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Udfordringer er der nok af. Og dem deler vi med hele 

den almene sektor.  Det vigtigste er at vælge vores ind-

satser med omhu. Derfor har Lejerbos hovedbestyrelse 

og ledergruppe brugt kræfter på at defi nere visionerne 

for de kommende par år. Visionerne skal være Lejerbos 

svar på de udfordringer, den almene sektor, boligaf-

delinger, boligorganisationer, bestyrelser og ansatte står 

over for. Med vores visioner – 2007-2009 - vil vi udfordre 

udfordringerne.

Boligmarkedet er presset. Alligevel oplever vi nogle 

steder at have ledige boliger, og boligsøgende har fl ere 

valgmuligheder. De boligsøgende stiller stadig større 

krav til boligernes kvalitet, og det skal sammenholdes 

med, at over halvdelen af Lejerbos boliger er mere end 

30 år gamle.

Lejerbo har mange velfungerende boligafdelinger. Men 

udviklingen, hvor en stigende del af beboerne i almene 

bebyggelser står uden for arbejdsmarkedet eller har en 

anden etnisk baggrund end dansk, betyder, at nogle af 

vores boligområder oplever en opsplitning og stigende 

grad af sociale problemer. Det stiller større krav til 

fællesskabet, bestyrelserne og administrationen for at 

kunne imødegå disse komplekse udfordringer.

Gunstige vilkår på arbejdsmarkedet betyder, at der er 

rift om de gode medarbejdere, som er omdrejnings-

punktet for Lejerbos service til bestyrelser og beboerne. 

Det betyder i sagens natur også, at der kommer pres 

på omkostningsniveauet i Lejerbos administration, 

samtidig med at vi forventer, at brugerne af systemet 

vil blive ved med at stille fl ere krav. Denne udvikling 

skal sammenholdes med en opbremsning i byggeaktivi-

teten, som betyder færre indtægter til forretningsfører-

organisationen.

Lejerbos visioner er samlet under fi re hovedoverskrifter:

• Lejerbo skal stå som udvikler af den almene branche

• Lejerbo skal være garant for sammenhæng mellem 

pris og kvalitet

• Lejerbo skal opleves som et landsdækkende 

 fællesskab

• Lejerbo skal være den foretrukne arbejdsplads i den 

almene branche.

Visionerne forholder sig til Lejerbos centrale interes-

senter. Den almene branche, som er vores omverden, 

beboerne som er vores kunder, fællesskabet med 

be styrelserne som omdrejningspunkt og med  ar-

bejderne, som er vores ressourcer. Vil du læse nærmere 

så se på www.lejerbo.dk.

Beretningen 2006  fortæller om året ud fra de over-

skrifter, og jeg håber hermed at give et indblik i de 

Lejerbos visioner



Lejerbo 
skal stå som udvikler af 

den almene branche

Lejerbo 
skal være garant for 

sammenhæng mellem 
kvalitet og pris

Lejerbo 
skal opleves som et 

landsdækkende
 fællesskab

Lejerbo 
skal være den fore-

trukne arbejdsplads i 
den almene branche
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mange aktiviteter, som har præget 2006 både i Lejerbo 

og den almene sektor som helhed. Lejerbo er rustet til 

at møde en spændende og udfordrende tid, og jeg vil 

gerne benytte lejligheden til at sige alle bestyrelser og 

medarbejdere tak for samarbejdet i 2006.

Palle Adamsen

adm. direktør
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Der er stort fokus på den almene 

sektor fra både Folketinget og 

kommunerne. Sektorens forhold 

bliver gransket, og regeringen 

lægger op til en reform, der kan 

få betydning for både fi nan-

siering og styring af sektoren. 

Boligmarkedet er presset; vi 

oplever at have ledige boliger, og 

de boligsøgende stiller stadigt 

større krav til boligernes kvalitet. 

Halvdelen af Lejerbos boliger 

har rundet de 30 år og står over 

for et stigende behov for moder-

nisering.

Det er Lejerbos vision, at vi skal 

stå som udvikler af den almene 

branche. Med samarbejdet 

med FSBbolig og Boligkontoret 

Danmark er vores muligheder 

for at præge den udvikling blevet 

endnu bedre.

Vi sætter fokus på markedsfø-

ring - at udbrede kendskabet 

til Lejerbos boliger og at for-

tælle om fordelene ved at bo 

alment. Det er i 2006 lykkedes 

at nedbringe antallet af ledige 

tabsgivende boliger fra omkring 

120 til 39 den 31.12.2006. Derfor 

bruger vi mange ressourcer på 

at udleje boliger og kræfter på 

Lejerbos omverden 
– den almene branche

bolig portaler og forbedring 

af Lejerbos egen hjemmeside 

www.lejerbo.dk, hvor mere end 

300.000 var på besøg i 2006.  

Ved brug af langsigtede helheds-

planer tilpasser og kvalitetsud-

vikler vi boligerne og bidrager 

til, at alle grupper i samfundet 

kan få en tidssvarende bolig. Vi 

har således øget vores indsats 

omkring renovering af afdelin-

ger, hvor byggeafdelingen i sam-

arbejde med regionskontorerne 

planlægger og gennemfører 

opgaverne. Ved årets udgang var 

der projekter på omkring 2 mia. 

kr. i støbeskeen.
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Tager fra dem, der ikke har 
I 2006 fastholdt Folketinget det massive pres på den 

almene sektor og fornyede sit indhug i midlerne i Lands-

byggefonden og de lokale dispositionsfonde. Året var 

således atter en sej kamp for sektoren om at få lov at 

beholde egne midler – og anvende dem til det kvalitets-

løft, som er så hårdt tiltrængt. 

Boligselskabernes Landsforening har arbejdet intenst 

for at få opmærksomhed om fakta omkring sektorens 

behov for renovering. I en rapport om renoverings-

behovet blev det beregnet, at der skal bruges op mod  

163 mia. kr, hvis sektorens boliger skal være på niveau. 

De varslede indgreb fi k også almene beboere på banen 

med en underskriftindsamling under parolen ”stop 

tyveriet” af lejernes penge. Også blandt lejere i Lejerbo 

blev der samlet underskrifter, og fl ere af Lejerbos 

bestyrelser skrev artikler og indlæg mod regeringens 

planlagte indgreb.

Siden 2002 har Folketinget hentet 8 mia. kr. i Landsbyg-

gefonden til afl astning af statskassen. I 2005 blev der 

hentet 2,1 mia. kr. på baggrund af et udspil på 4,4 mia. 

kr. Det er midler, som almene beboere har sparet op 

i årevis – lagt til side til brug for renoveringer af deres 

egne boliger. I stedet anvendes midlerne til nybyggeri 

af bl.a. plejeboliger – en opgave som hele Danmarks 

befolkning – ikke kun de almene beboere - bør være 

med til at løfte.

Granskning af sektoren

Ved udgangen af 2005 nedsatte regeringen et udvalg, 

der skulle granske sektoren og levere en udredning, 

der skal danne baggrund for fremtidig politik for det 

almene boligområde. 

Udredningen forelå i september måned 2006 og var 

en berigtigelse af de fakta, Boligselskabernes Lands-

forening har forsøgt at udbrede kendskabet til. Rap-

porten dokumenter: 

• At beboerne i den almene sektor er blevet stadigt 

vanskeligere stillet.

• At der er et massivt behov for renovering i den 

almene sektor, og at midlerne i Landsbyggefon-

den ikke rækker til at fi nansiere dette behov.

• At en medfi nansiering af nybyggeriet markant vil 

mindske mulighederne for at gennemføre reno-

veringer, investere i tilgængelighed og bekæmpe 

ghettoisering.

