gratis, men det er dog et krav, at 

man har interesse i udvikling af byggebranchen, og at 

man brænder for at yde en indsats for bedre boligbyg-

geri i fremtiden.

Fremtiden
Fra 1. januar 2004 er der indført rammebeløb for det 

støttede byggeri – der indføres et bindende maksimum-

beløb for anskaffelsessummen for alment nybyggeri 

med støtte. 

Formålet skulle være at stoppe tendensen til reale pris-

stigninger i anskaffelsesudgifterne for alment byggeri og 

samtidig undgå meget dyrt byggeri. For Lejerbo kan det 

komme til at betyde dyrere byggerier uden for hoved-

stadsområdet, hvis rammerne udfyldes, og mindre 

byggeri i hovedstadsområdet, hvor det vil være svært at 

bygge inden for rammerne bl.a. på grund af grundpriser.

Hvis man til dette lægger, at renten i øjeblikket er histo-

risk lav, og at man i dag kan fi nansiere ejerboliger med 

afdragsfrie lån, så må vi nok se i øjnene, at vi prismæs-

sigt ikke altid vil kunne være ”det billigere alternativ” 

til ejerboligen. Ikke desto mindre vil Lejerbo fortsat 

arbejde for at bygge gode, funktionelle og fl eksible 

boliger…dér hvor der er brug for det.
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Lejerbo i tal
Regnskabet for 2003 viser et overskud på 12,5 mio. kr. 

efter udlodning af ekstra rente og ekstra tilskud til orga-

nisationer og afdelinger på i alt 15,5 mio. kr.

De 15,5 mio. kr. svarer til et afkast på 2,5% af organisa-

tioners og afdelingers indeståender i 2003. Beløbet er 

fordelt således, at 1% af afdelingernes afkast er udbe-

talt til organisationerne til eventuel videre fordeling, og 

 1% er udbetalt direkte til afdelingerne. Desuden er  

0,5% af afdelingernes afkast konverteret til et ekstra 

tilskud på 85 kr. pr. lejemålsenhed. 

Som følge af diskontonedsættelsen i juni 2003 udgør 

den almindelige løbende forrentning til organisationer 

og afdelinger kun 0,26% p.a. Herudover har afdelingerne 

forlods fået udbetalt det almindelige løbende tilskud på 

66 kr. pr. lejemålsenhed, ligesom en række afdelinger 

har modtaget individuelle tilskud og tilskud til IT-udstyr, 

uddannelse mv. på ejendomskontorer. 

Det samlede tilskud og afkast til organisationer og 

afdelinger i 2003 kan herefter opgøres til i alt 20 mio. kr. 

svarende til et afkast på 3,46%. Til sammenligning er 

afkastet på likvide beholdninger, herunder obligations-

beholdningen (inkl. realiserede/urealiserede nettokurs-

tab og kursreguleringer) opgjort til 3,66%.

Årets overskud på 12,5 mio. kr. er overført til arbejdska-

pitalen og anvendes til forrentning og konsolidering af 

forretningsførerorganisationens egenkapital. 4,9 mio. kr. 

af overskuddet udgør forretningsførerorganisationens 

andel af årets afkast på obligations- og likvidbehold-

ninger. Merindtægter fra byggeaktiviteter efter fradrag 

af afsætninger er opgjort til ca. 2 mio. kr. For at imøde-

komme et stigende behov for kapitaltilførsler med forret-

ningsførerorganisationens deltagelse er der reserveret 

 2 mio. kr. af det overførte overskud. De sidste 3,6 mio. kr. er 

en konsolidering til imødegåelse af kursrisiko på obliga-

tionsbeholdningen, idet hele opskrivningshenlæggelsen 

på 5,4 mio. kr. under egenkapitalen er brugt i forbindelse 

med nedskrivning af obligationsbehold ningen til kurs-

værdi pr. 31.12. 2003.

