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Rum for liv
Lejerbo i året der gik
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Året 2005 blev endnu et år, hvor den almene sektor fi k 

stor medieopmærksomhed.  Diskussionerne om salg 

af de almene boliger fortsatte i 2005, og sektoren er nu 

involveret i en juridisk afklaring af ejerforholdet til bolig-

organisationernes afdelinger. Senest har det så handlet 

om inddragelse af de lokale dispositionsfonde – eller 

det vi har kaldt for kampen om lejernes penge. 

Dispositionsfondene er blevet en del af overvejelserne 

om den fremtidige brug af Landsbyggefondens midler 

– skal pengene bruges til at afl aste statens udgifter til 

nybyggeri, eller skal pengene bruges til det tiltrængte 

kvalitetsløft i sektoren.  

Det lykkedes heldigvis ikke for regeringen i første 

omgang at snuppe ALLE pengene, men man er gået i 

tænkeboks og har sat sig som mål, at man den 1. juni 

2006  skal komme med et nyt udspil, der primært skal 

fokusere på, hvordan man får gjort den almene sektor 

selvfi nansierende.

Mens vi venter på regeringens udspil til, hvordan og 

på hvilke vilkår den almene sektor i højere grad kan 

blive selvfi nansierende, så fortsætter vi med at opføre, 

renovere og administrere ordentlige boliger for alle 

slags mennesker – også nogle af samfundets svageste. 

I øjeblikket administrerer Lejerbo over 38.000 lejemål 

fordelt over hele landet, og det gør os til Danmarks 

tredje største aktør på det almene boligmarked.

Selvom vi er med blandt de største, så giver det god 

mening at blive noget større. Det er en erkendelse, 

som stort set alle i branchen er kommet til, og vi ser i 

øjeblikket en række sammenlægninger og fusioner af 

administrationer. Det hilser vi velkommen i Lejerbo. Vi 

ser de mange samarbejder og fusioner som en nød-

vendighed og som et bidrag til en professionalisering 

af den almene boligadministration. Jo stærkere bolig-

organisationerne  bliver, jo stærkere bliver branchen.  

Der er ikke gang i det almene byggeri for tiden. Primært 

fordi vi ikke kan konkurrere med den måde, hvorpå 

man har mulighed for at fi nansiere ejerboliger på i dag. 

Lejerbo har gennem mange år haft en naturlig vækst 

gennem opførelse af nye boligafdelinger. Når det stop-

per, kommer vores omkostninger under større pres, end 

vi har oplevet tidligere, og derfor må Lejerbo også søge 

nye veje, så vi fortsat kan udvikle nye produkter og nye 

ydelser til gavn for boligafdelingerne og beboerne.

Derfor er det også overordentlig glædeligt at Lejerbos  

Mens vi venter…
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hovedbestyrelse har besluttet at vi kan indlede et 

landsdækkende strategisk samarbejde med FSBbolig og 

Boligkontoret Danmark, som er to dygtige samarbejds-

partnere. Det skal styrke mulighederne for både fornyet 

udvikling og eff ektiv drift.

Vi er tilfredse med at præsentere et budget, hvor admi-

nistrationshonoraret i 2006 er 2.580 kr. pr. lejemålsen-

hed. Det er en stigning på under 2 % i forhold til 2005.

Traditionen tro vil jeg gerne her benytte lejligheden 

til at takke alle medarbejdere for en fl ot indsats også i 

2005. Også en tak til alle vores beboerdemokrater og 

vores mange samarbejdspartnere, som alle er med til at 

gøre en forskel. 

Palle Adamsen

(Adm. direktør)
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I Lejerbos afdelinger landet rundt er der ofte aktiviteter, 

projekter og initiativer i gang, der alle har til formål at 

forbedre hverdagslivet og øge trygheden og velværet 

ved at bo i et almennyttigt byggeri.

Fra små hyggelige cafeer, grønne miljøgrupper, over 

banko og beboerfester med såvel optræden som tra-

ditionelle aktiviteter som fastelavn, udfl ugter, motions-

klubber, børneklubber, til netcafeer og juleklip. Listen 

er uendelig og bærer sit tydelige præg af engagement, 

Miljø, trivsel, fritidsaktiviteter 
og boligsociale indsatser

vilje og ønske om at pleje og konsolidere de netværk 

der allerede er, samt hele tiden skabe nye der er tilpas-

set den enkelte afdelings behov og formåen. Som det 

fremgår af billederne, blev der i 2005 f.eks. spillet fod-

bold, beboere var i Legoland, der blev kørt med racer-

biler, spillet petanque, grillet, sunget karaoke og meget 

meget mere.

Der er med andre ord masser af ”rum for liv” i Lejerbo-

afdelingerne rundt om i landet. »
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Det er noget vi prioriterer højt i Lejerbo, og derfor 

besluttede hoved bestyrelsen i december at genåbne 

den såkaldte aktivitetspulje, der støtter initiativer/arran-

gementer, der kan medvirke til at skabe ”rum for liv” i 

afdelingerne.

Der blev afsat en million kroner, og tilskud kan søges 

i størrelsesordenen 2.500, 5.000, 7.500 og 10.000 kr. 

afhængig af boligafdelingens størrelse. Tilskud uddeles 

to gange årligt, nemlig i maj og september.