• At der ikke er en formue i Landsbyggefonden. 

Allerede i 2007 skal Landsbyggefonden ud at låne 

omkring 700 mio. kr. på kapitalmarkedet. Låne-

behovet vurderes i rapporten at stige til omkring 

3,5 mia. kr. 

Kamp til stregen

Allerede få dage inden udredningen blev off entlig-

gjort, kom fi nansministeriets udspil til fi nansloven for 
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2007. Regeringen ville hente yderligere 3,1 mia. kr. fra 

Landsbyggefonden. 

Denne gang var der uro langt ind i regeringspartiernes 

egne rækker. Boligsektoren fi k støtte af borgmestre 

for fl ere af landets kommuner. Også formanden for 

Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin (V), gav klart 

udtryk for, at lejernes penge bør anvendes til renovering, 

ikke nybyggeri.  

Den endelige boligaftale mellem regeringspartierne 

med støtte fra Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 

blev i november måned, at indgrebet i Landsbygge-

fondens midler blev halveret, så der trækkes 1,6 mia. kr. 

af fondens midler til nybyggeri. Beløbet til renovering af 

almene boliger er sat op, så der er afsat 2,4 mia. kr. om 

året til renovering i de kommende fi re år. Endelig blev 

der afsat 400 millioner kroner årligt til en ghettoindsats. 

Således en bedre aftale, end der var lagt op til, men 

fortsat et urimeligt indhug i beboernes midler. Det er 

fortsat landets mindst velstillede, der fi nansierer den 

samfundsopgave, det er bl.a. at bygge plejeboliger for 

samfundets ældre.

Sektoren under forandring 
Med boligforliget 2006 blev nedsat et nyt udvalg, der i 

2008 skal komme med et udspil om den almene sektors 

fremtid. Som et indspark til regeringens udvalgsarbejde 

barslede Kommunernes Landsforening (KL) i august 

2006 med oplægget: ”Reform af den almene sektor” 
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ligesom Boligselskabernes Landsforening (BL) har 

ud givet udspillet ”En retfærdig Boligpolitik”. 

KL og BL er enige om, at der skal gøres op med den 

meget stramme detailstyring af sektoren. I stedet 

skal de almene boligorganisationer have frihed til at 

fi nde gode løsninger, der afspejler deres individuelle 

behov og opgaver. Boligselskabernes Landsforening 

ønsker, at der sker en forenkling af regelgrundlaget for 

almene boliger, hvor reglerne for byggeri gøres enklere, 

reglerne for råderet lempes, og reglerne for beboerde-

mokrati bliver mere fl eksible.

Omkring fi nansiering foreslår KL bl.a. en reform af fonds-

systemet, så fordelingen af midler i højere grad relaterer 

sig til afdelingernes huslejeniveau, økonomiske situa-

tion, renoveringsbehov mv.

De lokale dispositionsfonde bør ifølge KL have til-

strækkelige midler til at løse behovet for renoveringer 

og kvalitetsløft, så det kun er helt særlige problemer, 

Landsbyggefonden skal støtte.

Styring efter mål og aftaler

Udspillet fra Kommunernes Landsforening (KL) foreslår 

en helt ny organisering af samarbejdet mellem kommu-

ner og boligorganisationer – en såkaldt kontraktstyring 

ud fra mål og aftaler – som kan være forskellige fra kom-

mune til kommune. 

Set fra Lejerbos side er der et stort behov for fl eksible 

og lokalt tilpassede udlejningsregler og et tæt sam-

arbejde med kommunerne omkring udlejningen. Det 

er også oplagt at udbygge samarbejdet omkring de 

boligsociale opgaver.

De gamle udlejningsregler har i mange tilfælde vist sig 

at være utilstrækkelige, og har været med til at skabe 

en stor opsplitning på boligområdet med alt for store 

koncentrationer af socialt svage beboere i bestemte 

boligområder. 

Det vil også være positivt at få en større grad af målsty-

ring på det boligsociale område. Mål for indsatsen og en 

fastlæggelse af kriterier for succes kan være med til at 

tydeliggøre boligorganisationernes opgaver på områ-

det. Og det giver mulighed for evalueringer: Kan det her 

gøres bedre? Skal vi fi nde nye måder at gøre det på? 

Det bør også nu blive muligt, at boligorganisationerne 

kan udvide opgavefelterne – f.eks. på det boligsociale 

område. Som man allerede ser det i nogle områder, hvor 

ejendomsfunktionærerne køber ind for bebyggelsens 

ældre beboere og hjælper med småopgaver hist og her 

– altså også er ”sociale viceværter”.

KL ønsker større enheder

KL foreslår også en strukturreform, idet de mener, at 

boligorganisationerne bør have minimum 2.000 boliger.

Også i Lejerbo er der god fornuft i, at de små og øko-

nomisk sårbare organisationer bliver større og stærkere. 

2/3 af Lejerbos organisationer har under 300 boliger og 

9 ud af 10 organisationer har under 1.000 boliger.  Derfor 
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betyder et krav om større boligorganisationer og ønsket 

om minimum 2.000 boliger, at en stor del af Lejerbos 

datterorganisationer må overveje ny organisering. Flere 

Lejerboorganisationer har allerede besluttet en sam-

menlægning. 

Strategisk samarbejde

Den 1. juni 2006 indgik Lejerbo i et strategisk samar-

bejde med FSBbolig og Boligkontoret Danmark. Skal vi 

fremadrettet kunne levere service på et højt niveau og 

til konkurrencedygtige omkostninger, er der behov for 

robuste og professionelle boligadministrationer. Det 

strategiske samarbejde skal bruges til at løfte opgaver 

og nå mål, som vi ikke alene eller hver for sig ville magte 

lige så godt. Det gør vi gennem en række fyrtårns-

projekter og en lang række samarbejdsprojekter på 

mange niveauer. I 2006 er der afholdt et fælles udbud af 

kapitalforvaltning, der har betydet årlige besparelser på 

500.000 kr. og en bedre service fra de valgte kapitalfor-

valtere. Vi har lavet en fælles kravspecifi kation til udbud 

af lønsystem, og en fælles boligportal med 70.000 

boliger er på vej. Vi vil sætte fokus på indkøb, og inden 

udgangen af 2008 forventer vi en række yderligere 

fælles projekter.

Ledelsen af fremdriften i det strategiske samarbejde går 

på skift hver 6. måned mellem de tre parter, og frem til 

1. juni er det FSBbolig, som har formandskabet og den 

daglige ledelse. Herfra tager Lejerbo over i de kom-

mende 6 måneder.   

Almene boliger under pres på markedet 
I løbet af de sidste to år er antallet af ledige almene 

boliger steget på landsplan fra godt 350 til 1.658 boliger, 

hvoraf 1.404 ledige boliger er i Jylland. Det er i 2006 

lykkedes Lejerbo at nedbringe antallet af ledige boliger 

med lejetab fra 120 til 39 

En omfattende analyse fra AE-rådet viser, at hovedfor-

klaringen på de ledige boliger er den lave rente og nye 

fi nansieringsformer for ejerboliger. Konkurrencesitua-

tionen er især vanskelig i Jylland og uden for de større 

byområder, hvor ejerboligpriserne er lavere end priserne 

på nybyggeri. 

Når konkurrencen skærpes, er det især de mindre 

attraktive boligområder, som vælges fra. Derfor skal der 

sættes ind på fl ere områder. Der skal først og fremmest 

sættes ind med renovering af mindre attraktive bolig-

områder. Indsatsen omkring renovering beskriver vi 

på de følgende sider. Lejerbos bestyrelse har desuden 

i visionerne for 2006 – 2009 vedtaget at øge indsatsen 

omkring markedsføring. Fordelene ved at bo alment 

skal formidles bedre. 