Bruttoadministrationsudgifterne beløber sig til  

108,3 mio. kr. mod budgetteret 110 mio. kr., svarende 

til nettomindreudgifter på 1,7 mio. kr. Besparelser på 

kontorhold og afskrivninger omfatter især IT-drift og 

udskudte IT-projekter, medens merudgifter til personale-

udgifter omfatter afsætning af ekstra feriepengeforplig-

telse til dækning af 5 feriefridage, som de ansattes ferie 

er udvidet med i henhold til overenskomsten. 

Driftsindtægterne eksklusive renteindtægter udgør 

112,8 mio. kr. mod budgetteret 110 mio. kr. svarende til 

nettomerindtægter på 2,8 mio. kr. Her er det især bygge-

sagshonorarer, der bidrager til merindtægterne, medens 

gebyrindtægterne er faldet, bl.a. som følge af at gebyrer 

ved frafl ytning inden for opsigelsesperioden ikke mere 

opkræves fra 2. halvår 2003.

Der har været afholdt ekstraordinære udgifter på  

1,9 mio. kr., bl.a. til udviklingsomkostninger og afsætning 

vedr. byggeri, konsulentbistand til domicilsøgning og til 

organisationsændringer. Der er indgået ekstraordinære 

indtægter på 0,6 mio. kr. fra arbejdskapitalen til dækning 

af udgifter til domicilsøgning og tilskud til IT på ejen-

domskontorer.
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L e j e r b o

Administrationsbidrag for 8 større boligorganisationer i 2004
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Pr. 1/1 2003 udgjorde egenkapitalen 117,8 mio. kr. Efter 

overskud på 12,5 mio. kr., nettoafgang på 1,4 mio. kr. 

samt afgang fra opskrivningshenlæggelser vedr. obli-

gationsbeholdningen på 5,4 mio. kr. kan egenkapitalen 

pr. 31/12 2003 opgøres til 123,5 mio. kr., opdelt i bunden 

arbejdskapital på 36,2 mio. kr. og disponibel arbejds-

kapital på 87,3 mio. kr.

Obligationsbeholdningen udgør pr. 31/12 2003 nomi-

nelt 462 mio. kr. med en kursværdi på 473,8 mio. kr. 

Beholdningens varighed udgør 1,9 ved udgangen af 

året, og kursrisikoen kunne på daværende tidspunkt 

beregnes til 9 mio. kr. ved en gennemsnitlig rentestig-

ning på 1%-point.

Lejerbo administrerede i 2003 31.615 enheder for datter-

organisationer og 3.450 enheder for andre almene boli-

gorganisationer, kommuner og ungdomskollegier samt 

266 enheder for sideaktiviteten Ekstern ejendomsadmi-

nistration. I alt 35.331 enheder. Herudover administreres 

en række servicecentre og ejerforeninger for sideaktivi-

teten Ekstern ejendomsadministration. I 2004 forventes 

ud over servicecentre og ejerforeninger administreret 

32.220, 3.515 og 266 enheder, i alt 36.001 enheder.

I det opstillede budget for 2004 udgør bruttoadmini-

strationsudgifterne 115,3 mio. kr., svarende til en stig-

ning på 5,3 mio. kr. i forhold til budget 2003. Stigningen 

skyldes fortrinsvis stigninger i personaleudgifter, som 

udgør 4,5 mio. kr. Herudover er der stigninger på besty-

relsesvederlag og bestyrelsesaktiviteter samt afskriv-

ninger, medens øvrige udgiftsposter er holdt næsten 

uændret.

I 2004 er byggesagshonorarerne budgetteret med 

14,0 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til budget 2003 

på 1,8 mio. kr. Gebyrer og kursusindtægter er budget-

teret med i alt 8,7 mio. kr., hvilket er et fald på 1,4 mio. kr. 

i forhold til 2003. Faldet skyldes, at der ikke opkræves 

gebyrer ved frafl ytning inden for opsigelsesperioden. 

Administrationsindtægter fra andet støttet byggeri og 

sideaktiviteter udgør 9,7 mio. kr., svarende til en stigning 

i forhold til 2003 på ca.1,0 mio. kr.