Mange aktive beboere gør et stort og prisværdigt 

arbejde for at holde sammen på netop deres afdeling, 

og på vores kurser hører vi ofte om stor entusiasme og 

stolthed ved aktiviteter og klubber.

Men der er også afdelinger, der står over for alvorlige 

problemer omkring integration, opsplitning i det danske 

samfund, kriminalitet og utryghed – skræmmende, men 

desværre også en del af billedet.

Børnebander, kælderbrande, hærværk og utryghed 

hører også til i denne oversigt. Det samlede mål er 

overordnet betragtet, at Lejerbo skal være et godt sted 

at bo – hele livet og uanset alder, køn, nationalitet og 

religiøs overbevisning. Vores mål er ”rum for liv”, og 

det står også øverst, når mere omfattende boligsociale 

projekter sættes i værk.

I disse tilfælde kræves der mere end frivillige, enga-

gerede beboere og afdelingsbestyrelser. Kravet er 

»
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en koordineret helhedsindsats med de kommunale 

myndigheder og nogle steder en ”bykvartersløsning” 

omfattende indsatser omkring:

• Social ulighed mellem børn og unge

• Social isolation blandt teenagere

• Kløft mellem danskere og indvandrere

• Indvandreres adgang til arbejdsmarkedet

• Manglende samspil mellem bykvarteret og det 

omkringliggende samfund

I disse projekter kommer så de professionelle samar-

bejdspartnere på banen: Politi, sociale myndigheder, 

forskellige lokale indsatser, ungdommens uddannel-

sesvejledning, skolen og det frivillige foreningsliv. Ofte 

samles trådene omkring en hårdt arbejdende beboer-

rådgiver, afdelingsbestyrelse og administration.

Opmærksomheden er skærpet – omstændighederne 

kræver det, og indsatsen hjælper. Udviklingen går den 

rigtige vej – men disse projekter har det som super-

tankere, det tager lang tid at vende en uheldig udvikling.
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Hen over året kom der for alvor gang i brugen af 

Lejerbos  lokale hjemmesider over hele landet.

Kommunikationsafdelingen afholdt en række hjem-

mesidekurser, som der var meget stor interesse for. 

De blev afholdt i københavnsområdet, Sydsjælland, 

Vestsjælland , Nordjylland, Midtjylland og Sønderjylland.

Alle kurser var næsten fuldt booket, og kommunika-

tionsafdelingen har stort set kun fået meget positive til-

bagemeldinger. Så vi er overbeviste om, at idéen med at 

tilbyde hjemmesider til alle var rigtig.  Kurserne har haft 

en tydelig eff ekt på tilmeldingen af lokale web-redak-

tører. Ved årsskiftet var der over 350 lokale web-redak-

tører, og vi kan samtidig se, at hjemme siderne begynder 

at få mere og mere indhold.

Vi fortsætter derfor undervisning og udvikling af hjem-

mesiderne i 2006. I løbet af 2005 blev der desuden 

etableret en fokusgruppe, der kan støtte brugere med 

råd og vejledning, men som også i det kommende år 

vil blive involveret yderligere i videreudviklingen af de 

lokale hjemmesider.

Der blev naturligvis afholdt mange andre kurser i løbet 

af 2005. Det blev til i alt 63 kurser, møder eller seminarer 

i 2005 - med i alt ca. 1.657 deltagere. 

For alvor gang i de lokale hjemmesider

FOKUSGRUPPEMEDLEMMER

Stig Dencker Afdeling 27, Helsingør

Bruno Kjær Afdeling 101, Kolding

Alex Routhe Afdeling 184, Hvidovre

 Karsten Jensen Afdeling 218-1, København

 Ole Munk Afdeling 248, København

 Lone Holm Afdeling 446, Brovst

 Walther Sørensen Afdeling 446, Brovst
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I foråret 2005 var der fusionstanker i gang i Lejerbo. 

Den mulige fusionspartner var Fællesbo, der administre-

rer boliger for Herning Boligselskab, Herning Andelsbo-

ligforening, Boligselskabet Karup og Herning Kommune. 

Fusionsplanerne blev forkastet på et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde i Fællesbo-regi.

Derimod godkendte Lejerbos hovedbestyrelse den  

23. marts 2006 en strategisk samarbejdsaftale med 

Fusionstanker og strategisk samarbejde

Boligkontoret Danmark og FSBbolig. Aftalen træder i 

kraft den 1. juli 2006 og betyder blandt andet, at over 

70.000 boliger bliver samlet under en hat. Alene i HT-

området administrerer vi tilsammen 40.000 boliger 

heraf 20.000 i København. 

Samarbejdet er indgået for at udnytte stordriftsfordele 

og mulighederne for rationel økonomisk drift, der kan 

komme beboerne til gode i de 140 boligselskaber og 

-foreninger, som de tre boligorganisationer tilsammen 

administrerer.
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I 2005 kom der nye råderetsregler - dvs. regler for, hvad 

og hvilke ændringer man må lave i sin bolig. 

Reglerne på dette område har sandsynligvis afholdt 

en del beboere fra at lave om på sin Lejerbo-bolig, idet 

man tidligere ikke kunne få godtgørelse for tilnærmel-

sesvis de udgifter, der var forbundet med udskiftning af 

f.eks. køkken og/eller badeværelse. 