Markedsføring på nettet

Inden sommeren 2007 forventer vi at lancere en ny 

udgave af hjemmesiden www.lejerbo.dk. En af de stør-

ste ændringer er, at siden vil sætte langt større fokus på 

markedsføring og udlejning af boligerne. Det er et højt 

prioriteret område for Lejerbo. Således var der i 2006 

mere end 300.000 søgende på Lejerbos hjemmeside, og 

det er en udvikling, som vil forsætte. 
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Arbejdet med den ny hjemmeside startede i januar 

2006, hvor en workshop fi k belyst, hvilke udfordringer 

Lejerbo står overfor på Internettet og som aktør på det 

almene boligmarked. Workshoppen defi nerede suc-

ceskriterier for kommunikationen til hjemmesidens 

målgrupper, og mundede ud i en handlingsplan og et 

idékatalog for det videre arbejde med hjemmesiden.

Lejerbo vil desuden sammen med FSBbolig og Bolig-

kontoret Danmark søsætte en boligportal, hvor man 

kan søge blandt de tre organisationers 70.000 boliger. 

Man kan også søge blandt ledige boliger på portalen. 

Lejerbo har stillet vores boligportalløsning - som bl.a. 

har været brugt i Næstved Kommune - til rådighed, og 

boligportalen udvikles i denne løsning.

Annoncer der ”sælger” 

Vi har indført et nyt IT-program der kan øge kvaliteten 

og det grafi ske udtryk i vores boligannoncer for ledige 

boliger. Annoncerne sættes op med fotos, fakta og 

ikoner med inspiration fra ejendomsmæglernes annon-

cer. Annoncemaskinen bliver taget i brug i 2007 og vil 

give blikfang og fælles identitet i medierne.

NYHEDBolig uden salgsbonus
og ejendomsmæglersalær
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Lejerbo som bygherre
Status på Lejerbos byggeaktiviteter

Ved årsskiftet var situationen følgende for Lejerbos 

nybyggeri og ombygninger i 2006:

 

- Afl everet: 755 boliger

- Under opførelse: 184 boliger

- Under planlægning: 410 boliger

De 410 boligenheder under planlægning er overvejende 

ældre- og plejeboliger (57 %) og familieboliger (25%). 

Afl everede enheder i 2006
I alt 11 Lejerbo-datterorganisationer stod for disse boliger.

Enheder under opførelse pr. 31.12.2006
I alt 4 Lejerbo-datterorganisationer stod for disse boliger.
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Derudover er der også ombygning af boliger til ældre- 

og familieboliger (17%). De resterende er institutioner 

og servicearealer (1%).

 

Renoveringer for 2 milliarder

Ved årsskiftet havde Lejerbo renoveringer under udfø-

relse for knap 400 millioner kr. og renoveringer under 

planlægning for næsten 2 milliarder kroner.
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Lejerbo og byggeri
De vanskelige tider for nybyggeri med tilbageholden-

hed hos kommunerne, 14% grundkapital og en byg-

gesektor hvor priserne ofte overstiger rammebeløbet, 

er for alvor slået igennem. Således er forventningen at 

vi højst kan bygge ca. 200 boliger om året gældende for 

2007 og antagelig også for 2008.

Til gengæld har vi stor aktivitet inden for forbedrings og 

renoveringsarbejder, hvor vi gennemfører arbejder for 

omkring 2 mia. over de næste 4 år. Det bidrager til det 

kvalitetsløft, vi er meget optaget af. 

Lejerbo deltager i mange netværk bl.a. under BL og 

Bygherreforeningen 

Vi deltager aktivt i udbredelsen af det digitale byggeri, 

bedre afl everingsproces, fokus på færre mangler samt 

bygherrekrav, således som det statslige byggeri meget 

fornuftigt er underlagt.  Disse metoder og værktøjer 

bruges også i renoveringer.

Det digitale byggeri

Den 1. januar 2006 var det D-dag i Lejerbo. Med mere 

end et års erfaring bevæger vi os videre ind i fremtiden. 

I vores bestræbelser på at skabe større værdi og mindre 

fejl i byggeriet samt at etablere ensartede driftsdata, 

er vi gået digitalt. Alle (næsten) Lejerbos byggeprojek-

tet og større renoveringssager kører på ”Projekt Web”. 

Projekt Web er en digital platform, som binder alle 

byggeriets parter sammen og sikrer ens og samtidig 

information. Beboerdemokrater, Lejerbos administra-

tion og rådgivere, entreprenører m.fl . er alle tilknyttet 

dette værktøj. 

Med i front

På havnefronten, nærmere bestemt Sluseholmen i 

København, har vi i samarbejde med Sjælsøgruppen 

etableret luksusboliger til en efter forholdene og belig-

genheden attraktiv husleje. Lejerbo er en del af 800 

boliger i en bebyggelse med blandede boliger, ejer, 

andel, privat udlejning og almene boliger. 78 af disse 

boliger tilhører Lejerbo København. 

Ny bydel i Lundemarken 

Lejerbo har efter 10 års byggeri i Lundemarken nu 

afsluttet etape 7 som sidste etape. Området fremstår nu 

som en hel ny bydel med ejerboliger, andelsboliger og 

almene boliger. De almene boliger er fordelt på familie-

boliger, ungdomsboliger, servicearealer og boliger for 

psykisk syge med tilhørende servicearealer mv.

Det varierende boligudbud og bebyggelsens høje kvali-

tet er Lejerbo og Holbæk Kommune meget stolte af. Det 

lever helt op til de intentioner, der blev grundlagt for  

10 år siden.

Bebyggelsen indeholder i alt ca. 650 enheder.
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Samarbejde omkring renoveringer
Lejerbos regionskontorer, byggeafdelingen og regn-

skabsafdelingen er gået i tættere samarbejde om de 

individuelle forbedringsarbejder. I samarbejde med 

beboerdemokraterne vil vi optimere tilrettelæggel-

sen og gennemførelsen af disse arbejder. Samtidig vil 

vi, ligeledes i samarbejde med beboerdemokraterne, 

udpege en lang række boligafdelinger, som vi på sigt 

vil ”fremtidssikre” ved at fokusere på, og planlægge 

forbedrings og miljøarbejder, der sikrer at boligen i 

fremtiden både er tidssvarende og attraktiv.

Renoveringer i Kolding

I Kolding er renoveringen af Fjordparkens 305 boliger 

tilendebragt. Renoveringen er en stor succes – tid, øko-

nomi og kvalitet er gået op i en højere enhed. Udover 

renoveringen er der også blevet råd til, at alle tre blokke 

forsynes med nye elevatorer. Dette arbejde udføres i 

2007. Afdelingens image er blevet mærkbart højnet. 

Fjordparken er blevet et eftertragtet sted at bo, og 

antallet af frafl ytninger er faldet.

En anden stor renovering bliver påbegyndt i Kolding 

i 2007 i Munkebo og Pinjevejs 600 boliger. Her får alle 

blokke nyt tag, nye vinduer og døre samt nye gule 

facadetegl. Renoveringen er planlagt til at være færdig 

i 2009. 

Videre med Gyldenrisparken

Den endelige helhedsplan for Gyldenrisparken på 

Amager er godkendt. Renoveringen af de 468 bo li  ger 

projekteres og udbydes derfor nu for omkring 

300 mio. kr. bl.a. til nyt tag, facader, vinduer og altaner. 

Desuden bliver der udbudt for 200 mio. kr. til nedrivning 

af gamle institutioner og etablering af 81 nye plejeboli-

ger, serviceareal og vuggestue/ børnehave til 80 børn. Et 

ældre plejehjem ombygges til fritidshjem/ungdomsklub 

og familieboliger. Og hele området får et løft med miljø-

arbejder for omkring 30 mio. kr.