På basis af bruttoadministrationsudgifterne minus oven-

nævnte indtægter kan administrationsbidraget beregnes 

til 2.532 kr. pr. lejemålsenhed svarende til en stigning på 

kr. 84 i forhold til 2003. Tilskud til afdelinger er budget-

teret uændret med 66 kr. pr. lejemålsenhed.

De samlede ordinære udgifter er budgetteret med 

121,7 mio. kr. og de samlede ordinære indtægter med 

136,6 mio. kr., således at der kan beregnes et overskud 

på 14,9 mio. kr. før eventuelt udbetaling af ekstra rente 

og/eller ekstra tilskud.
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Resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget
 2003 2003 2004

UDGIFTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER

Bestyrelsesvederlag m.v. 621.742 550 760

Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.744.193 1.400 1.650

Personaleudgifter  66.151.407 65.000 69.500

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger 71.833 90 95

Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift) 23.505.831 25.100 25.175

Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, adm. ejendom) 8.059.300 8.450 8.450

Afskrivninger, driftsmidler  4.846.691 5.650 5.900

Særlige aktiviteter 2.861.986 3.270 3.270

Revision 431.437 475 500

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 108.294.420 109.985 115.300

Tilskud til afdelinger 5.666.424 2.735 2.830

Renteudgifter (incl. kurstab på obligationer m.v.) 20.995.805 6.000 3.600

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 134.956.649 118.720 121.730

Ekstraordinære udgifter 1.881.625 0 0

UDGIFTER I ALT 136.838.274 118.720 121.730

Overskud:     

 Henlæggelse til arbejdskapitalen 12.520.836 14.750 14.900

UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 149.359.110 133.470 136.630   

Fordeling af udgifter

Personaleudgifter

Øvrige bruttoadministrationsudgifter

Tilskud

Renteudgifter

Ekstraordinære udgifter

Overskud
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RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget
 2003 2003 2004

INDTÆGTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER

Administrationsbidrag:     

1. Afdelinger i drift, hovedaktivitet 78.975.735 78.865 82.870

2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 8.224.266 7.920 8.770

3. Sideaktivitets-afdelinger  890.000 850 960

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 9.219.293 10.100 8.700

Renteindtægter incl. realis. kursg. på obligationer 35.965.768 23.485 21.330

Byggesagshonorar, nybyggeri 12.414.200 8.900 7.100

Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.  2.917.776 3.350 6.900

Diverse indtægter 178.479 0 0

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 148.785.517 133.470 136.630

   

Ekstraordinære indtægter. 573.593 0 0

INDTÆGTER I ALT 149.359.110 133.470 136.630

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
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Balance

AKTIVER Regnskab Regnskab
 2003 2002

(1.000 kr)

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  

Administrationsbygninger -    

kontantværdi pr. 1/1 2003 33.950 t.kr. 24.899.522 21.615

Inventar 1.517.867 1.418

Automobiler 3.405.663 3.832

IT-anlæg 4.031.470 4.817 

Indretning af lejede lokaler 373.685 498

Immaterielle anlægsaktiver - Software 2.767.606 3.458

ANLÆGSAKTIVER I ALT 36.995.813 35.638

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER    

Lån til afdelinger 5.403.571 4.889

Kapitalindskud, sideaktiviteter 765.639 766

Andre finansielle anlægsaktiver 1.154.628 1.158

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.323.838 6.813

ANLÆGSAKTIVER I ALT 44.319.651 42.451  

         

OMSÆTNINGSAKTIVER    

Organisationer/afdelinger i drift 22.822.547 9.600

Debitorer 3.233.374 3.733

Andre tilgodehavender 46.853 42

Forudbetalte udgifter 298.884 466

Tilgodehavende renter m.v. 8.142.421 8.902

Værdipapirer/obligationsbeholdning 473.834.926 460.421

Likvide beholdninger 54.651.863 80.481

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 563.030.868 563.645

AKTIVER I ALT 607.350.519 606.096
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Beretning og regnskab er sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2003.

