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Rum for liv
Lejerbo i året der gik
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 slutningen af 2006, bor vi til leje. De fysiske rammer på 

Kristianiagade og fl ere steder i hovedstadsområdet var 

for trange og utidssvarende. Derfor gennemfører vi en 

samlet domicilløsning i hovedstadsområdet. Det bliver 

en fantastisk mulighed for at nå endnu længere med at 

udvikle og forbedre administrationen. Allerede i 2005 

gennemfører vi en række organisatoriske ændringer, så 

vi kan være klar til at tage nye rammer i brug.

Renten er lav på pengemarkedet, og vi er forsigtige 

med anbringelsen af de fælles forvaltede midler. 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at vi ud over 3 mio. kr. 

i allerede udbetalt tilskud, tilbagefører 15 mio. kr. som 

ekstra rente og tilskud til afdelinger og organisationer. 

Heraf skal 2 mio. kr. anvendes som tilskud til de boligaf-

delinger, som har så store koncentrationer af de etniske 

grupper, at de er på Integrationsministeriets liste over 

boligområder med behov for en særlig indsats. 

Lejerbo skal være konkurrencedygtig, men der er også 

plads til solidaritet. Derfor har vi i 2004 også afsat knap 

2 mio. kr. til konkrete initiativer for at imødegå udlej-

ningsvanskeligheder i boligafdelinger, som ikke kan 

klare problemerne alene.

Administrationshonoraret var i 2004 2.532 pr. lejemål-

senhed. Efter at de ovennævnte midler er ført tilbage, 

blev nettohonoraret 1.974 kr. pr. lejemål. Vi er tilfredse 

med at præsentere et budget, hvor administrations-

honoraret i 2005 uændret er 2.532 kr. pr. lejemål. Det 

betyder, at omkostningerne skal styres hårdt, og at 

Lejerbo fyldte 60 år i 2004. På 60 år er det lykkedes at 

etablere datterorganisationer i over 80 kommuner og 

et boligudbud og en ejendomsadministration med 

næsten 37.000 enheder. Ganske vist er den almene 

sektor under pres fl ere steder fra. Et lavt renteniveau 

som favoriserer ejerboligerne, en koncentration af de 

boligsociale opgaver i den almene sektor, regeringens 

manglende vilje til en langsigtet aftale om beboernes 

penge i Landsbyggefonden, salg af almene boliger og et 

regelsæt på bygge- og driftsområdet, hvor bureaukrati 

på en række områder går forud for sund fornuft. Det får 

dog ikke Lejerbo til at tænke på førtidspension – tværti-

mod. Mere end nogensinde før er der behov for en 

velfungerende og attraktiv almen boligsektor. En almen 

boligsektor som både tør forny sig og vedstå sig den 

boligsociale forpligtigelse.

2004 har været et godt år i Lejerbo. Et højt aktivitetsni-

veau med drift, vedligehold, renovering og nybyggeri. 

Der er også blevet tid til at udvikle administrationen på 

en række områder. Ikke mindst IT-området med over 

600 hjemmesider til alle organisationer og afdelinger. Vi 

tror på, at det er startskuddet til et nyt samspil mellem 

de lokale beslutningsprocesser i afdelinger og organi-

sationer og Lejerbo administrationen. Allerede fra start 

har mange grebet bolden, og fl ere afdelinger har vist, at 

beboerdemokratiet kan bruge de nye kommunikations-

midler.

Kristianiagade blev solgt i 2004, og indtil et nyt domi-

cil på Gammel Køge Landevej er klar til overtagelse i 

Lejerbo skal være konkurrencedygtig – men der  
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Lejerbos medarbejdere alle skal løbe lidt stærkere. Det 

tror vi på kan lade sig gøre, ikke mindst på baggrund af 

en god indsats i 2004. Jeg vil gerne benytte lejligheden 

til at takke alle medarbejdere for en fl ot indsats i 2004. 

Også en tak til alle datterorganisationerne og vores 

mange samarbejdspartnere, som alle er med til at gøre 

en forskel. 

er også  plads til solidaritet

Palle Adamsen

(Adm. direktør)
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Mandag den 15. marts 2004 kunne Lejerbo fejre 60 års 

fødselsdag. Og det gjorde vi så. Vi holdt åbent hus på 

vores hovedkontor og alle vores regionskontorer rundt 

om i landet.

 

I anledning af fødselsdags-året havde vi lavet en række 

tiltag, der først og fremmest skulle komme den enkelte 

beboer til gode, og kunne synliggøre Lejerbo på en 

positiv måde. Hovedbestyrelsen havde også genåbnet 

aktivitetspuljen, så afdelinger kunne søge om tilskud til 

arrangementer ude i afdelingerne og ad den vej få skabt 

rum for liv.  Puljen var på 1 million kroner og var allerede 

opbrugt i august måned 2004.

Blandt de mange andre tiltag var også  annoncer i 

dagspressen, hvor vi opfordrede alle, der kunne tænke 

sig at få lidt at vide om Lejerbo-organisationerne og 

vores boliger, til at kigge forbi vores åbent-hus-arrange-

menter. I annoncerne opfordrede vi i øvrigt til, at man 

indbetalte et beløb til Lejerbos kunstfond i stedet for 

på anden vis at ”begave” Lejerbo. Kunstfonden er en 

fond, hvorfra Lejerbos boligafdelinger har mulighed for 

at søge om tilskud til kunst i boligmiljøet, som bebo-

erne kan glæde sig over i hverdagen. Der indgik næsten 

250.000 kr. i anledning af fødselsdagen.

Lejerbo havde også lavet en særlig fødselsdags-hjem-

meside. På internetadressen www.lejerbo60.dk kan 

man få noget at vide om Lejerbo gennem tiderne, eller 

om Lejerbo som vi er i dag. I anledning af fødselsdagen 

havde vi også lavet en konkurrence på hjemmesiden, 

hvor man kunne teste sin viden om Lejerbo og deltage 

i lodtrækningen om fem gavekort til IKEA. Til denne 

hjemmeside blev der også lavet en fi lm om Lejerbos 

udvikling frem til i dag.

Lejerbo fyldte 60 – med rum for liv
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I løbet af det seneste års tid har der i samarbejde med 

IT-testgruppen været arbejdet meget med hjemmesider 

i Lejerbo.