Arbejdet går i gang til sommer 2007, og fortsætter til og 

med 2010.
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Kvaliteten af vores boliger er 

under pres. Der stilles stigende 

krav til boligernes indretning og 

stand. 

Vi har mange velfungerende og 

gode boligområder – men i nogle 

afdelinger er der stigende behov 

for en boligsocial indsats. 

Beboerne i centrum 
– Lejerbo skal være garant for sammenhæng 
mellem pris og kvalitet

Det er Lejerbos vision at synlig-

gøre vores høje service, gode 

boliger og de stabile huslejer. 

Vi skal have beboerne i centrum 

og vores administration skal 

være nemt tilgængelig. 

Lejerbo skal stå for kvalitet og 

tryghed i det nære miljø. Vi vil 

løfte den boligsociale opgave 

ved at arbejde med ”evnen til at 

bo” og styrke den lokale sam-

menhængskraft. 
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Den boligsociale indsats
Lejerbo ønsker at øge fokus på det boligsociale arbejde 

i problemramte bebyggelser. Det handler blandt andet 

om at gøre en indsats for at styrke de lokale netværk i 

boligområdet. 

Det er afgørende, at alle aktører kommer på banen i den 

boligsociale indsats. Både bestyrelserne og de medar-

bejdere der arbejder i afdelingerne – gårdmænd, varme-

mestre og boligsociale medarbejdere har en vigtigt og 

aktiv rolle. 

At beboerne føler og tager ejerskab til boligen og 

boligområdet har stor betydning for både det fysiske og 

sociale miljø i afdelingen. Hærværk og aff ald der fl yder 

i bebyggelsen, er udtryk for det modsatte – en lige-

gyldighed og manglende følelse af: Det her er mit hjem. 

Det passer jeg godt på. Det værner jeg om. 

- ”Evnen til at bo” handler om at øge beboernes følelse 

af ejerskab og ansvar overfor bomiljøet. Det handler 

også om at styrke beboernes tryghed og trivsel i bolig-

området.  

En af opgaverne er at skabe aktiviteter for børn og 

unge, og derved forebygge kedsomhed der kan føre til 

hærværk og anden adfærd, der skaber utryghed for de 

øvrige beboere.

Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med kommunerne, 

der har ansvaret for den primære sociale indsats til 

beboerne i boligområderne.
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59 mio. kr. fra ghettopuljen 
41 afdelinger hos Lejerbo fi k i oktober 2006 tilsagn om 

59,5 mio. kr. fra Landsbyggefondens pulje til en social 

og forebyggende indsats – den såkaldte ”ghettopulje”. 

36 afdelinger fi k tilsagn om støtte på 52 mio. kr., heraf 

19 afdelinger i København, der tilsammen har søgt til 

projektet ”Fra hærværk til netværk”. 11 andre af  de  linger 

kom på venteliste. 5 afdelinger fi k tildelt støtte på

7,5 mio. kr. fra den såkaldte ”nålestikspulje”. 

Der er indledt en runde, hvor der skal fi ndes yderligere 

fi nansiering, idet der med tilsagnet om støtte er et krav 

om medfi nansiering på 25%.  

”Fra hærværk til netværk” er arbejdstitlen på en indsats 

i 19 københavnske afdelinger, der bl.a. arbejder med at 

skabe aktiviteter, fællesskab og netværk for de unge i 

afdelingerne.

Det er samtidig helt afgørende for det sociale miljø i en 

afdeling, at bebyggelsen er godt vedligeholdt. Boli-

gerne skal være attraktive – også for ressourcestærke 

beboere. Begynder boligerne at forfalde, fl ytter de mest 

ressourcestærke fra afdelingen, og en negativ spiral er 

begyndt. Derfor skal der også sættes ind med forbed-

rings- og vedligeholdelsesarbejder i trængte afdelinger. 

De fysiske rammer skal have et løft.

Nogle afdelinger har søgt Landsbyggefonden om støtte 

til at sætte huslejen ned i afdelingen, så huslejen svarer 

til boligkvaliteten og matcher huslejen på det øvrige 

boligmarked i området. 

Aktivitetspuljen
Hovedbestyrelsen afsatte i 2006 en pulje på 1 mio. kr. 

til fritidsaktiviteter. Fra puljen blev bevilget tilskud til 

230 aktiviteter, fester, mindre indkøb af f.eks. borde 

bænke, og til andre tiltag, der fremmer det sociale liv i 

af delingerne.
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Udviklingen, hvor en stigende 

del af vores beboere står uden-

for arbejdsmarkedet eller har 

anden etnisk baggrund end 

dansk, betyder, at nogle af vores 

boligområder oplever en opsplit-

ning og stigende grad af sociale 

problemer. Det stiller større krav 

til fællesskabet og til bestyrel-

serne og administrationen om at 

kunne håndtere de komplekse 

problemstillinger.

Fællesskabet 
– bestyrelserne

Lejerbo har etableret to 

boligsociale fora – et øst og 

et vest, der skal samle op på 

erfaringerne fra det boligsociale 

arbejde og formidle dem til 

bestyrelserne. 

I 2006 fi k Lejerbo ny Landsfor-

mand og et nyt sæt af visioner 

for vores virke fra 2007 – 2009.

Det er Lejerbos vision, at vi 

skal opleves af vore beboere 

og bestyrelser som mere end et 

administrationsselskab. At vi har 

branchens bedste efteruddan-

nelsestilbud, og en aktiv kom-

munikation med beboerne som 

skal sikre netværk på tværs af 

afdelinger og bestyrelser.
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Lejerbo fi k ny Landsformand i 2006
Bent Bundgaard blev valgt som ny landsformand for 

Lejerbo på repræsentantskabsmødet på Hotel Nyborg 

Strand den 10. maj 2006. Han afl øser Mogens Plesner 

Mathiasen, der har valgt at trække sig tilbage efter 12 år 

på posten.

Bent Bundgaard bor i Sejlfl od i Nordjylland. Han gik ud 

af folkeskolen som 14-årig, og kom i lære som elektri-

ker, men tog siden en uddannelse som folkeskolelærer. 

Efterfølgende har han arbejdet som bl.a. højskolelærer, 

studievejleder, ledende faglærer på Aalborg Tekni-

ske Skole, og senere som konsulent i Direktoratet for 

Erhvervsuddannelserne (Undervisningsministeriet).

Bent Bundgaard har siden 1978 været medlem af Sejl-

fl od Kommunes kommunalbestyrelse. Tilbage i 1979 

blev han af kommunen udpeget til at sidde i bestyrelsen 

for Lejerbo Sejlfl od. I dag sidder Bent Bundgaard som 

bestyrelsesmedlem i en række Lejerboorganisatio-

ner rundt om i landet, og var indtil valget den 10. maj 

næstformand i Lejerbos hovedbestyrelse. Bent Bundga-

ard udpegede ved valget nogle indsatsområder for sit 

arbejde som landsformand:

- Som landsformand arbejder jeg for at udvikle og 

styrke beboerdemokratiet med beboeren i centrum. 

Det skal blandt andet ske ved at styrke kursusindsat-

sen og udvikle e-læringsprogrammer. Jeg vil gerne 

sætte fokus på ældres boforhold og udvikle nye 

boformer, ligesom jeg vil have fokus på, at vi løser 

de boligsociale opgaver og satser på børn & unge i 

integrationsarbejdet. 

- Jeg mener, at der bør indarbejdes tilgængelighed 

og bæredygtighed i såvel nybyggeri som renove-

ringsprojekter. 