Med de nye regler kan man rent faktisk godt få et nyt 

køkken eller et nyt badeværelse for maksimumrammen 

for godtgørelse - beløbet er nemlig nu hævet fra 42.000 

til 100.000 kr. 

Det er positivt, at vores boliger med de nye regler nu er 

blevet lidt mere konkurrencedygtige, for så vidt angår 

fl eksibilitet og tilpasningsmuligheder. Det skal blive 

spændende at følge med i, hvor mange ombygninger/

moderniseringer, der vil blive gennemført i de kom-

mende år som følge af de nye regler.

Nye råderetsregler
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Levende billeder på internettet er blevet hverdag i 

Danmark – og nu også i Lejerbo. 

I løbet af 2005 fi k vi samlet alle vores små fi lm i en 

såkaldt player på hjemmesiden, så man kun skal klikke 

sig ét sted hen for at få adgang til de fi lm, vi har lavet 

gennem tiden. Det kan være små korte videoer, der 

fortæller lidt om Lejerbo, vores boliger, vores be boere, 

beboerdemokratiet eller andet. 

Teknologien tillader i dag, at alle med egen hjemmeside 

har mulighed for at have deres egen tv-kanal, der kan 

ses i hele verden. Det giver nogle rigtig spændende 

muligheder – både med henblik på reklame og profi le-

ring, men bestemt også med henblik på information/

kommunikation.

På Lejerbos web-TV kan du f.eks. fi nde fi lmen om 

Lejerbos historie, men du kan også se fi lm med et mere 

fagligt indhold f.eks. om hele renoveringsprocessen i 

afdeling 123 i Holbæk, om brugen af de lokale hjemme-

sider eller om proceduren ved frafl ytning.

Web-TV på www.lejerbo.dk
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Lejerbos nye domicil skal efter planen stå færdigt i 

foråret 2007. I løbet af 2005 har der været arbejdet 

intensivt med at få diverse godkendelser på plads. Der 

har også været arbejdet med at få lavet en indretnings-

plan for, hvor de mange medarbejdere skal sidde. I den 

forbindelse har alle berørte medarbejdere deltaget i 

workshops, hvor man har haft mulighed for at komme 

med idéer og forslag til indretning.

Det nye domicil skal samle en række lokale kontorer 

under samme tag og skal samtidig indeholde en bolig-

butik i stueetagen, hvor folk kan komme ind fra gaden 

og søge sig en bolig i Lejerbo.

Det kommende domicil bliver et atriumhus (dvs. med 

lysindfald fra tagkonstruktionen) med tre etager plus 

kælder, og det kommer til at ligge på Gammel Køge 

Landevej ikke langt fra Toftegårds Plads og Valby station 

– 2006 bliver således det sidste hele år med hovedkon-

tor i Kristianiagade. 

Nyt domicil
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Mængden af ledige almene boliger på landsplan steg i 

løbet af 2005. I Lejerbo holdt vi et nogenlunde konstant 

niveau, men der er altså stadig ledige boliger i Lejerbo.

Lejerbos hovedbestyrelse afsatte to millioner kr. til at 

gennemføre tiltag, der kan afhjælpe udlejningsvanske-

ligheder. Via denne pulje har det blandt andet været 

muligt at nedsætte huslejen i udvalgte afdelinger, 

 annoncere åbent-hus-arrangementer og ledige boliger i 

aviser og radio og/eller tage rundt i landet med Lejerbos 

stand for at gøre opmærksom på, at det altså ikke er 

umuligt at få en bolig i Lejerbo. 

Stadig ledige boliger

Hvis vi skal have lejet vores ledige boliger ud, må vi 

vedblive med gøre en aktiv indsats på alle fronter, dels 

via annoncer, åbent-hus-arrangementer, men også gen-

nem en øget synliggørelse af Lejerbo og vores boliger 

generelt. 
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Året 2005 blev året, hvor der blev sat gang i debatten 

om vores sektors fremtid med udgangspunkt i et oplæg 

fra regeringen. Mest bekymrende i oplægget var nok 

regeringens planer om at inddrage midlerne i de lokale 

dispositionsfonde. 

I den forbindelse kørte BL en kampagne i medierne – en 

kampagne der bl.a. gennem annoncer gjorde opmærk-

som på, at regeringens planer ville få uhensigtsmæssige 

konsekvenser. Kampagnen omfattede desuden artikler, 

portaler, pjecer, pressemeddelelser mv. 

En af de alvorlige konsekvenser ved en inddra gelse af 

de lokale dispositionsfonde ville være husleje stigninger 

for beboere i almene boliger. Vi regnede på, hvad det 

kunne komme til at koste i huslejestigninger for nogle 

udvalgte afdelinger i Lejerbo. Beregningerne viste, at 

man for en bolig  på 75m  kunne risikere at stige fra  

220-1.000 kr. pr. måned. 

Den massive modstand mod planerne betød, at rege-

ringen gav sig selv en tænkepause. Der blev nedsat 

et udvalg, som skal lave en plan for, hvordan man kan 

modernisere vores sektor, så vi i fremtiden kan blive 

selvfi nansierende. Planen skal være klar i juni 2006.