Det specifi cerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs-

praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d-

elese til hovedkontoret i Kristianiagade.

PASSIVER Regnskab Regnskab
 2003 2002

(1.000 kr)

EGENKAPITAL  

Boligorganisationsandele 15.000 15

Opskrivningshenlæggelser 0 5.414

Arbejdskapital 123.547.792 112.386

EGENKAPITAL I ALT 123.562.792 117.815

LANGFRISTET GÆLD    

Prioritetsgæld, administrationsejendomme 8.119.091 8.638

LANGFRISTET GÆLD I ALT 8.119.091 8.638

KORTFRISTET GÆLD    

Organisationer/afdelinger i drift 454.143.662 449.807

Afdelinger/sideaktiviteter 258.723 421

Leverandører 3.302.991 2.149

Omkostninger 791.270 10.285

Afsætninger 6.614.076 6.855

Feriepengeforpligtelse 9.350.000 7.735

Anden kortfristet gæld 1.207.914 2.391

KORTFRISTET GÆLD I ALT 475.668.636 479.643

PASSIVER I ALT 607.350.519 606.096



AUGUST  SEPTEMBER  OKTO

36 | Beretning 2003

JANUAR   FEBRUAR   MARTS   APRIL  MAJ   JUNI   JULI   AU

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 3B

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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Mogens Plesner Mathiasen
Født: 17-2-1934

Indtrådt første gang: 16-5-1994

Tina Waldorff
Født: 26-2-59

Indtrådt første gang: 1-9.-1994

Bent Bundgaard
Født: 25-2-1940

Indtrådt første gang: 1-6-2000

Bruno Vilborg
Født: 14-2-1935

Indtrådt første gang: 1-9-1994

Erik Gemmer
Født: 23-2-1945

Indtrådt første gang: 21-5-2001

Erik Fallesen
Født: 8-3-1938

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Kenneth Høfl er
Født: 14-3-45

Indtrådt første gang: 12-5-1997

Gunnar Sørensen
Født: 16-4-1951

Indtrådt første gang: 1-9-1994

Knud Erik Hansen
Født: 28-2-1942

Indtrådt første gang: 12-5-1997

Anny Borch Jensen
Født: 1-8-1949

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Bjarne S. Hansen
Født: 29-6-1946

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Aksel Borresen
Født: 18-9-1931

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Per B. Jensen
Født: 22-1-1948

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Kell Faurholt Jensen
(ejendomsfunktionærer)

Født: 4-3-1943
Indtrådt første gang: 4-4-1995

Torben Beyer Jensen
(administrativt personale)

Født: 23-4-1954
Indtrådt første gang: 3-12-1998 

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
Gert Hansen (B)
Kurt Topsø Larsen (B)
Ib Jensen (B)
Jens Møller Jensen (B)
Jenny Sørensen  (B)
Merete Sørensen (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 Pedersen (B)

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

Brøndby
John Frimann (B)
Asmus Sørensen (B)
Poul Erik Traulsen (B)

Børkop
mgl. pt. 2 repr. 

Dragsholm
Flemming Jensen (B)
Preben Senniksen (K)

Farum
Lone Nielsen (B)
Mgl. pt. 1 repr.

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

Fredensborg
Jens Textor (B)
Mgl. p.t. 1 repr

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

Frederikshavn
Ingen lejere

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
Rita Jensen (B)
Mgl. pt. 1 repr.