- Jeg vil også medvirke til at sikre en høj kvalitet i 

ledelse og i administration og arbejde for at styrke 

boligafdelingernes kvalitet og konkurrenceevne. 

- Der skal sættes fokus på IT området, så vi har de 

bedste redskaber for arbejdet – både i administra-

tionen og bestyrelserne.
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Lejerbos demokratiudvalg
Hvad betyder de nye kommunesammenlægninger for 

organisationerne i Lejerbo? Og hvordan får vi rekrutteret 

nogle fl ere unge til vores bestyrelser? Er vores uddannel-

sestilbud til bestyrelserne gode nok?

Det er et nogle af de spørgsmål, Lejerbos demokratiud-

valg skal arbejde med. Demokratiudvalget er nedsat af 

hovedbestyrelsen, og har på hovedbestyrelsens møde 

den 8. november 2006 fået et nyt kommissorium.

Næstformand Gunnar Sørensen er formand for 

ud valgets arbejde.

Kommissoriet opstiller tre indsatsområder for udvalget:

- Den overordnede strategiske ledelse i boligorga-

nisationerne, der omhandler samarbejdet med 

kommunerne og det omgivende samfund. Arbejdet 

internt i bestyrelsen, samarbejdet med afdelingsbe-

styrelserne og samarbejdet med forretningsføreror-

ganisationen.

- Bestyrelsens værktøjskasse, der blandt andet 

handler om vedtægter, forretningsorden og mål-

sætninger, kommunikation, kontakt til afdelingerne, 

fokusområder og spilleregler for arbejdet.

- Fremtidsperspektivet, der omhandler udvikling af 

fremtidens beboerdemokrati, samarbejdet med 

kommunerne, behovet for større boligorganisatio-

ner, styrkelse af organisationerne, rollefordeling 

mellem afdelingsbestyrelser og organisations-

bestyrelse.

Det boligsociale Forum
Lejerbos hovedbestyrelse besluttede i juni 2006 at 

oprette et boligsocialt forum, der består af repræsentan-

ter fra organisationerne. Fra hovedbestyrelsen er udpe-

get næstformand Kenneth Høfl er fra Lejerbo Aalborg og 

Erik Gemmer fra Lejerbo Hvidovre. Der bliver nedsat et 

forum både for Øst og Vest. 

- Vi vil gerne have en rød tråd i den boligsociale indsats, 

så vi får afgrænset, hvor grænsen går mellem Lejerbos 

indsats og den kommunale indsats. Samtidig ønsker 

bestyrelsen, at de mange gode erfaringer fra de pro-

jekter der har været iværksat, kommer andre afdelinger 

til gode.

Erfaringer skal udveksles

Forumet skal sikre, at både varmemestre, bestyrelser, 

boligsociale konsulenter og beboerrådgivere mødes og 

får mulighed for at drøfte et fælles fodslag omkring de 

sociale opgaver.

Nogle afdelinger har arbejdet meget med både sociale 

opgaver, miljøprojekter og integrationsopgaver. I 

foraene kan deltagerne udveksle og opsamle erfaringer, 

så de gode eksempler kan tages op og bruges af andre 

afdelinger.

Nu får de mest trængte afdelinger støtte fra Landsbygge-

fondens ghettopulje, og får dermed mulighed for at 

gøre en særlig indsats. Her er det vigtigt at udnytte res-

sourcerne bedst muligt.  
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Aktiviteterne skal forankres

”Nogle gange sættes der ind med en masse ekstra 

ressourcer i et område. Når man så trækker ressour-

cerne ud, falder aktiviteterne sammen. Hvis vi vil 

undgå, at det sker, er det vigtigt, at aktiviteterne bliver 

forankret i afdelingen. Både hos afdelingens besty-

relse og hos funktionærerne og varmemesteren der 

er tilknyttet afdelingen.” Kenneth Høfl er, formand for 

Lejerbo Ålborg, ser nogle klare mål for arbejdet i Det 

Boligsociale Forum Vest, som han netop er blevet for-

mand for. 

Det boligsociale Forum, Vest, har planer om at lave et 

sted på Lejerbos hjemmeside, hvor bestyrelser og var-

memestre kan stille spørgsmål og få svar – og måske en 

side i Lejlighedsvis, der løbende fortæller om de gode 

eksempler 
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IT-portalen VM2 er i drift
Fra 1. december 2006 gik IT-portalen for varmemestre, 

VM2, i drift, og alle varmemestre er koblet på. VM2 giver 

varmemestrene nye muligheder for service til beboerne. 

De kan følge med i udgifterne ned til de enkelte bilag, 

og det giver dem bedre muligheder for at svare på 

spørgsmål fra afdelingsbestyrelserne. 

Det bliver således lettere at trække nøgletal til møder 

med bestyrelserne. Og på sigt er der muligheder for at 

lave statistikker, hvor man kan sammenligne nøgletal 

mellem afdelinger. 

Endelig er der et fælles forum, hvor varmemestrene kan 

udveksle erfaringer. 

IT afdelingen har stået for udviklingen af portalen, som 

trækker data fra det boligadministrative system. 

Som udgangspunkt var det gamle LEDS system ikke 

tidssvarende; det kunne ikke udvikles til at løse varme-

mestrenes behov og muligheder for at kunne styre fl ere 

ting lokalt.     

Alle oplysninger i VM2 systemet er helt opdaterede, idet 

systemet trækker data en gang i døgnet fra det boligad-

ministrative system.  
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IT udvalg
Lejerbos hovedbestyrelse nedsatte i 2006 et IT udvalg, 

som har den primære opgave at komme med forslag 

og anbefalinger til den samlede IT – udvikling i Lejerbo. 

Udvalget skal:

- Sikre udførelsen af opgaver med tilknytning til IT for 

bestyrelser

- Sætte nye mål for IT i Lejerbo på bestyrelsesområ-

det. 

- Sikre, at den fornødne økonomi til de planlagte 

aktiviteter er til stede.

IT – udvalget prioriterer beslutninger om de IT – faci-

liteter, der relaterer sig til demokratisiden, herunder 

primært www.lejerbo.org.

Udvalget skal defi nere og prioritere områder under 

www.lejerbo.org, som skal udføres indenfor den øko-

nomi, der måtte være til stede. 

IT udvalget afl øser IT-testgruppen, der i sin tid blev 

nedsat af Lejerbos repræsentantskab. 
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Nyt samarbejde om kurser
Kursusafdelingen har i 2006 bl.a. etableret et sam-

arbejde omkring uddannelsesvirksomheden sammen 

med FSBbolig og Boligkontoret Danmark. Boligkontoret  

Danmark og Lejerbo udbyder herudover en række 

kurser om emner som kommunikation, boligjura, 

talerteknik, markedsføring, personlig udvikling, ude-

arealernes pasning m.m. Kurser der dels henvender sig 

til de beboervalgte og dels til de ansatte. 

Vi arbejder videre i denne samarbejdsgruppe for kurser 

og uddannelser hen over foråret og sommeren 2007, 

og regner med, at der også fremover vil blive lavet 

fælles kurser for alle  3 boligorganisationer i løbet af 

efteråret 2007.

I Lejerbos kursus- og uddannelsesafdeling har 2006 

været et rigtig godt – og travlt – år. Der har i alt været 

udbudt 104 kurser i 2006. Kurserne har dels været 

udbudt på lokalt initiativ og dels fra Kristianiagade. Men 

desværre har det på grund af manglende tilmelding 

været nødvendigt at afl yse 27 af disse kurser. 77 kurser 

blev gennemført. 