Kampen om lejernes penge



BER NOVEMBER  DECEMBER

Beretning 2005 | 17

GUST   SEPTEMBER   OKTOBER   NOVEMBER   DECEMBER

Ved udgangen af året lykkedes det at få det nye IT 

system for ejendomsfunktionærerne (VM2) gjort klar til 

den udrulning, som skal ske i 2006 i takt med, at ejen-

domsfunktionærerne får kurser i brug af det nye system. 

VM2 erstatter det gamle LEDS system og betyder, at 

ejendomsfunktionærerne kommer til at arbejde i de 

samme systemer som administrationen. Det betyder, at 

IT lokalt bliver både hurtigere og bedre. I dag er PC og 

en eff ektiv IT-opkobling lige så vigtig for vores ejen-

domsfunktionærer, som alle andre arbejdsredskaber. 

IT er på alle niveauer en vigtig del af en god og eff ektiv 

administration.

VM2 og ejendomsfunktionærerne

Det er ikke kun på IT-området, at arbejdsbetingelserne 

ændres hos ejendomsfunktionærerne. Rundt omkring 

hos datterorganisationerne sker der løbende ændringer 

i organiseringen af ejendomsfunktionærernes arbejde. I 

nogle områder er der indført stordriftsmodeller kom-

bineret med at funktionærerne specialiserer sig, så der 

er nogle, der har fokus på frafl ytning, på det grønne 

område, på vedligeholdelse o.s.v.

I de kommende år vil der helt sikker komme nye varian-

ter at udføre lokal service på.
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Status på Lejerbos byggeaktiviteter
Ved årsskiftet var situationen følgende for Lejerbos 

nybyggeri og ombygninger:

 

- Afl everet: 507 boliger

- Under opførelse: 805 boliger

- Under planlægning: 583 boliger

De 583 boligenheder under planlægning er overvejende 

ældre- og plejeboliger (55 %) og familieboliger (20%). 

Derudover er der også ombygning af boliger til ung-

doms- og familieboliger (13%) og ungdomsboliger (11%). 

De resterende er institutioner og servicearealer (1%).

 

Renoveringer for halvanden milliard
Ved årsskiftet havde Lejerbo renoveringer under 

udførelse for 391,6 millioner kr. og renoveringer under 

planlægning for næsten halvanden milliard kroner.

I Kolding er man i fuld gang med renovering af afdelin-

gen Fjordparken, hvor afdelingens tre højhuse gennem-

går en stor renovering, der blandt andet omfatter nye 

badeværelser, nye køkkener og renovering af facade. 

Lejerbo som bygherre
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Afl everede enheder i 2005
I alt 14 Lejerbo-datterorganisationer stod for disse boliger.
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Enheder under opførelse pr. 31.12.2005
I alt 11 Lejerbo-datterorganisationer stod for disse boliger.
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mv. kan hæves og sænkes ved et tryk på en knap. Der er 

desuden god plads til kørestolsbrugere alle vegne.

Boligerne er udviklet i tæt samarbejde mellem Lejerbo 

Skørping og Scleroseforeningen. Der har blandt andet i 

løbet af projekteringsfasen været opsat et eksempel på 

en bolig i skala 1 til 1, så man har kunnet afprøve idéer 

og muligheder i ”virkeligheden”.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har bidraget med knapt fi re 

millioner kroner til byggeriet. 

Udbud af bygherrerollen 
Siden 1. januar 2005 har Lejerbo-organisationer budt 

på 15 opgaver – og vundet de 8. Lejerbo-organisationer 

har budt på projekter, der i alt omfattede ca. 750 boliger. 

Heraf vandt vi opgaver repræsenterende ca. 280 boliger 

- svarende til ca. 37 %. 

På de opgaver hvor vi i forvejen er blevet valgt som 

driftsherre (i alt 4 stk.), har vi vundet 100 %. På de 

opgaver hvor konkurrenceparametrene har været en 

I Fjordparken er der over 300 lejemål, og beboerne har 

været inddraget i renoveringsprocessen helt fra start. 

I juni 2005 kunne afdelingen så holde rejsegilde for at 

markere en vellykket ”halvvejs-renovering” for det første 

højhus. I september blev der holdt åbent hus, hvor man 

kunne se en renoveret lejlighed og nyde den storslåede 

udsigt ud over Kolding Fjord.

I København har man i afdelingen Gyldenrisparken på 

Amager også arbejdet intenst med en kommende stor 

renovering. Der er 468 boliger, som snart har 40 år på 

bagen og trænger gevaldigt til at blive sat i stand. 

Også i Gyldenrisparken har afdelingsbestyrelsen fra start 

inddraget beboerne løbende i renoveringsplanerne lige 

fra de første overvejelser om en renovering, der startede 

allerede i år 2000. 

Derudover er der også større renoveringsprojekter 

under planlægning i bl.a. Herning, Haslev, Thisted, 

 Holstebro, Aalborg, Holbæk og Brøndby.

Lejerbo bygger multifunktionelle boliger
Den 14. september kom økonomi- og erhvervsminister 

Bendt Bendtsen til Skørping for at nedlægge grund-

stenen til otte nye boliger - fremtidens boliger for yngre 

fysisk handicappede.