Hanstholm
Anna Lis Nørby (B)
Rose Ellen Bach (B)

Haslev
Kurt Jørgensen (B)
Winnie Købke (B)

Helsingør
Otto Jørgensen (B)
Stig Dencker (B)

Herning
Grethe Andersen (B)
Lillian Mortensen (B)
Ingrid Merrild (B)

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

Hinnerup
Karen Ransby (B)
Ester Hulgaard (B)

Holbæk
Svend Lassen (B)
Bent Sode Hansen (B)
Ingelise Rodian (B)
Kan udpege yderligere 1 person

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

Fortegnelse over 
repræsentantskabets medlemmer

Holstebro
Ryan Jacobsen (B)
Lai Femø (B)
Erik Esager (K)

Horsens
Erik Algren Sørensens (B)
Anker Ulriksen (B)
Asta Jørgensen (B)

Hvidovre
Bjørn Mouritzen (B)
Aase Lyngby Sørensen (B)
Benny Henriksen (B)
Eva Clasen-Nyqviste (B)
Anders Rønberg (K)
Søren Rosenlund Larsen (B)

Høje-Taastrup
Helmer Hansen (B) 
Erik Pedersen (B)
Kan udpege yderligere 1 person

Kalundborg
Niels Krøyer (B)
Aage Kaad Jensen (B)

Kolding
Bruno Kjær (B)
Gunnar Storm Thomsen (K)
Bent Jacobsen (B)
Tove Pollmann (B)
Lisbeth Wähner (B)
Knud Erik Michelsen (B)
Mgl. p.t. 1 repr.

København
Poul Øland (K)
Lene Degn (B)
Sheku Amadu Jalloh (B)
Anders Lund Hansen (B)
Flemming Grandal (B)
Birthe Bastas (B)
Kirsten Bjørnton (B)
Mohammed Aslam (B)
Jan Jørgensen (B)
John Laursen (B)
Ali Hussein Ali (B)

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
Ingen lejere

Nyborg
Erlind Rasmussen (B)
Jens Pors Jensen (B)

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

Næstved
Gert Sørensen (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)
Dorthe Olsen (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)
Arne Skovby (R) 

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

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

Skælskør
Mgl. p.t. 2 repr.

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

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

Sognegårdens Boligselskab
Svend Hermann (B)
Poul Kristiansen (B)

Stenlille
Søren Frederiksen (B)
Karl Stausholm (B)

Stevns
Hans Pedersen (B)
Anne-Marie Borch Jensen

Struer/Lemvig
Lars Thulstrup (B)
Mgl. p.t. 1 repr.

Suså
Vivi Michelsen (B)
Gitte Jæger (B)

Søllerød
J. Schunck (R)
Flemming Lundstrøm (B)

Thisted
Jens Lund (F)
Victor Andersen (B)

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

Tornved
Mette Lippert Madsen (B)
Arne Grim (B)

Trehøje
Jørgen Kier (K)
Mgl. p.t. 1 repr.

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

Vejle:
Bente Laursen (B)
Benny Haugsted (B)
Kan udpege yderligere 1 person

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 = Kommunalt udpeget
B = Beboervalgt
F = Udpeget af 
  forretningsførerorganisationen 
R = Udpeget af boligorganisationens                        
  repræsentantskab
O = Observatør
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Bjørn T. Hansen
Bjørn T. Hansen

Bjørn T. Hansen står bag kunstværket på forsiden af 

denne beretning - et oliemaleri på 100 x 65 cm med 

titlen ”Olivia”. Bjørn T. Hansen er født den 7. marts 1942 i 

København og er autodidakt. 

Et af de fascinerende elementer i mange af Bjørn T. Hansens 

værker er hans evne til at fremstille oliemalerier, der ser 

fuldstændig ud, som var de collager lavet af alle mulige 

materialer lige fra cigaretpapir og tegneserier til gamle 

plakater. Billedet ”Olivia” er ingen undtagelse. Man får 

fornemmelsen af, at stå overfor en godt brugt plakat-

søjle, hvor man aner brudstykker af de mange plakater, 

der har været påklistret gennem tiden. Ja, man får nær-

mest lyst til lige at gå hen og kradse endnu et lille stykke 

gammel plakat af – så realistisk ser det ud.

Bjørn T. Hansen har udstillet over hele Danmark og i 

en række lande verden over – herunder bl.a. Holland, 

Frankrig, Italien og USA. 