For ejendomsfunktionærernes vedkommende blev der 

udbudt i alt 59 kurser. De mange kurser for ejendoms-

funktionærer skyldes primært be hovet for undervisning 

i brugen af den nye IT-portal for varmemestre VM2. Der 

blev gennemført 23 VM2 kurser i 2006. 
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ejendomsfunktionærer og det 

administrative personale er 

høj. Så vi kan forvente at skulle 

rekruttere mange medarbejdere 

i de kommende år.

Det er blevet vanskeligere at 

rekruttere medarbejdere. Den 

høje beskæftigelse betyder, at 

der er rift om gode medarbej-

dere, og at lønningerne stiger. 

Gennemsnitsalderen for både 

Lejerbos ressource 
- medarbejderne

Det er Lejerbos vision, at vi skal 

være den foretrukne arbejds-

plads i den almene sektor. Der 

skal sættes ind både omkring 

rekruttering og fastholdelse af 

medarbejdere.
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Der skal sættes ind for at tiltrække funktionærer med 

udenlandsk baggrund og funktionærer med en anden 

profi l end den håndværksmæssige. Vi vil se på vores 

annoncering og stillingsbetegnelser. Afspejler de ind-

holdet i jobfunktionen?

Der skal også sættes ind omkring kurser for funktionæ-

rerne og de kollegiale netværk f.eks. med mentorord-

ninger og møder på tværs af afdelinger.

Områdevarmemestre – ny struktur
Arbejdet med ejendomsservice er under forandring. Der 

er behov for en helhedsorientering i det daglige arbejde 

med løbende prioritering mellem håndværksmæssige 

og mere serviceprægede opgaver.

Ejendomsfunktionærerne 
– stor udskiftning
Statistikken over ejendomsfunktionærernes alder og 

anciennitet viser at:

• 45% af Lejerbos 500 ejendomsfunktionærer er over 

51 år, heraf er knap 7% over 60 år. 

• Af de ejendomsfunktionærer der tiltrådte i 2004, er 

42% fratrådt igen, 25% af de der blev ansat i 2005 og 

29% af de der blev ansat i 2006 er fratrådt. 

• 32% af funktionærerne har en anciennitet over 10 år, 

22,8% har været hos os i 5-10 år og 44,8% har været 

hos os under 5 år. Den gennemsnitlige anciennitet 

er 6 år ved fratrædelse.

Lejerbo har gang i overvejelser om, hvordan vi kan 

tiltrække og fastholde medarbejderne. 
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2006 – et år på det jævne
Overskuddet for 2006 blev på 9,4 mio. kr. Det er  

6,7 mio. kr. mindre end budgetteret, og således også 

væsentlig mindre en de seneste års overskud.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed, at byggesagshono-

rarerne er blevet mindre end oprindeligt forventet. Dette 

skal ses på baggrund af, at en række større renoverings-

opgaver har taget længere tid end planlagt. En del af 

indtægterne på disse opgaver kan derfor ikke indgå 

i regnskabet for 2006, men vil indgå i senere års regn-

skaber.

Der har i året været bruttoadministrationsudgifter på 

125,0 mio. kr. mod et budget på 123,4 mio. kr. Omkost-

ningerne er således i al væsentlighed i overensstem-

melse med det forventede. Dog skal følgende afvigelser 

omtales.

Lejerbo har, i lighed med andre virksomheder, mærket 

presset på arbejdsmarkedet. Det er således blevet 

sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det 

betyder et stigende pres på lønsiden, ligesom udgifter 

til annoncering og vikarbistand er blevet større end 

forventet.

Omvendt har et fortsat fokus på eff ektivisering indenfor 

kontorhold, kontorlokale og afskrivninger indvirket posi-

tivt på årets resultat.

Anvendelsen af årets overskud
Som nævnt, er der tale om et markant fald i resultatet 

sammenlignet med tidligere år. Udover de nævnte for-

hold på indtægts- og udgiftssiden, er en væsentlig årsag 

til faldet afkastet af kapitalforvaltningen.

Afkastet blev i 2006 på 2,6 %. Dette ligger noget højere 

end afkastet for branchen som helhed i 2006, men noget 

under afkastet for tidligere år i Lejerbo.

Afdelinger og organisationer har i 2006 fået forrentet 

indeståender i forretningsførerorganisationen med 0,8 % 

hvilket er på niveau med det budgetterede, som er på  

1,0 %. Endvidere er der, i lighed med tidligere år, tilskre-

vet et tilskud på 66 kr. pr. lejemålsenhed til hver enkelt 

afdeling, svarende til en forrentning på 0,3 %. Endelig 

er der givet 0,8 mio. kr. i særlige tilskud, svarende til en 

forrentning på 0,1 %.

Forretningsførerorganisationen står endvidere overfor 

store udfordringer i den nærmeste fremtid. Således kan 

det forventes, at der skal anvendes væsentlige midler 

til kapitaltilførsler til afdelinger, dels i forbindelse med 

udlejningsvanskeligheder, dels i forbindelse med realise-

ringen af en række større renoveringsprojekter.

I overvejelserne om anvendelse af årets overskud er det 

vurderingen, at det er bedre at samle kræfterne om at 

hjælpe enkelte afdelinger i forbindelse med kapitaltilfør-

sel fremfor at lave en udlodning i form af merrente eller 

ekstratilskud, som kun vil give hver enkelt afdeling og 

organisation en ubetydelig ekstra indtægt.

Lejerbo i tal
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Herudover skal forretningsførerorganisationen fortsat 

investere i udviklingen af Lejerbo, bl.a. i decentrale IT-

løsninger.

På den baggrund har Lejerbos hovedbestyrelse besluttet 

at anvende årets overskud til konsolidering af forret-

ningsførerorganisationens egenkapital.

Egenkapital     

Pr. 1. januar 2006 udgjorde arbejdskapitalen 

134,7 mio. kr. Med et overskud på 9,4 mio. kr. tilgang i 

form af afdrag på ejendomslån på 0,1 mio. kr. afgang i 

form af tilskud på 2,1 mio. kr. kan arbejdskapitalen 

pr. 31. december 2006 opgøres til 142,1 mio. kr, opdelt i 

en bunden arbejdskapital på 24,3 mio. kr. og en dispo-

nibel arbejdskapital på 117,8 mio. kr.

Obligationsbeholdning

Obligationsbeholdningen havde pr. 31. december 2006 

en kursværdi på 700,2 mio. kr.. Beholdningens varighed 

udgjorde 2,3 ved udgangen af året og kursrisikoen 

kunne da beregnes til 16,1 mio. kr. ved en rentestigning 

på en 1 %.

Budget 2007
Overskuddet, inden udlodning, forventes i 2007 at blive 

på 21,2 mio. kr. Overskuddet, som alene består af resulta-

tet af kapitalforvaltningen, er beregnet ud fra en forud-

sætning om en gennemsnitlig diskonto på 3,5 % samt et 

forventet afkast på obligationsbeholdningen på 3,5 %. 

Såfremt overskuddet bliver på dette niveau eller større 

kan der forventes at ske udlodning til afdelinger og orga-

nisationer i forbindelse med bestyrelsens beslutning om 

anvendelse af årets overskud.

Administrationsbidraget for 2007 udgør 2.688 mod  

2.580 i 2006. Set over de seneste fem år ligger udviklin-

gen i administrationsbidraget på niveau med nettopris-

indekset, hvilket er bestyrelsens målsætning for dette 

område.

Der forventes fortsat at være pres på det danske arbejds-

marked, hvilket, som tidligere nævnt, lægger pres på 

personaleudgifterne. De seneste overenskomstaftaler 

betyder alene en stigning i lønudgifterne på 4,5 %. Hertil 

kommer, at manglen på arbejdskraft betyder øget løn-

pres indenfor visse områder.