De otte nye boliger bliver multifunktionelle, hvilket 

betyder at køkkenbordplade, køkkenskabe, håndvaske 

»
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blanding af projekt, anskaff elsessum, pris på grunden, 

og størrelse på hhv. bygherrevederlag og driftsherreve-

derlag (i alt 11 stk.) har vi vundet 36 %.

Fremtiden
Den fremtidige byggevirksomhed vurderes fortsat at 

være lidt usikker. Stigningen fra 7 til 14 % i den kom-

munale grundkapital er endnu en gang udskudt - denne 

gang til udgangen af 2006.

Vi har fortsat reglerne om udbud af det støttede 

byggeri, og vi oplever i stigende grad, at priserne på 

entreprisearbejder gør det vanskeligt at etablere boliger 

inden for rammebeløbet.

Lejerbo vil i 2006 i stor udstrækning benytte sig af den 

udbudsform, der hedder omvendt licitation, hvilket vil 

sige, at prisen er kendt, og at der konkurreres på, hvor 

meget bolig vi kan få for det afsatte beløb.

På renoveringssiden har vi som følge af vores helheds-

planer et meget stort volumen, som vi skal have omsat 

de næste par år, og vi forventer, at der kommer en hel 

del mere til.   

Lejerbo forventer fremover at få en markedsandel af 

det støttede byggeri på 10-12 %, hvilket med faldende 

bygge udvikling på landsplan svarer til omkring 200 

boliger om året.
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Lejerbo i tal

Regnskabet for 2005 viser et overskud på 8,1 mio kr. 

Overskuddet er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat er opgjort efter udlodning af ekstrarenter 

og ekstratilskud til organisationer og afdelinger.   Dis  -

kontoen blev 2. december 2005 hævet fra 2 % til 2,25 %. 

I perioden 1. januar – 2. december 2005 har mindsteren-

ten været 0 % og i den resterende del af 2005 0,25 %.  

Der har derfor været en minimal løbende rente-tilskriv-

ning i årets løb. Til gengæld er der, i lighed med tidligere 

år, udbetalt ekstrarenter efter forelæggelsen af årets 

afkast for hovedbestyrelsen.

Afkastet af obligationsbeholdningen og øvrige likvide 

beholdninger udgør 3,1 %. Det samlede afkast inklu-

sive øvrige renteindtægter svarer til 23,8 mio kr., hvoraf 

forretningsførerorganisationens andel af afkastet udgør 

4,0 mio kr. 

De resterende 19,8 mio kr. er videreført eller øremærket 

til organisationer og afdelinger. Der er således udbe-

talt 13,2 mio kr. i rente og 5,6 mio kr. i form af tilskud til 

afdelinger, herunder det budgetterede tilskud på 

66 kr. pr. lejemålsenhed og ekstratilskud på 75 kr. 

pr. lejemålsenhed. Herudover har hovedbestyrelsen 

disponeret 1 mio kr. som tilskud til aktiviteter i bolig-

foreninger. Disse 1 mio kr. er overført til forretningsfø-

rerorganisationens arbejdskapital og udbetales efter 

ansøgning.

Overskuddet på 8,1 mio kr. er sammensat således:  

4,0 mio kr. udgør forrentning af likvide midler,  

6,6 mio kr.  er merindtægter fra byggeaktiviteten, og 1 

mio kr. er disponeret til afdelinger. Endelig er der mod-

regnet 3,5 mio kr., som vedrører merudgifter på driften. 

Bruttoadministrationsudgifterne beløber sig til  

121,2 mio kr. mod budgetteret 117,4 mio kr., svarende 

til en merudgift på 3,8 mio kr. 

Af væsentlige udsving i forhold til budgettet kan 

nævnes større personaleudgifter end budgetteret. 

Dette skal ses på baggrund af, at 2005 har været 

påvirket af organisatoriske ændringer ved etablering af 

forvaltningsgrupper og fællesudlejning, udskiftning i 

leder- og medarbejdergruppen samt et ekstra arbejde 

omkring udlejning p.g.a. en markant stigning i antal 

frafl ytninger. Herudover er der et beskedent merforbrug 

vedrørende kontorhold og kontorlokaleudgifter. Dette 

kan primært henføres til øgede trykkeomkostninger, 

annoncering samt omkostninger i forbindelse med 

frafl ytningen af kontoret på Frederiksberg.

Der er besparelser på udgifter til bestyrelser samt 

repræsentantskab. 

Endvidere er der besparelser på afskrivninger, hvilket 

primært skyldes mindre IT-afskrivninger.

 

Driftsindtægterne eksklusive renteindtægter udgør  

125 mio kr.  mod budgetteret 117,4 mio kr. svarende til 
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nettomerindtægter på 7,6 mio kr. Stigningen kan hen-

føres til byggesagshonorarer samt restancegebyrer. For 

byggesagshonorarerne gælder det, at ændrede skøn for 

indtægtsførsel for renoveringssager har påvirket indtæg-

ter, overskud og egenkapital positivt med 3,1 mio kr.

Der har været afholdt ekstraordinære udgifter på 

6 mio kr. og indgået ekstraordinære indtægter på 

5,3 mio kr.