En del af IT-testgruppens målsætning har været, at 

Lejerbo skal kunne tilbyde alle afdelinger og organisa-

tioner deres egen hjemmeside – det svarer til ca. 650 

hjemmesider. Arbejdet har undervejs desværre været 

ramt af forsinkelser, men i skrivende stund ligger alle 

hjemmesider klar til brug. Som udgangspunkt inde-

holder hjemmesiderne nogle basisoplysninger, der alle 

hentes direkte fra Lejerbos andre it-systemer (dvs. fotos 

og beskrivelser af afdeling og boliger, varmemester kon-

taktdata, navne på bestyrelsesmedlemmer, etc.).  Disse 

oplysninger opdateres automatisk af administrationen. 

Derudover har alle bestyrelsesmedlemmer mulig-

hed for at blive lokal redaktør på deres afdelings eller 

organisations hjemmeside og dermed tilføje yderligere 

oplysninger (tekster, fotos, links, husorden, referater, 

aktivitetsdatoer mv.). 

Det er meget enkelt at skrive ting ind på hjemmesiden, 

og man behøver ikke være programmør eller have 

adgang til hjemmeside-programmer. Alt hvad man 

behøver, er en pc med adgang til internettet – og så 

skal man altså være medlem af afdelings- eller organi-

sationsbestyrelsen og have tilsendt et brugernavn og et 

password. 

Hjemmesiderne kan være med til at gøre det lettere og 

bedre for beboerdemokrater at informere og kommu-

nikere med beboere og omverden via de elektroniske 

medier. Hjemmesiderne tager alle deres udgangspunkt 

i internetadressen www.lejerbo.org.

Apropos hjemmesider…

IT-TESTGRUPPENS MEDLEMMER

Bent Bundgaard, Sejlfl od (Formand)

Lars Bak, Randers

Anny Borch Jensen, Stevns

Bruno Kjær, Kolding

Jørgen Knudsen, Rødovre

Kim Mortensen, Frederiksberg

Lilian Mortensen, Herning

Per B. Jensen, Vejle

Eva Clasen-Nyqvist, Hvidovre
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Om Lejerbos medvirken i DR1 Kontant
 – pressepolitik og åbenhed
Den 5. oktober 2004 blev Lejerbo i Danmarks Radios 

program Kontant beskyldt for metodisk at fuske med 

papirerne og udskrive regninger for arbejde, der aldrig 

bliver udført.

Den slags beskyldninger er selvsagt ikke rare, så det gav 

anledning til en del tiltag, der løbende kunne følges på 

Lejerbos hjemmeside. Lejerbo havde rent faktisk lavet 

en fejl i et konkret tilfælde, der handlede om et gulv-

arbejde, som ikke var udført, men alligevel faktureret 

hos frafl ytter. Vi erkender gerne, at vi kan begå fejl, men 

der er stor forskel på enkeltstående fejl og systematisk 

fusk. En uvildig rapport frifandt da også efterfølgende 

Lejerbo for disse beskyldninger. 

Et af de mere permanente tiltag, der kom ud af det 

hele, var vedtagelsen af en pressepolitik for Lejerbo. En 

nedskrevet politik der fortæller om Lejerbos holdning til 

pressen og om, hvordan vores ansatte fremover skal for-

holde sig, når de pludselig bliver kontaktet af pressen. 

Pressepolitikken har vi lagt på hjemmesiden, så også 

journalisterne kan se, hvordan vi opfatter pressen, og 

hvordan vi ønsker at samarbejde med denne fremover. 
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Status på Lejerbos kursusaktiviteter
Det blev til 51 kurser, møder eller seminarer i 2004 

- med i alt ca. 1.300 deltagere, hvilket sådan nogenlunde 

svarer til det normale aktivitetsniveau inden for Lejerbos 

kurser og uddannelser. Her er så ikke medregnet de 

mange store møder (seminarer), der hvert år arrangeres 

af Lejerbos regionskontorer. 

Som sædvanligt ”solgte” de traditionelle værktøjskurser 

rigtig godt, og det tyder på, at der stadigvæk er god 

gang i det beboerdemokratiske arbejde i Lejerbo. Men 

også de nye kursustiltag blev godt modtaget i 2004. 

Således var det kun nødvendigt at afl yse to aftenmøder 

om samarbejde samt de tilbudte korte repetitionskurser 

i Livreddende nødhjælp. 

Styrker uddannelsen af ejendomsfunktionærer
Lejerbo har som en af sine målsætninger, at vi skal 

styrke uddannelsen af vores ejendomsfunktionærer. 

Derfor har vi nedsat et kursusudvalg specielt for udvik-

ling af efteruddannelsen af ejendomsfunktionærerne. 

Kursusudvalget er blevet reorganiseret her i slutningen 

af 2004 og består nu af tre udpeget af Landsklubben 

for ejendomsfunktionærer i Lejerbo, tre udpeget af 

gruppen af driftsledere (det der i ”gamle dage” hed 

inspektører), Lejerbos personalechef samt lederen af 

kursusafdelingen.

Man kan læse mere om kursusrækken for gårdmænd og 

varmemestre samt disse kursers indhold mv. på Lejerbos 

hjemmeside, hvor vi har lagt kursusprogrammet ud.
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 Fokus på arbejdsmiljø i boligafdelingerne
I 2004 vedtog Folketinget en ny arbejdsmiljøreform, 

som nu er ved at blive fuldt implementeret. Arbejdsmil-

jøreformen tager udgangspunkt i, at et godt arbejds-

miljø starter ude på det enkelte arbejdssted, og til den 

ende har det off entlige ansat en stor gruppe inspektø-

rer, der har til opgave at tjekke arbejdsmiljøet på alle 

landets mange tusinde arbejdspladser. Det gælder 

naturligvis også alle Lejerbos boligafdelinger, hvor vore 

ejendomsfunktionærer har deres daglige virke. 

Derfor iværksatte vi i 2004 en kursusrække i arbejdsmiljø 

for ejendomsfunktionærer rundt omkring i landet - og 

rækken af kurser fortsætter i 2005.