Etableringen af det nye domicil i Valby medfører i 2007 

en række engangsudgifter. På sigt vil der i forbindelse 

med domicilet kunne forventes eff ektiviseringer inden-

for såvel personale- som kontorhold- og kontorlokale-

udgifter. Men da fl ytningen først sker i midten af 2007 vil 

eff ektiviseringerne først få fuld eff ekt fra 2008.

På indtægtssiden forventes der, i lighed med 2006, 

begrænset honorar fra nybyggeriet. Endvidere er ind-

tægterne fra forbedringsarbejder, som tidligere nævnt, 

behæftet med stor usikkerhed mht. tidspunktet for ind-

tægtsførsel grundet de store renoveringsprojekter.

Endvidere forventes udviklingen at medføre nye forret-

ningsområder indenfor såvel det boligsociale område 

som arbejdet med helhedsplaner.
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RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget

2006 2006 2007

UDGIFTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER

Bestyrelsesvederlag m.v 913.246 760 1.000

Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.759.076 1.650 1.760

Personaleudgifter 78.810.416 76.200 81.500

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger 230.838 145 250

Kontorholdsudgifter (incl. IT-drift) 27.072.867 27.000 28.400

Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, adm. ejendom) 8.549.466 8.795 10.160

Afskrivninger, driftsmidler 4.916.271 5.150 5.150

Særlige aktiviteter 2.213.307 3.180 2.665

Revision 559.853 530 530

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 125.025.340 123.410 131.415

Tilskud til afdelinger 3.033.307 2.990 3.030

Renteudgifter (incl. kurstab på obligationer m.v.) 13.100.051 4.100 11.100

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 141.158.698 130.500 145.545

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 2.038.378 0 0

 Henlæggelse til arbejdskapitalen 9.351.442 16.100 21.220

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 152.548.518 146.600 166.765

Resultaltopgørelse



Administrationsbidrag, afdelinger i drift

Andet støttet boligbyggeri

Sideaktivitetsafdlinger

Lovmæssige gebyrer m.v.

Renteindtægter inkl. kursgevinster

Byggesagshonorarer,  nybyggeri

Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

Ekstraordinære indtægter og diverse

Herfra kommer indtægterne... ... sådan anvendes de

Personaleudgifter

Øvrige bruttoadministrationsudgifter

Tilskud

Renteudgifter

Ekstraordinære udgifter

Overskud
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RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget

2006 2006 2007

INDTÆGTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER

Administrationsbidrag:

1. Afdelinger i drift, hovedaktivitet 87.746.165 87.700 93.350

2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 8.564.773 9.000 8.600

3. Sideaktivitets-afdelinger 1.150.000 1.050 1.200

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 9.550.125 10.260 10.115

Renteindtægter incl. realis. kursg. på obligationer m.v. 32.925.319 23.190 35.350

1. Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 3.232.468 2.000 3.200

1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 7.021.883 13.400 14.950

Diverse indtægter 299.366 0 0

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 150.490.099 146.600 166.765

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 2.058.419 0 0

INDTÆGTER I ALT 152.548.518 146.600 166.765

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 152.548.518 146.600 166.765
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Balance

AKTIVER Regnskab Regnskab

2006 2005

(1.000 kr)

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Administrationsbygninger -

kontantværdi pr. 1/10 2004 10.930 t.kr. 7.971.362 8.159

Inventar 1.183.717 1.439

Automobiler 3.501.293 2.945

IT-anlæg 3.131.028 3.171

Andre anlægsaktiver 1.986.789 1.392

ANLÆGSAKTIVER I ALT 17.774.189 17.107

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Lån til afdelinger 5.798.515 5.769

Kapitalindskud, sideaktiviteter 765.639 766

Andre finansielle anlægsaktiver 916.318 931

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.480.472 7.466

ANLÆGSAKTIVER I ALT 25.254.661 24.573

OMSÆTNINGSAKTIVER

Organisationer/afdelinger i drift 27.795.761 1.013

Debitorer 6.796.849 2.796

Andre tilgodehavender 69.696 57

Forudbetalte udgifter 54.396.311 3.951

Tilgodehavende renter m.v. 13.141.297 9.504

Værdipapirer/obligationsbeholdning 604.111.249 514.922

Likvide beholdninger 125.826.316 150.827

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 832.137.479 683.071

AKTIVER I ALT 857.392.140 707.643
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Beretning og regnskab er sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2006.

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

praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else 

til hovedkontoret i Kristianiagade.

PASSIVER 2006 2005

(1.000 kr)

EGENKAPITAL

Boligorganisationsandele 14.200 14

Arbejdskapital 142.100.483 134.688

EGENKAPITAL I ALT 142.114.683 134.703

LANGFRISTET GÆLD

Prioritetsgæld, administrationsejendomme 790.510 910

LANGFRISTET GÆLD I ALT 790.510 910

KORTFRISTET GÆLD

Organisationer/afdelinger i drift 643.341.955 550.880

Afdelinger/sideaktiviteter 350.894 302

Bankgæld 54.189.745 2.757

Leverandører 2.413.774 2.623

Omkostninger 1.391.906 528

Afsætninger 2.212.035 3.814

Feriepengeforpligtelse 9.400.000 9.070

Anden kortfristet gæld 1.186.637 2.055

KORTFRISTET GÆLD I ALT 714.486.946 572.029

PASSIVER I ALT 857.392.140 707.643
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Kontorer
Lejerbos hovedkontor

Kristianiagade 9

2100 København Ø

Tlf.: 70 12 13 10

Fax: 35 25 85 15 

E-mail: lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside: www.lejerbo.dk

 * ny adresse pr. 6. juni 2007
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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,  

Lemvig og 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, Greis, 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

Områder: Bjergsted, Dragsholm, Holbæk,

Kalundborg, Skælskør, Stenlille, Tornved.

Lokalkontor i Brøndby - BB 

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

Område: København

 * ny adresse pr. 6. juni 2007

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.

 * ny adresse pr. 6. juni 2007

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, Rudersdal, 

Slangerup.

 * ny adresse pr. 6. juni 2007

* Ny adresse pr. 6. juni 2007
Gl. Køge Landevej 26
Postboks 304
2500 Valby
Tlf. 70 12 13 10
E-mail lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside www.lejerbo.dk
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Bent Bundgaard

Indtrådt første gang: 1-6-2000

Gunnar Sørensen

Indtrådt første gang: 1-9-1994

Kenneth Høfl er

Indtrådt første gang: 12-5-1997

Bruno Vilborg

Indtrådt første gang: 1-9-1994

Tina Waldorff 

Indtrådt første gang: 1-9.-1994

Knud-Erik Hansen

Indtrådt første gang: 12-5-1997

Erik Gemmer

Indtrådt første gang: 21-5-2001

Erik Fallesen

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Anny Borch Jensen

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Bjarne S. Hansen

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Aksel Borresen

Indtrådt første gang: 14-5-2003

Lilian Mortensen

Indtrådt første gang: 1-11-2005

Lars Bak 

Indtrådt første gang: 10-5-2006

Freddy Kvist

(ejendomsfunktionærer)

Indtrådt første gang: 6-2-2007

Inge Hansen

(administrativt personale)

Indtrådt første gang: 3-12-1998 

Hovedbestyrelsen:
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Allerød
Mangler pt. 2 repræsentanter

Arbejdernes Bolig selskab i 
Rødovre
Harriet Søndberg (B)

Michael Kaadtmann (B)

Birkerød
Conny Birkholm (B)

Jan Nørner (K)

Bjergsted
Erling Gasbjerg (K)

Ilse Larsen (B)

BB
Jens Møller Jensen (R)