Pr. 1/1 2005 udgjorde egenkapitalen 132 mio kr. Efter 

overskud på 8,1 mio kr., tilgang i form af afdrag på ejen-

domslån på 0,1 mio kr., afgang i form af diverse tilskud 

på i alt 5,5 mio kr. kan egenkapitalen pr. 31/12 2005 op-

gøres til 134,7 mio kr., opdelt i bunden arbejdskapital på 

23,5 mio kr. og disponibel arbejdskapital på 111,2 mio kr.

Obligationsbeholdningen udgør pr. 31/12 2005 nominelt 

509,9 mio kr. med en kursværdi på 514,9 mio kr. Behold-

ningens varighed udgør 1,8 ved udgangen af året, og 

kursrisikoen kunne på daværende tidspunkt beregnes 

til 9,3 mio kr. ved en gennemsnitlig rentestigning på 

1%-point.

Lejerbo administrerede i 2005 32.882 enheder for dat-

terorganisationer og 3.632 enheder for andre almene 

boligorganisationer, kommuner og ungdomskollegier 

samt 269 enheder for sideaktiviteten ekstern ejendoms-

administration. I alt 36.783 enheder. Herudover admi-

nistreres en række servicecentre og ejerforeninger for 

sideaktiviteten ekstern ejendomsadministration.

I det opstillede budget for 2006 udgør bruttoadmini-

strationsudgifterne 123,4 mio kr., svarende til en stig-

ning på 6 mio kr. i forhold til budget 2005. Stigningen 

skyldes fortrinsvis stigninger i personale- og kontor-

holdsudgifter, som udgør 6 mio kr. Øvrige udgifts poster 

er holdt næsten uændret. 

I 2006 er byggesagshonorarerne budgetteret med 

 15,4 mio kr., hvilket er en stigning i forhold til budget 

2005 på 1,2 mio kr.  Administrationsindtægter fra andet 

støttet byggeri, sideaktiviteter samt gebyrer udgør 

20,3 mio kr., svarende til en stigning i forhold til 2005 på 

ca. 1,6 mio kr.

På basis af bruttoadministrationsudgifterne minus oven-

nævnte indtægter kan administrationsbidraget bereg-

nes til 2.580 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er en stigning 

på 48 kr., svarende til 1,8 %, i forhold til budgettet for 

2005. Tilskud til afdelinger er budgetteret uændret med 

66 kr. pr. lejemålsenhed.

De samlede ordinære udgifter er budgetteret med 

130,5 mio kr. og de samlede ordinære indtægter med 

146,6 mio kr., således at der kan beregnes et overskud 

på 16,1 mio kr. før udbetaling af ekstra rente og/eller 

ekstra tilskud, som bestyrelsen i lighed med 2005 vil 

tage stilling til, når afkast af obligationsbeholdningen 

og øvrige likvide beholdninger er opgjort for 2006.
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Resultatopgørelse

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget

    2005 2005 2006

UDGIFTER  (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER

Bestyrelsesvederlag m.v. 716.936 760 760

Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.350.897 1.650 1.650

Personaleudgifter 76.323.107 72.200 76.200

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger  137.880 140 145

Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) 25.244.440 25.000 27.000

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) 9.066.183 8.845 8.795

Afskrivninger, driftsmidler 4.856.142 5.275 5.150

Særlige aktiviteter 2.952.457 3.015 3.180

Revision 568.712 515 530

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 121.216.754 117.400 123.410

Tilskud til afdelinger 5.575.594 2.880 2.990

Renteudgifter (inkl. kurstab på obligationer m.v.) 23.749.258 3.720 4.100

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 150.541.606 124.000 130.500

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 5.991.133 0 0

UDGIFTER I ALT 156.532.739 124.000 130.500

ÅRETS OVERSKUD 8.072.278 15.300 16.100

UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 164.605.017 139.300 146.600

Fordeling af udgifter

Personaleudgifter

Øvrige bruttoadministrationsudgifter

Tilskud

Renteudgifter

Ekstraordinære udgifter

Overskud
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RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget

 2005 2005 2006

INDTÆGTER  (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER

Administrationsbidrag:    

1. Afdelinger i drift, hovedaktivitet 84.707.288 84.590 87.700

2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet  8.821.109 8.900 9.000

3. Sideaktivitets-afdelinger  1.110.000 960 1.050

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 9.543.645 8.800 10.260

Renteindtægter inkl. realis. kursg. på obligationer m.v. 34.265.800 21.900 23.190

1. Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 9.313.966 7.000 2.000

1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.  11.472.166 7.150 13.400

Diverse indtægter  31.267 0 0

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 159.265.241 139.300 146.600

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 5.339.776 0 0

INDTÆGTER I ALT 164.605.017 139.300 146.600

Fordeling af indtægter

Administrationsbidrag, afdelinger i drift

Andet støttet boligbyggeri

Sideaktivitetsafdlinger

Lovmæssige gebyrer m.v.