KURSUSUDVALGET FOR BEBOERVALGTE

Erik Gemmer, Hvidovre – udpeget af Lejerbos hovedbestyrelse

Bjarne S. Hansen, Taastrup – udpeget af Lejerbos hovedbestyrelse

Lilian Mortensen, Herning

Jens Lund Hansen, Ålborg

Eva Clasen-Nyqvist, Hvidovre

Karin Persson, Hillerød

Gert Sørensen, Næstved

Bruno Kjær, Kolding

Repræsentativt kursusudvalg for beboervalgte
I kursusudvalget for de beboervalgte er der også sket 

fornyelser i løbet af 2004. Udvalget er sammensat af 

beboervalgte medlemmer, der repræsenterer næsten 

alle egne af landet, hvilket er meget glædeligt og i 

øvrigt af stor betydning for Lejerbos kursus- og uddan-

nelsesvirksomhed. Udvalget holder to møder om året. 

Et i maj måned hvor ideerne til næste års kursusprogram 

bliver lagt på bordet og et i september, hvor dette pro-

gram bliver endeligt vedtaget.
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Dialog var kodeordet 
for det boligsociale arbejde i 2004
Det boligsociale arbejde har mange facetter i Lejerbos 

afdelinger. I de store afdelinger med beboerrådgi-

verordninger har der været arbejdet intenst med at 

realisere samarbejdsgrundlaget og involvere de mange 

samarbejdspartnere, herunder de professionelle sags-

behandlere i de involverede kommuner. 

Dialog har med andre ord været kodeordet. Ikke mindst 

dialog med afdelingens beboere, da det især er den 

medmenneskelige forståelse, der er bærende i fl ere af 

beboerrådgiverordningerne. Det er gennem dialogen, vi 

får udviklet vores menneskelige grundsyn, kan konsta-

tere forskellighederne og arbejde mod et fælles mål. 

I fl ere af projekterne har der været afholdt opgangs-

møder/blokmøder, hvor dagsordenen ganske enkelt 

har handlet om: ”Hvordan kommer vi videre?” På disse 

godt besøgte beboermøder har lejerne i samarbejde 

med de professionelle haft mulighed for netop at 

påpege forskellige indfaldsvinkler til det boligsociale 

arbejde, udpege problemområderne og medvirke til 

opstilling af løsningsmodeller.

Blokmøderne har givet grobund for kontakt med bl.a. 

Integrationsministeriet og en skærpet opmærksomhed 

hos de lokale SSP-myndigheder og politi – en samar-

bejdsform, der sandsynligvis også vil gøre sig stærkt 

gældende i de kommende år.

Hvor det tidligere ofte var økonomien, der tilrettelagde 

arbejdets gang, er fokus i dag fl yttet til: ”Hvilke løsnin-

ger kan vi i fællesskab nå med de ressourcer, der er til 

rådighed – menneskelige som økonomiske?”.
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Om arbejdet med nyt domicil – ny struktur?
År 2004 var året, hvor der blev drøftet nye strukturer i 

Lejerbos administration. Der blev også arbejdet videre 

med planerne om et nyt hovedkontor. Arbejdet er langt 

fra færdigt, men vi er da nået et stykke ad vejen. 

Ejendommen i Kristianiagade, hvor vores nuværende 

hovedkontor ligger, er blevet solgt – så nu bor vi til leje, 

indtil vi kan fl ytte ind i et nyt domicil. Arbejdet med at 

fi nde et sådant er også afsluttet. Hovedbestyrelsen beslut-

tede at erhverve en byggegrund på Gammel Køge Lan-

devej ved den tidligere FL. Schmidt-grund i Valby, og her 

bygges det nye domicil. Under forudsætning af en række 

forhold – herunder landsrepræsentantskabets godken-

delse og en positiv lokalplan-høring – forventes det nye 

domicil at være klar til indfl ytning i efteråret 2006.
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I april 2005 har vi oprettet en fælles udlejningsenhed i 

København, hvorfra udlejningen af Lejerbos 17.500 boli-

ger i hovedstadsområdet fremover vil foregå. 

Samtidig etablerede vi to nye forvaltningsgrupper – én 

for Nordsjælland/København og en for Storkøbenhavn. 

Førstnævnte er placeret på regionskontoret i Køben-

havn og sidstnævnte på vores regionskontor i Hvidovre. 

Regionskontor Frederiksbergs lokaler på Ndr. Fasanvej 

har vi lukket. Nogle af funktionerne fra regionskontoret 

i Hillerød er lagt ind under regionskontoret i Køben-

havn, men kontoret fortsætter med en driftsleder og en 

mindre gruppe medarbejdere til betjening af bestyrel-

serne i Nordsjælland.
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 God selskabsledelse – HB møde med administration
I slutningen af 2004 drøftede hovedbestyrelsen 

sammen med Lejerbos administrative ledere på en 

temadag emnet ”God selskabsledelse”. Udgangspunktet 

for drøftelserne var Nørby-udvalgets anbefalinger om 

god selskabsledelse og ikke kun med udgangspunkt i 

administrationen, men også selve det daglige arbejde 

i hovedbestyrelsen og de enkelte boligorganisationers 

bestyrelser. En række konkrete spørgsmål og idéer var 

oppe at vende på temadagen, og der blev skabt et godt 

grundlag for det videre arbejde med god selskabsle-

delse i Lejerbo.

 

Det giver god mening at tale om god selskabsledelse 

– en opgave der ikke er umiddelbart målelig ud fra 

regnskabs- og budgettal. I lov om almene boliger er der 

nemlig også krav om, at forvaltningsrevision skal indgå 

som en del af den almindelige og lovpligtige revision af 

boligorganisationerne. Forvaltningsrevision indebærer 

blandt andet, at vi også bliver målt og kontrolleret på 

forhold som sparsommelighed, rationel administra-

tion, sikkerhed – herunder IT-sikkerhed, målsætning og 

målopfyldelse og lignende områder, som er svære at 

sætte præcise tal på, men som giver bestyrelsesarbejdet 

en retning hen imod at være strategisk ledelse af bolig-

organisationen.
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Nye kommuner….
og måske nye Lejerbo-organisationer
Den 3. marts 2005 kom der en aftale i stand mellem 

regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 

Det Radikale Venstre om den kommunale inddeling af 

Danmark pr. 1. januar 2007.