Knud-Erik Christensen (R)

Kim Christophersen (R)

Michael Buch Barnes (R)

Joan Pedersen (R)

Claus Blok (K)

Mangler pt. 1 repræsentant

Bogense
Elisabeth Mikkelsen (B)

Nina Johansen (B)

Bornholm
Ole Madsen (B)

Gitte Rasmussen (B)

Brande
Carl Ejler Holm (R)

Kirsten Grarup Pedersen (B)

Brovst
Bjarne Nielsen (F)

Erling Jacobsen

Brøndby
John Frimann (B)

Asmus Sørensen (B)

Poul Erik Traulsen (B)

Børkop
Jette Jensen (K)

Grethe Kock (B)

Dragsholm
Connie Madsen (B)

Preben Senniksen (K)

Farum
Helge Winberg (B)

Henrik Andersen (B)

Fladså
Roy Strange (B)

Lene Henriksen (B)

Fredensborg
Jens Textor (B)

Finn Elmeskov (B)

Frederiksberg
Erik S. Baastrup (B)

Leif Jensen (K)

Lona Fernandez Ruiz (B)

Anders Kaare Frederiksen (B)

Frederikshavn
Vagn Andersen (B)

Viggo Knudsen (B)

Frederiksværk
Inge Larsen (B)

Jytte Jensen (B)

Birgit Elisabeth Petersen (B)

Galten
Peer Lykke Hansen (B)

Jonna Vingren (B)

Gentofte
Jørn G. Andersen (K)

Mogens W. Gertz (B)

Gladsaxe
Peder Mainz (B)

Bjarne Wermuth (B)

Glostrup
Bente Laursen (B)

Eva Weiss (K)

Greis
John Refsgaard (K) 

Kaj Bo Pedersen (B)

Hadsund
Rita Jensen (B)

Mangler p.t. 1 repræsentant

Haslev
Winnie Købke (B)

Bent Kunding (B)

Helsingør
Otto Jørgensen (B)

Stig Dencker (B)

Herning
Jytte Esbensen (B)

Leif Bødning (K)

Torsten Riis Andersen (R)

Hillerød
Karin Persson (B)

Bente Krabbe (B)

Anne-Lise Marcussen (B)

Hinnerup
Karen Ransby (B)

Birgit Bech (B)

Holbæk
Bent Sode Hansen (B)

Lene W. Eberhardt (B)

Jørgen Topsøe (K)

Kristian Ingemann (B)

Fortegnelse over 
repræsentantskabets medlemmer

Holmegaard
Poul Steen (B)

Aksel Larsen (B)

Holstebro
Aase Sønderby (B)

Lai Sadie Femø (B)

mangler p.t. 1 repr.

Horsens
Erik Algren Sørensen (B)

Anker Ulriksen (B)

Benny Davidsen (B)

Hvidovre
Bjørn Mouritzen (B)

Aase Lyngby Sørensen (B)

Michael Madsen (B)

Eva Clasen-Nyqvist (B)

Søren Rosenlund Larsen (B)

Folmer Eglund (K)

Høje-Taastrup
Helmer Hansen (B) 

Erik Pedersen (B)

Else Andersen (B)

Kalundborg
Niels Krøyer (B)

Mangler pt. 1. repræsentant

Kolding
Bent Jacobsen (B)

Bruno Kjær (B)

Erik Bunkenborg (B)

Morten Lauritsen (B)

Henry Skov (B)

Pia Thomsen (B)

Annie Terp Thomsen (K)

København
Leif Flemming Jensen (F)

Joan Jensen (K)

Flemming Grandal (B)

Jan Hyttel (B)

Bjarne W. Jensen (B)

Youssef Senounou (B)

Mariann Jensen (B)

John Laursen (B)

Karen Jensen (B)

Mohammed Sobhie (B)

Kan udpege 1 mere

Køge
Kaj Hansen (B)

Johnny Jensen (B)

Finn Holten (B)

Lyngby
Annie Smith (B)

Tove Holm (B)

Møldrup
Anette Andersen (B)

Pia Rønning (B)

Nakskov
Conny Andersen (B)

Preben Hansen (B)

Nyborg
Erlind Rasmussen (B)

Jens Pors Jensen (B)

Nykøbing F.
Lis Nygaard (F)

Inge Holtse (B)

Næstved
Gert Sørensen (B)

Lona Schunck Rasmussen (B)

Aase Løvenholdt (B)

Jørgen Lynggaard Jensen (B)

Odder
Ib Øgaard (F)

Hanne Nygaard Jensen (B)

Pandrup
Birgit Stokbro (F)

Lars Mejhede (B)

Randers
Lis Møller (B)

Lars Bak (B)

Mangler pt. 1 repræsentant

Rougsø
Ivan Hammer Sørensen (R)

Inge Hundborg (B)

Rudersdal
J. Schunck (R)

Flemming Lundstrøm (B)

Rødovre
Mogens Plesner Mathiasen (B)

Leif Flemming Jensen (K)

Jørgen Knudsen (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
Mangler pt. 2 repræsentanter

Skørping
Karl Johan Clemmensen (F)

Vira Pors Andersen (B)

Slangerup
Helle Worm (B)

Mangler pt. 1 repræsentant

Sognegårdens Boligselskab
Kirsten Jacobsen (B)

Anders C. Sørensen (B)

Stenlille
Jørgen Diness (B)

Karl Stausholm (B)

Stevns
Mogens Tolstrup Christensen (F)

Sussi Oettinger (B)

Struer/Lemvig:
Claus Christoff ersen (B)

Mangler pt. 1 repræsentant

Suså
Dina Jæger (B)

Preben Petersen (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 (R)

Anne Lise Andersen (B)

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
Irene Aarup (B)

mangler p.t. 1 repræsentant

Århus
Robert S. Rasmussen (B)

Connie Bjørnsholm (B)

20.3.2007

K = Kommunalt udpeget
B = Beboervalgt
F = Udpeget af 
  forretningsførerorganisationen 
R = Udpeget af boligorganisationens                        
  repræsentantskab
O = Observatør
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KRISTINE SUHRK R I STI N E  SU H R

Om årets kunstner
På forsiden af dette års beretning ses noget så specielt 

som et mekanisk maleri af kunstneren Kristine Suhr. Ved 

brug af simpel teknik er skabt et 3-dimensionelt rum.

Kristines mekaniske billede er ligesom almindelige 

billeder, man hænger på væggen, men man kan hive i 

en pind i siden og så bevæger motivet på billedet sig. 

Ud over at det måske fortæller en lille historie, kan man 

også ændre på billedets komposition, når man syntes, 

at billedet skal se lidt anderledes ud. Det er bygget af 

birkefi nér og MDF-plader og malet med akryl maling.

Maleriet hedder ”Specialisten” og viser en typisk daglig-

dags situation med huslige opgaver – det kunne godt 

være fra et dansk Lejerbo-hjem. Når maleriet aktiveres, 

bevæger ”opvaske-specialisten” sig, og det beskidte 

service står i baggrunden og vipper – man kan sige at 

det skaber en forunderlig verden af rum for liv. 

Kristine iscenesætter en historie på en humoristisk og 

enkel måde med stor sans for det grafi ske og maleriske. 

Hun har en fortid som specialist i ”pop-up bøger” – det 

vil sige bøger, hvor man kan folde en konstruktion af 

papir ud, når man åbner bogen. 

På hjemmesiden www.pop-up.dk ses fl ere mekaniske 

malerier i bevægelse – det er meget underholdende og 

virkelig et besøg værd.

Hvis man spørger hende, hvorfor hun maler, vil man få 

meldingen ”Fordi jeg ikke kan lade være”. 