Renteindtægter inkl. kursgevinster

Byggesagshonorarer,  nybyggeri

Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

Ekstraordinære indtægter og diverse
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Balance

AKTIVER Regnskab Regnskab

 2005 2004

  (1.000 kr)

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  

Administrationsbygninger -

kontantværdi pr. 1/10 2004 10.930 t.kr. 8.158.640 8.346

Inventar 1.439.237 1.577

Automobiler 2.945.249 3.226

IT-anlæg 3.171.433 3.918

Andre anlægsaktiver 1.392.234 2.301

ANLÆGSAKTIVER I ALT 17.106.793 19.368

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Lån til afdelinger 5.768.925 5.551

Kapitalindskud, sideaktiviteter 765.639 766

Andre finansielle anlægsaktiver 931.554 1.210

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.466.118 7.527

ANLÆGSAKTIVER I ALT 24.572.911 26.895

OMSÆTNINGSAKTIVER

Organisationer/afdelinger i drift 1.013.280 3.026

Debitorer 2.796.405 5.082

Andre tilgodehavender 56.738 60

Forudbetalte udgifter 3.951.255 570

Tilgodehavende renter m.v. 9.504.270 13.257

Værdipapirer/obligationsbeholdning 514.921.934 503.586

Likvide beholdninger 150.826.587 91.355

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 683.070.469 616.936

AKTIVER I ALT 707.643.380 643.830
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Beretning og regnskab er sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2005.

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

praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d-

elese til hovedkontoret i Kristianiagade.

PASSIVER Regnskab Regnskab

 2005 2004

  (1.000 kr)

EGENKAPITAL

Boligorganisationsandele 14.200 14

Arbejdskapital 134.688.181 131.964

EGENKAPITAL I ALT 134.702.381 131.978

LANGFRISTET GÆLD

Prioritetsgæld, administrationsejendomme 909.788 1.024

LANGFRISTET GÆLD I ALT 909.788 1.024

KORTFRISTET GÆLD

Organisationer/afdelinger i drift 550.880.134 483.132

Afdelinger/sideaktiviteter 302.404 281

Bankgæld 2.756.790 0

Leverandører 2.623.808 4.130

Omkostninger 529.391 7.671

Afsætninger 3.813.813 4.584

Feriepengeforpligtelse 9.070.000 9.350

Anden kortfristet gæld 2.054.870 1.680

KORTFRISTET GÆLD I ALT 572.031.210 510.828

PASSIVER I ALT 707.643.380 643.830
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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

1
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Regionskontorer

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, 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, Birkerød, Bornholm, 

Brøndby, Farum, Fredensborg-Humlebæk, 

Frederiksberg, Frederiksværk, Gentofte, 

Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hillerød, 

Hvidovre, Høje-tåstrup, Ishøj, København, 

Køge, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, 

Slangerup.
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Mogens Plesner Mathiasen

Født: 17-2-1934

Indtrådt første gang: 16-5-1994

Gunnar Sørensen

Født: 16-4-1951

Indtrådt første gang: 1-9-1994

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

Tina Waldorff 

Født: 26-2-59

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

Lilian Mortensen

Født: 25-3-1960

Indtrådt første gang: 1-11-2005

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
Harriet Søndberg (B)

Michael Kaadtmann (B)

Birkerød
Eigil Storm (K)

Conny Birkholm (B)

Bjergsted
Erling Gasbjerg (K)

Ilse Larsen (B)

B.K.B.
Jens Møller Jensen (B)

Knud Erik Christensen (B)

Jørn Nysum (R)

Merete Sørensen (B)

Jenny Sørensen (B)

Ib Jensen (B)

Claus Blok (B)

Bogense
Elisabeth Mikkelsen (B)

Nina Johansen (B)

Bornholm
Ole Madsen (B)

Gitte Rasmussen (B)

Brande
Carl Ejler Holm (K)

Kirsten Grarup Pedersen (B)

Brovst
Bjarne Nielsen (F)

mangler 1 repræsentant

Brøndby
John Frimann (B)

Asmus Sørensen (B)

Poul Erik Traulsen (B)

Børkop
Jette Jensen (K)

Grethe Kock (B)

Dragsholm
Flemming Jensen (B)

Preben Senniksen (K)

Farum
Helge Winberg (B)

Henrik Andersen (B)

Fladså
Yrsa Petersen (B)

Roy Strange (B)

Fredensborg
Jens Textor (B)

Finn Elmeskov (B)

Frederiksberg
Erik S. Baastrup (B)

Inger-Lissi Liebing (B)

Steen Per Byrgesen (B)

Leif Jensen (K)

Frederikshavn
Ingen medlemmer valgt

Frederiksværk
Inge Larsen (B)

Grethe Byrgesen (B)

Jytte Jensen (B)

Galten
Søren Sørensen (K)

Peer Lykke Hansen (B)

Gentofte
Jørn G. Andersen (K)

Mogens W. Gertz (B)

Gladsaxe (B)
Peder Mainz (B)

Lone Petersen (B)

Glostrup
Bente Laursen (B)

Eva Weiss (K)

Hadsund
Rita Jensen (B)

Randi Christensen (B)

Haslev
Winnie Købke (B)

Bent Kunding (B)

Helsingør
Otto Jørgensen (B)

Stig Dencker (B)

Herning
Jytte Esbensen (B)

Birthe Madsen (B)

Kan udpege yderligere 1 person

Hillerød
Karin Persson (B)

Bente Krabbe (B)

Anne-Lise Marcussen (B)

Hinnerup
Karen Ransby (B)

Ester Hulgaard (B)

Holbæk
Bent Sode Hansen (B)