Henover året 2004 og frem til aftalens indgåelse har der 

været snakket og debatteret meget om, hvilke kommu-

ner, der evt. skulle sammenlægges. I Lejerbo-regi har de 

mange drøftelser også været fulgt med stor interesse, 

da en sammenlægning af to kommuner med hver deres 

Lejerbo-organisation jo formentlig vil betyde en sam-

menlægning af organisationerne, sådan som vi tidligere 

har set det, da Bornholms kommuner blev til én regions-

kommune.

Nu er puslespillet med inddelingen i nye større kom-

muner ved at være faldet på plads (med forbehold for 

diverse folkeafstemninger og opmandsløsningsforslag), 

og det betyder at Danmark fra 1. januar 2007 kun består 

af 99 kommuner.

Skulle dette vise sig at holde stik, kan det betyde, at 

Lejerbo-danmarkskortet fremover måske bliver redu-

ceret med op til 15 datterorganisationer, hvis man altså 

også her kan blive enige om en sammenlægning.

Det kunne i givet fald være:

• Aalborg/Nibe/Sejlfl od 

• Pandrup/Brovst 

• Hanstholm/Thisted 

• Møldrup/Karup 

• Herning/Trehøje 

• Bjergsted/Kalundborg 

• Holbæk/Tornved 

• Næstved/Fuglebjerg/Suså/Holmegaard/Fladså 

• Vejle/Børkop 

• Birkerød/Søllerød

• Haslev/Rønnede
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Fra venteliste til udlejningsvanskeligheder 
– ny situation og øget markedsføring
Året 2004 var præget af et fænomen, vi ikke har set i 

mange år i den almene sektor – udlejningsvanskelighe-

der. 

Nogle steder i landet i landet er det blevet svært at leje 

almene boliger ud – det gælder også nogle af Lejerbos. 

Der har i Lejerbo været ca. 100 ledige boliger i hele året.

Det skyldes i langt de fl este tilfælde, at der er kommet 

nye låneformer frem på realkredit-markedet, som gør, at 

man kan sidde billigere i en ejerbolig, hvis man fi nan-

sierer den med et-årige fl exlån og ikke betaler afdrag i 

10 år. Det er svært at konkurrere med, sådan som den 

almene sektors byggefi nansieringsmuligheder er skruet 

sammen i dag. Foreløbig er omfanget ikke katastrofalt 

på landsplan, men det er bestemt en alvorlig situation 

for de afdelinger, der rammes. Der er jo kun de øvrige 

lejere til at betale huslejen for de tomme boliger i en 

afdeling, og det kan hurtigt blive dyrt. Løsningen kunne 

være, at man fra regeringens side overvejer alterna-

tive fi nansieringsformer til vores branche, sådan som 

det kom frem på en BL-konference med overskriften 

”Almene boliger under pres”. 

Lejerbo har iværksat nogle tiltag, der forhåbentlig kan 

være med til at få lejet nogle af de tomme boliger ud. 

Gennem 2004 har vi løbende lavet målrettet markeds-

føring af udvalgte boliger. Det har blandt andet handlet 

om åbent-hus-arrangementer, møblerede prøve-lejlig-
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heder, annoncer i dagspressen, radiospots og deltagelse 

i diverse messer/udstillinger rundt om i landet.  

Vi har også lavet såkaldte 360-graders-fotos af nogle af 

de ledige lejligheder. Så nu kan interesserede fra vores 

hjemmeside klikke sig ”indenfor” i nogle af de ledige 

lejligheder og få en fornemmelse af, hvordan de ser ud.

Også økonomiske incitamenter er bragt i anvendelse 

– f.eks. midlertidige huslejenedsættelser, huslejefri 

måneder og nedsættelse af indskud.
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 Salg af boliger ej et hit
Et af de hotte emner i den almene sektor gennem 2004 

var regeringens plan om at få solgt ud af boligerne. Det 

forgangne år har dog vist, at der blandt de almene lejere 

ikke har været den store interesse for at købe den bolig, 

man bor i. 

På landsplan er det i skrivende stund kun to boligorga-

nisationer, der med udgangspunkt i et ønske fra lejerne 

har fået Socialministeriets tilladelse til at sælge boliger 

til lejerne. Der er tale om to små selskaber og i alt ca. 73 

boliger ud af en samlet almen boligmasse på 536.604 

boliger.

Ingen Lejerbo-organisationer har indtil nu udtrykt ønske 

om at deltage i forsøget.
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Almen sektor til Socialministeriet
Året 2004 blev også året, hvor ansvaret for den almene 

sektor skiftede ministerium fra Økonomi- og Erhvervs-

ministeriet til Socialministe-

riet med Eva Kjer Hansen (V) 

som minister. 

Man kunne tolke skiftet i 

retning af, at vores sektor fra 

regeringens side i stigende 

grad betragtes som en ”social 

sektor”.  

Som udviklingen er i dag, må vi da også regne med, 

at det efterhånden bliver ”svage” befolkningsgrupper, 

som bor i de almene boliger. Det er en tendens, vi har 

set de senere år, og den er allerede forstærket. Der er 

med andre ord stor risiko for, at fl ere afdelinger vil blive 

sat under pres med risiko for dårligt image, høj frafl yt-

ning, stor slitage, hærværk, dårlig økonomi – det bliver 

i værste fald afdelinger, som er samspilsramte eller som 

karakteriseres som ghettoafdelinger.

Endnu er der ikke foretaget helt store initiativer til 

imødegåelse af denne udvikling. Der er fra den tidli-

gere integrationsminister Bertel Haarders side nedsat 

en såkaldt programbestyrelse med syv medlemmer, 

der frem til 2008 skal tage initiativer til en række tiltag, 

der kan begrænse ”ghettoiseringen”. Et af de foreløbigt 

mest konkrete tiltag herfra har været at udpege 25 

bebyggelser, hvor indsatsen skal koncentreres – heri 

indgår også Lejerbo-bebyggelserne Mjølnerparken og 

Den Grønne Trekant (København), Skjoldgården (Holste-

bro), Finlandsvej (Vejle) og Agervang (Holbæk). 

Lejerbos hovedbestyrelse har besluttet at bakke indsat-

sen op i disse områder ved at reservere 2 mio. kr.
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Afl everede enheder i 2004

I alt 15 Lejerbo-datterorganisationer stod for disse

Enheder under opførelse pr. 31.12.2004

I alt 16 Lejerbo-datterorganisationer havde byg-

geri under opførelse ved årsskiftet

Lejerbo som bygherre

Status på Lejerbos byggeaktiviteter
 Ved årsskiftet var situationen følgende for Lejerbos 

nybyggeri og ombygninger:

 

- Afl everet: 621 enheder

- Under udførelse: 900 enheder

- Under planlægning: 879 enheder

 

De 879 boligenheder under planlægning er overvejende 

familieboliger (28%), ungdomsboliger (33%) og ældre-

boliger (16%) – i alt ca. 77%. De resterende er tagboliger, 

plejeboliger, bofællesskaber og servicearealer.

 

Renoveringer griber om sig
Ved årsskiftet havde Lejerbo renoveringer under udfø-

relse for 150 millioner kr. 

Ser man derimod på, hvad Lejerbo ved årsskiftet havde 

under planlægning, når det handler om renoveringer, er 

der grund til at spærre øjnene op. Pr. 31. december 2004 

var der planlagt renoveringer for et beløb på lidt over 1 

milliard kr.
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Rapport om renovering
I 2004 lagde afdelingsformand Lena Prag Hansen sidste 

hånd på sin rapport om det store renoveringsforløb 

i Lejerbo Søllerøds afdeling Flintemarken i Vedbæk. 

Rapporten beskriver formandens erfaringer med 

renoveringsprojektet til over 100 millioner kroner – et 

projekt der bl.a. omfattede kæmpe stilladser, genhus-

ning, opmagasinering af inventar, altaninddækninger, 

mudder, gravemaskiner og et hav af møder om f.eks. 

afholdelse af licitationer, lokalplanhøring, diverse god-

kendelser og kontraktforhandlinger for slet ikke at 

nævne selve byggeriet.

Renoveringsprocessen i Flintemarken varede 

næsten fem år – men resultatet er også blevet fl ot.

Lena Prag Hansens rapport om hendes erfaringer 

er velskrevet, og den er fyldt med gode råd og 

tips, som man virkelig kan få gavn af – især hvis 

man selv står over for at skulle igennem et reno-

veringsforløb. 
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 Udbud af bygherrerollen 
Siden 1. januar 2004 har Lejerbo-organisationer budt på 

ni opgaver – og vundet de seks. Ni opgaver synes måske 

ikke at være særlig meget, men det er fortsat langt fra 

alle projekter, vi byder på. 

Hvis organisationerne ikke byder på et projekt, kan det 

være fordi en anden på forhånd er valgt som driftsherre, 

eller også har man vurderet, at det ikke kunne blive 

et ordentligt projekt inden for de givne økonomiske 

rammer. I disse tider med udlejningsvanskeligheder 

er organisationerne selvfølgelig også meget opmærk-

somme på ikke at byde på projekter, hvor det er tvivl-

somt, om boligerne vil kunne lejes ud, når de er opført.

 

Lejerbo-organisationer har budt på projekter, der i alt 

omfattede 479 boliger. Heraf vandt man opgaver repræ-

senterende ca. 34%. 
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Fremtiden
Den fremtidige byggevirksomhed er lidt usikker, selvom 

stigningen til 14 % i den kommunale grundkapital er 

udskudt til udgangen af 2005. Det er især reglerne om 

udbud af det støttede byggeri, der gør det svært at for-

udsige aktivitetsniveauet. Lejerbo har dog indtil videre 

vundet en del af de projekter, der blev udbudt i 2003 og 

2004.

Genindførelsen af rammebeløb og stop for kommu-

nernes adgang til lånefi nansiering af grundkapitalen 

betyder samtidig, at der er særlig fokus på bygherrens 

rolle, ansvar og risici – særligt for overskridelser i byg-

geregnskaberne. Fra administrationens side vil vi derfor 

fremover sikre, at organisationerne, forretningsføreren 

og byggeafdelingen i fællesskab sætter fokus på forud-

sætninger, risici, udlejningssituationen og andre særlige 

forhold, FØR en byggesag sættes i gang.

På den baggrund forventer Lejerbo fremover at få en 

markedsandel af det støttede byggeri på 10%, hvilket 

svarer til 300-400 boliger om året.



AUGUST  SEPTEMBER  OKTO BE

26 | Beretning 2004

JANUAR   FEBRUAR   MARTS   APRIL  MAJ   JUNI   JULI   AUGUS

E
S

Lejerbo i tal
Regnskabet for 2004 viser et overskud på 13,7 mio. kr. 

inklusive overskud ved salg af ejendommen i Kristiania-

gade. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat er opgjort efter udlodning af ekstraren-

ter og ekstratilskud til organisationer og afdelinger. På 

grund af den lave diskonto på 2% har mindsterenten 

i hele 2004 været 0%, og der er derfor ikke sket en 

løbende rentetilskrivning i årets løb, men først udbetalt 

renter efter forelæggelsen af årets afkast for hovedbe-

styrelsen.

Afkastet af obligationsbeholdning og øvrige likvide 

beholdninger udgør 3,1%. Det samlede afkast inklusive 

øvrige renteindtægter svarer til 21,6 mio. kr., hvoraf for-

retningsførerorganisationens andel af afkastet udgør 3,6 

mio. kr. 

De resterende 18 mio. kr. er videreført eller øremærket 

til organisationer og afdelinger. Der er således udbetalt 

10,6 mio. kr. i rente og 5,4 mio. kr. i form af tilskud til 

afdelinger, hvor det budgetterede tilskud på  66 kr. pr. 

lejemålsenhed samt et ekstratilskud på 75 kr. pr. lejemål-

senhed udgør den væsentligste del.

Herudover har hovedbestyrelsen disponeret 2,0 mio. kr. 

til at understøtte indsatser i særligt udpegede områder 

med beskæftigelses- og integrationsproblemer. Disse 

2,0 mio. kr. er overført til forretningsførerorganisatio-

nens arbejdskapital, og tilskud bevilges løbende af 

hovedbestyrelsen på baggrund af konkrete indstillinger 

fra administrationen. 