Lene W. Eberhardt (B)

Jørgen Topsøe (K)

Kan udpege yderligere 1 person

Holmegaard
Poul Steen (B)

Aksel Larsen (B)

Fortegnelse over 
repræsentantskabets medlemmer

Holstebro
Ryan Jacobsen (B)

Aase Sønderby (B)

Erik Esager (K)

Horsens
Erik Algren Sørensen (B)

Anker Ulriksen (B)

Benny Davidsen (B)

Hvidovre
Bjørn Mouritzen (B)

Aase Lyngby Sørensen (B)

Benny Henriksen (B)

Eva Clasen-Nyqvist (B)

Søren Rosenlund Larsen (B)

Mangler p.t. 1 repræsentant

Høje-Taastrup
Helmer Hansen (B) 

Erik Pedersen (B)

Else Andersen (B)

Kalundborg
Niels Krøyer (B)

Aage Kaad Jensen (B)

Kolding
Bent Jacobsen (B)

Bruno Kjær (B)

Gunnar Storm Thomsen (K)

Erik Bunkenborg (B)

Morten Lauritsen (B)

Henry Skov (B)

Pia Thomsen (B)

København
Poul Øland (K)

Sheku Amadu Jalloh (B)

Anders Lund Hansen (B)

Flemming Grandal (B)

Kirsten Bjørnton (B)

Mohammed Aslam (B)

Jan Hyttel (B)

Ole Munk (B)

Karen Jensen (B)

Kan udpege yderligere 2 personer

Køge
Kaj Hansen (B)

Johnny Jensen (B)

Finn Holten (B)

Lyngby
Annie Smith (B)

mangler p.t. 1 repræsentant

Møldrup
Anette Andersen (B)

Pia Rønning (B)

Nakskov
Conny Andersen (B)

Preben Hansen (B)

Nibe
Ingen medlemmer valgt

Nyborg
Erlind Rasmussen (B)

Jens Pors Jensen (B)

Nykøbing F.
Lis Nygaard (F)

Inge Holtse (B)

Næstved (B)
Gert Sørensesn (B)

Lona Schunck Rasmussen (B)

Aase Løvenholdt (B)

Jørgen Lynggaard Jensen (B)

Odder
Ib Øgaard (F)

Hanne Nygaard Jensen (B)

Pandrup
Birgit Stokbro (R)

Knud Larsen (B)

Randers
Lis Møller (B)

Lars Bak (B)

Dorthe Olsen (B)

Rougsø (K)
Inge Hundborg (B)

Ivan Hammer Sørensen (K)

Rødovre
Leif Flemming Jensen (K)

Jørgen Knudsen (B)

Ove Poulsen (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
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
Poul Kristiansen (B)

Mangler p.t. 1 repræsentant

Stenlille
Søren Frederiksen (B)

Karl Stausholm (B)

Stevns
Mogens Tolstrup Christensen (F)

René Brandt (B)

Struer/Lemvig
Claus Christoff ersen (B)

Aase Kristensen (B)

Suså
Dina Jæger (B)

Preben Petersen (B)

Søllerød
J. Schunck (R)

Flemming Lundstrøm (B)

Thisted
Jens Lund (F)

Eigil Knudsen (B)

Tinglev
Harald Søndergård (F)

Preben Nielsen (B)

Tornved
Edith Bergmann (B)

Arne Grim (B)

Trehøje
Jørgen Kier (K)

mangler p.t. 1 repræsentant

Tørring-Uldum
John Refsgaard (K) 

mangler p.t. 1 repræsentant

Vejle
Egon Sørensen (K)

Benny Haugsted (B)

Eigil H. Jensen (B)

Aalborg
Brian Eriksen (K)

Ib Hartmann Jensen (B)

Birger Brix (B)

Birthe Juul Pedersen (B)

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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Maleriet på forsiden af denne beretning er skabt af den 

unge billedkunstner Jacob Brostrup. Det er et oli emaleri 

på 135 x 125 cm, der forestiller et gademiljø. Efter 

sigende skulle det være en gade i den tyske by Frank-

furt, men det kunne såmænd have været fra en hvilken 

som helst anden større by. Med lidt god vilje kunne det 

f.eks. også ligne Gammel Køge Landevej i det område, 

hvor Lejerbos nye domicil kommer til at ligge. 

Jacob Brostrup er født i 1973 og er oprindelig uddannet 

kok, men har også studeret på Danmarks Designskole 

fra 1998-2002. Kendetegnende for Jacobs malerier er, 

at de alle er som taget ud af en hverdags situation – et 

gadebillede, et dagligstuemiljø, et landsbymiljø osv. Og 

så er de brede penselstrøg på tværs af malerierne selv-

følgelig også med til at understrege, at her er tale om et 

værk af Jacob Brostrup.

Jacob har blandt andet udstillet på Kunstnernes Som-

merudstilling, Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlot-

tenborgs Forårsudstilling og en række gallerier rundt 

om i landet. Blandt køberne af Jacobs kunst er også 

Statens Kunstfond.

På Galleri NB’s hjemmeside www.nbgal.dk kan man 

fi nde yderligere oplysninger om Jacob Brostrup og hans 

andre værker.

Jacob Brostrup
Jacob Brostrup

Om årets kunstner