Overskuddet på 13,7 mio. kr. er sammensat således: 3,6 

mio. kr. udgør forrentning af likvide midler, 4,8 mio. kr. 

er overskud ved salg af Kristianiagade, 2,2 mio. kr. er 

merindtægter fra byggeaktiviteten, 1,1 mio. kr. merind-

tægter/mindreudgifter på driften og endelig de 2,0 mio. 

kr. disponeret til afdelinger.

Bruttoadministrationsudgifterne beløber sig til 114,7 

mio. kr. mod budgetteret 115,3 mio. kr., svarende til en 

nettobesparelse på 0,6 mio. kr. 

Af væsentlige udsving i forhold til budgettet kan 

nævnes større kontorholdsudgifter end budgetteret. 

Dette skyldes primært afvigelse på repræsentation, 

diverse kontorholdsudgifter samt øvrige personale-

udgifter. Der er besparelser på afskrivninger, hvilket 

primært skyldes mindre IT-afskrivninger.

 

Driftsindtægterne eksklusive renteindtægter udgør 

118,1 mio. kr. mod budgetteret 115,3 mio. kr. svarende til 

nettomerindtægter på 2,8 mio. kr. Stigningen kan hen-

føres til byggesagshonorarer samt restancegebyrer.

Der har været afholdt ekstraordinære udgifter på 4,9 

mio. kr., som især omfatter tilskud til afdelinger og andre 

udgifter i anledning af Lejerbos 60 års jubilæum, udvik-

ling af IT til bestyrelser og nyt varmemestersystem samt 

udgifter til domicilsøgning. 

Der er indgået ekstraordinære indtægter på i alt 9,5 mio. 

kr., hvoraf cirka halvdelen er indtægtsført fra arbejdska-

pitalen til dækning af de nævnte ekstraordinære udgif-

ter efter bevilling fra hovedbestyrelsen. De resterende 

ekstraordinære indtægter omfatter et provenu på 4,8 

mio. kr. fra salget af Kristianiagade, som blev afhændet 

pr. 15. november 2004. 
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Pr. 1/1 2004 udgjorde egenkapitalen 123,6 mio. kr. Efter 

overskud på 13,7 mio. kr., tilgang i form af afdrag på 

ejendomslån på 0,5 mio. kr., afgang i form af diverse 

tilskud på i alt 5,8 mio. kr. kan egenkapitalen pr. 31/12 

2004 opgøres til 132,0 mio. kr., opdelt i bunden arbejds-

kapital på 25,8 mio. kr. og disponibel arbejdskapital på 

106,2 mio. kr.

Obligationsbeholdningen udgør pr. 31/12 2004 nomi-

nelt 493,1 mio. kr. med en kursværdi på 503,6 mio. kr. 

Beholdningens varighed udgør 1,6 ved udgangen af 

året, og kursrisikoen kunne på daværende tidspunkt 

beregnes til 8,1 mio. kr. ved en gennemsnitlig rentestig-

ning på 1%-point.

 

Lejerbo administrerede i 2004 32.245 enheder for dat-

terorganisationer og 3.561 enheder for andre almene 

boligorganisationer, kommuner og ungdomskollegier 

samt 269 enheder for sideaktiviteten Ekstern ejendoms-

administration, i alt 36.075 enheder. Herudover admi-

nistreres en række servicecentre og ejerforeninger for 

sideaktiviteten Ekstern ejendomsadministration.

I 2005 forventes ud over servicecentre og ejerforeninger 

administreret henholdsvis 32.740, 3.632 og 269 enheder, 

i alt 36.641 enheder.

Forretningsførerorganisationen er ifølge driftsbekendt-

gørelsen underlagt forvaltningsrevision og skal i årsbe-

retningen rapportere om mål og opnåede resultater. 

Forvaltningsrevisionen tager udgangspunkt i fastsatte 

målsætninger og i beskrevne forretningsgange med 

det formål at sikre sparsommelighed, produktivitet og 

eff ektivitet. 

Der er udarbejdet skriftlige forretningsgange for en 

række væsentlige driftsområder, og afrapporteringen af 

målene i 2004 foreligger i et særligt notat.

I det opstillede budget for 2005 udgør bruttoadmi-

nistrationsudgifterne 117,4 mio. kr., svarende til en 

stigning på 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2004. Stignin-

gen skyldes fortrinsvis stigninger i personaleudgifter, 

som udgør 2,7 mio. kr. Omvendt er der fald vedrørende 

posterne afskrivninger samt kontorholdsudgifter , 

medens øvrige udgiftsposter er holdt næsten uændret. 

I 2005 er byggesagshonorarerne budgetteret med 14,2 

mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til budget 2004 

på 0,2 mio. kr. Administrationsindtægter fra andet støt-

tet byggeri, sideaktiviteter samt gebyrer udgør 18,7 mio. 

kr., svarende til en stigning i forhold til 2004 på ca. 0,2 

mio. kr.

På basis af bruttoadministrationsudgifterne minus oven-

nævnte indtægter kan administrationsbidraget bereg-

nes til 2.532 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er uændret i 

forhold til 2004.  Tilskud til afdelinger er budgetteret 

uændret med 66 kr. pr. lejemålsenhed.

De samlede ordinære udgifter er budgetteret med 124,0 

mio. kr. og de samlede ordinære indtægter med 139,3 

mio. kr., således at der kan beregnes et overskud på 15,3 

mio. kr. før udbetaling af ekstra rente og/eller ekstra 

tilskud, som bestyrelsen i lighed med 2004 vil tage stil-

ling til, når afkast af obligationsbeholdningen og øvrige 

likvide beholdninger er opgjort for 2005.



JANUAR  FEBRUAR  MART S 
JANUAR   FEBRUAR   MARTS   APRIL  MAJ   JUNI   JULI   AUGUS

28 | Beretning 2004

S

Fordeling af udgifter 2004

Tilskud

Øvrige bruttoadministrationsudgifter

Ekstraordinære udgifter

Personaleudgifter

Overskud

Renteudgifter

 

Resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget
 2004 2004 2005

UDGIFTER  (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER    

Bestyrelsesvederlag m.v. 702.738 760 760

Mødeudgifter, kontingenter m.v.  1.560.372 1.650 1.650

Personaleudgifter 69.521.545 69.500 72.200

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger 121.192 95 140

Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 25.269.208 25.175 25.000

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 8.277.443 8.450 8.845

Afskrivninger, driftsmidler 5.508.180 5.900 5.275

Særlige aktiviteter 3.223.495 3.270 3.015

Revision     500.000 500 515

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 114.684.173 115.300 117.400

Tilskud til afdelinger 5.440.894 2.830 2.880

Renteudgifter (inkl. kurstab på obligationer m.v.) 18.524.470 3.600 3.720

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 138.649.537 121.730 124.000

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER    

Ekstraordinære udgifter 4.895.760 0 0

UDGIFTER I ALT 143.545.297 121.730 124.000

Overskud    

Henlæggelse til arbejdskapitalen 13.689.197 14.900 15.300

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 157.234.494 136.630 139.300
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Renteindtægter incl. Kursgevinster

Sideaktivitetsafdelinger

Andet støttet boligbyggeri

Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

Administrationsbidrag, afdelinger i drift

Fordeling af indtægter 2004

Ekstraordinære indtægter og diverse

Byggesagshonorarer, nybyggeri

Lovmæssige gebyrer m.v.

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget
 2004 2004 2005

INDTÆGTER  (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER    

Administrationsbidrag:    

1. Afdelinger i drift, hovedaktivitet  82.947.770 82.870 84.590

2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet  8.717.918 8.770 8.900

3. Sideaktivitets-afdelinger 1.020.000 960 960

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 9.065.271 8.700 8.800

Renteindtægter inkl. realis. kursg. på obligationer m.v.  29.561.414 21.330 21.900

Byggesagshonorar, nybyggeri m.v.  12.838.044 7.100 7.000

Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.  3.382.105 6.900 7.150

Diverse indtægter 165.837 0 0

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 147.698.359 136.630 139.300

Ekstraordinære indtægter 9.536.135 0 0

INDTÆGTER I ALT 157.234.494 136.630 139.300
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Balance

AKTIVER Regnskab Regnskab
 2004 2003

  (1.000 kr) 

ANLÆGSAKTIVER   

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER   

Administrationsbygninger -   

kontantværdi pr. 1/10 2004 10.930 t.kr. 8.345.918 24.900

Inventar 1.577.443 1.518

Automobiler  3.226.405 3.406

IT-anlæg 3.917.536 4.030

Indretning af lejede lokaler 0 374

Immaterielle anlægsaktiver - Software 2.300.512 2.768

ANLÆGSAKTIVER I ALT  19.367.814 36.996

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER   

Lån til afdelinger 5.550.942 5.403

Kapitalindskud, sideaktiviteter 765.639 766

Andre fi nansielle anlægsaktiver 1.210.171 1.155

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.526.752 7.324

ANLÆGSAKTIVER I ALT 26.894.566 44.320

OMSÆTNINGSAKTIVER   

Organisationer/afdelinger i drift 3.025.936 22.823

Debitorer 5.082.205 3.233

Andre tilgodehavender 59.538 47

Forudbetalte udgifter 570.030 299

Tilgodehavende renter m.v.  13.257.135 8.142

Værdipapirer/obligationsbeholdning 503.586.064 473.835

Likvide beholdninger 91.354.547 54.652

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 616.935.455 563.031

AKTIVER I ALT 643.830.021 607.351
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Beretning og regnskab er sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2004.

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

praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else 

til hovedkontoret i Kristianiagade.

PASSIVER Regnskab Regnskab
 2004 2003

  (1.000 kr)

EGENKAPITAL    

Boligorganisationsandele 14.400 15

Arbejdskapital 131.963.534 123.548

EGENKAPITAL I ALT 131.977.934 123.563

LANGFRISTET GÆLD    

Prioritetsgæld, administrationsejendomme  1.024.210 8.119

LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.024.210 8.119

KORTFRISTET GÆLD    

Organisationer/afdelinger i drift 483.131.616 454.144

Afdelinger/sideaktiviteter 281.418 259

Leverandører  4.129.910 3.303

Omkostninger  7.670.441 791

Afsætninger 4.584.098 6.614

Feriepengeforpligtelse 9.350.000 9.350

Anden kortfristet gæld  1.680.394 1.208

KORTFRISTET GÆLD I ALT 510.827.877 475.669

PASSIVER I ALT 643.830.021 607.351
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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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Aalborg
Vesterå 18
9000 Aalborg
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 98 10 18 20
E-mail: aalborg@lejerbo.dk
Områder: Brovst, Frederikshavn, Hadsund, 
Hanstholm, Hinnerup, Møldrup, Nibe, Odder, 
Pandrup, Randers, Rougsø, Sejlfl od, Skørping, 
Thisted, Aalborg, Aalestrup, Århus.

Herning
Bryggergade 3B
7400 Herning
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 96 26 10 30
E-mail: herning@lejerbo.dk
Områder: Brande, Galten, Herning, Holstebro,  
Karup, Lemvig, Struer,  Skjern, Trehøje.

Kolding
Pakhustorvet 4
6000 Kolding
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 75 53 59 49
E-mail: kolding@lejerbo.dk
Områder: Bogense, Børkop, Horsens, Kolding, 
Nyborg, Tinglev, Tørring-Uldum, Vejle.

Næstved
Ringstedgade 76
4700 Næstved
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 55 78 62 18
E-mail: naestved@lejerbo.dk
Områder: Fladså, Fuglebjerg, Haslev, Holme gård, 
Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Rønnede, Stevns, 
Suså.

Holbæk
Labæk 15
4300 Holbæk
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 59 48 00 49
E-mail: holbaek@lejerbo.dk
Område: Bjergsted, Dragsholm, Holbæk,
Kalundborg, Skælskør, Stenlille, Tornved.

Lokalkontor i Brøndby - BKB 
Nygårds Plads 9
2605 Brøndby
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 36 35 03 00
E-mail: bkb@lejerbo.dk

Forvaltningsgruppe 
København/Nordsjælland

København
H. C. Andersens Boulevard 13, 5
1553 København V
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 98
E-mail: kbh@lejerbo.dk

Nordsjælland
Torvet 7
Postboks 239
3400 Hillerød
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 48 29 08 01
E-mail: hilleroed@lejerbo.dk
Områder: Allerød, Birkerød, Farum, 
Fredensborg, Frederiksværk, Helsingør, 
Hillerød, Slangerup.

Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn
Hvidovrevej 348
2650 Hvidovre
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 91
E-mail: hvidovre@lejerbo.dk
Områder: Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, 
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, 
Høje-Tåstrup, Ishøj, Køge, Lyngby, Rødovre, 
Sognegårdens B/S, Søllerød.

Udlejning hovedstadsområdet
H. C. Andersens Boulevard 13, 1
1553 København V
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 98
E-mail: udlejning@lejerbo.dk
Områder: Allerød, Arbejdernes Boligselskab, 
Birkerød, Borgergården, Bornholm, Brøndby, 
Brøndby/i administration, Farum, 
Fredensborg-Humlebæk, Frederiksberg, 
Frederiksværk, Frederiksværk-ældreboliger, 
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, 
Hillerød, Hvidovre, Høje-tåstrup, Ishøj, 
København, Køge, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, 
Søllerød, Slangerup, Sognegårdens Bolig-
selskab.
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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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Fortegnelse over repræsentantskabets
medlemmer foruden hovedbestyrelsen
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
Ib Jensen (B)
Jens Møller Jensen (B)
Jenny Sørensen  (B)
Merete Sørensen (B)
Knud Erik Christensen (B)
mangler to repræsentanter

Bogense
Elisabeth Mikkelsen (B)
Nina Johansen (B)

Borgergården
Bjarne Sørensen (O)

Bornholm
Ole Madsen (B)
Gitte Rasmussen (B)

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

Brovst
Bjarne Nielsen, (F)
mangler én repræsentant

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

Børkop
Jette Jensen (K)
Grethe Koch (B)

Dragsholm
Flemming Jensen (B)
Preben Senniksen (K)

Farum
Helge Winberg (B)
Benny Franklev (K)

Fladså
Yrsa Petersen (B)
mangler én repræsentant

Fredensborg
Jens Textor (B)
mangler én repræsentant

Frederiksberg
Erik S. Baastrup (B)
Inger-Lissi Liebing (B)
Steen Per Byrgesen (B)
Leif Jensen (K)

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
Lone Petersen (B)
Peder Mainz (B)

Glostrup
Bente Laursen (B)
Curt Jørgensen (K)

Hadsund
Rita Jensen (B)
Randi Christensen (B)

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

Haslev
Winnie Købke (B)
Mangler en repræsentant

Helsingør
Otto Jørgensen (B)
Stig Dencker (B)

Herning
Grethe Andersen (B)
Lillian Mortensen (B)
Jytte Esbensen (B)
Birthe Madsen (B)

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

Hinnerup
Karen Ransby (B)
Ester Hulgaard (B)

Holbæk
Bent Sode Hansen (B)
Ingelise Rodian (B)
Mangler en repræsentant
Kan udpege yderligere 1 person

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

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

Horsens
Erik Algren Sørensens (B)
Anker Ulriksen (B)
Benny Davidsen (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) 
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)
Mangler en repræsentant

København
Poul Øland (K)
Lene Degn (B)
Sheku Amadu Jalloh (B)
Anders Lund Hansen (B)
Flemming Grandal (B)
Mogens Pedersen (B)
Kirsten Bjørton (B)
Mohammed Aslam (B)
Ali Hussein Ali (B)
Kan udpege yderligere 2 personer

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

Lyngby
Kirsten Lundquist (B)
Tove Holm (B)

Møldrup
Anette Andersen (B)
Mangler én repræsentant

Nakskov
Conny Andersen (B)
Eva Pedersen (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)
Bent Aage Pedersen (B)
Lona Schunck Rasmusssen (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)
Kan udpege yderligere 1 person

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
Jacob Borello Carlsen (K)
Tea Denise Wenning (B)
 
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)

K = Kommunalt udpeget
B = Beboervalgt
F = Udpeget af 
  forretningsførerorganisationen 
R = Udpeget af boligorganisationens                        
  repræsentantskab
O = Observatør

Stevns
Mogens Tulstrup Christensen (F)
Rene Brandt (B)

Struer/Lemvig
Tage Pedersen (B)
Poul Skud Boggaard (K)

Suså
Lillian Odgaard (B)
Dina Jæger (B)

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

Thisted
Jens Lund (F)
Victor Andersen (B)

Tinglev
Harald Søndergård (F)
Preben Nielsen (B)

Tornved
Edith Bergmann (B)
Arne Grim (B)

Trehøje
Jørgen Kier (K)
Hanne Brady (B)

Tørring-Uldum
John Refsgaard (K) 
Mangler en repræsentant

Vejle:
Egon Sørensen (K)
Benny Haugsted (B)
Eigil H. Jensen (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)
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Uffe Christoffersen
Uffe Christoffersen

Om årets kunstner

Det er maleren Uff e Christoff ersen, der er ophavsmand 

til maleriet på forsiden af denne beretning – et oliema-

leri på 130 x 97 cm med titlen ”Tigeren T.” Maleriet har 

nogle stærke varme farver, og udtrykker en vis slagkraft 

eller aggressivitet – noget med bid i! Det synes vi passer 

meget godt til fremtidens Lejerbo, med de udfordringer 

vi står overfor.

Uff e Christoff ersen er født den 13. oktober 1947 og har 

blandt meget andet gået på Det Kongelige Danske 

Kunstakademi og har senere også selv undervist på Det 

Jyske Kunstakademi i Aarhus.

Uff e har rejst utroligt meget i løbet af sin karriere. Han 

har været i Nord- og Sydamerika, Holland, Spanien, 

Frankrig, Cypern, Italien, Finland, Grækenland og ikke 

mindst Afrika, hvor han boede i fi re år. 

Uff es mange værker har gennem de senere år kunnet 

nydes på et hav af udstillinger rundt om i landet – og af 

og til også på udstillinger i andre dele af Europa. Uff e 

Christoff ersen har også lavet en del udsmykninger af 

bygninger mv. – nogen husker måske ”Tigerbussen”, 

som var en HT-bus, der kørte til Zoologisk Have i slutnin-

gen af 80’erne. I 1990 fl yttede Uff e til Sydfrankrig, hvor 

han også bor i dag.

På hans hjemmeside www.uff echristoff ersen.dk kan 

man fi nde en lang række yderligere oplysninger om 

kunstneren, og her kan man også se eksempler på nogle 

af de mange andre malerier, som Uff e har lavet.


