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kunne forudse. Vi var klar over, at der skulle bygges 
færre nye almene boliger, men at kurven blev så stejl, 
kom bag på os.

2007 blev et økonomisk set mindre godt år på grund af 
færre indtægter fra byggesagshonorarer. Derfor har vi 
løbende nedjusteret vores indtægtsbudget og gennem-
ført personalemæssige og organisatoriske tilpasninger. 
Det betyder, at Lejerbo er fortsat velkonsolideret og kan 
bevare sine stærke bygherrekompetencer.

2007 har lært os, at Lejerbo kan magte store foran-
dringer, fordi vi har dygtige medarbejdere, en profes-
sionel bestyrelse og loyale kunder. Evnen til at rumme 
forandringer får vi al mulig brug for i den kommende 
tid. Der vil fortsat være pres på vores omkostninger og 
indtægter. Vi oplever, at organisationer og afdelinger i 
stigende grad får flere særlige og individuelle behov. Og 
i kølvandet på reformarbejdet om styring af den almene 
sektor vil der dukke yderligere ønsker og behov op. 

Derfor skal vi udvikle nye ydelser til organisationer og 
afdelinger. Ydelser som imødekommer den enkeltes 
behov, og som derfor ikke pr. automatik kan rummes 
inden for administrationshonoraret. Det er en af de 
store opgaver, som vi ser frem til at løfte til gavn og 
glæde for beboerne, boligafdelingerne og organisa-
tionerne.

Palle Adamsen

Efter lang tids planlægning flyttede vi fra Kristianiagade 
9, hvor Lejerbo har haft hovedkontor siden 1962, til 
Gammel Køge Landevej 26. Det var ikke blot en fysisk 
flytning. Det var også en organisatorisk ændring. Og for 
at tage munden fuld ændrede vi også hele vores tekni-
ske infrastruktur. 

Nogen vil sige, at så stor en ændring kun kan gå galt. 
Det gjorde det ikke – det er gået over al forventning; 
jeg er fortsat fuld af beundring over den måde, som 
Lejerbos  personale, kunder og daglige brugere har 
klaret omvæltningen. Det var både en modig og visio-
nær beslutning Lejerbos bestyrelse og repræsentant-
skab traf, da de sagde ja til et nyt domicil.

Det strategiske samarbejde med Boligkontoret Danmark 
og FSB førte i 2007 blandt andet til en fælles boligportal, 
www.findlejebolig.dk og erfaringsudveksling mellem 
ledere og medarbejdere på flere områder. Lejerbo 
havde formandskabet i årets anden halvdel. Her tog de 
tre organisationers bestyrelser og direktioner hul på 
drøftelsen af, hvordan samarbejdet skal fortsætte frem-
over. Konkret bliver der sat en række analyser i værk, 
som skal danne grundlag for beslutningerne.

Overophedningen i byggesektoren, politikernes mang-
lende fokus på nybyggeriets vilkår kombineret med 
kommunesammenlægningerne medførte en kortere 
bremselængde på nedgangen i nybyggeriet, end vi 

2007 
- et begivenhedsrigt og udfordrende år
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Udviklingen 
Det var ikke udfordringer, der manglede i 
2007: Ledige boliger, endog meget svære vilkår 
for nybyggeriet og ny struktur i dele af vores 
om verden. Det er bare nogle af eksemplerne på, 
at verden omkring os ændrer sig. Men selvom 
rammerne på mange måder ikke de mest gun-
stige, er det somme tider netop det, der skaber 
grobund for ideer og nyskabelser. Så også i 2007 
har vi i Lejerbo udviklet nye løsninger, sådan at vi 
fortsat kan skabe rum for liv.
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Ideen med boligerne har været at give beboerne mulig-
hed for at blive så selvhjulpne som muligt. Det stiller 
krav til boligerne. Svaret var blandt andet teknologiske 
løsninger som for eksempel hæve-sænke-køkkener og 
automatiske vinduer. 

Et andet eksempel er Vintersbølle Strand i Vordingborg, 
hvor der i 2007 har været ældreboliger under opførelse.  
Her er det i samarbejde med kommunen lykkedes at 
komme i gang med at opføre 50 moderne og tids-
svarende boliger. 
 
På den måde er Lejerbo med til at skabe gode rammer 
blandt andet for de mange ældre, vi bliver i Danmark i 
den allernærmeste fremtid.
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Flest nye ældreboliger
Vilkårene for nybyggeri i den almene boligsektor var i 
2007 så svære, at de ligefrem blev et emne i efterårets 
valgkamp. De meget høje grundpriser, priserne på 
håndværksydelser og byggematerialer kombineret med 
det fastlagte maksimumsbeløb pr. kvadratmeter har 
direkte indflydelse på Lejerbos byggeaktivitet. Faktisk 
har vi aldrig i Lejerbos historie haft et år med mindre 
aktivitet på det område. 

Størstedelen af det nybyggeri, der trods alt har været i 
årets løb, er ældre- og plejeboliger. I den forbindelse har 
Lejerbo arbejdet med moderne og fremsynet byggeri til 
mennesker med særlige behov. Et godt eksempel er de 
10 boliger for yngre personer med svære fysiske handi-
cap i Hillerød, som blev opført i 2007.

Afleverede boliger i 2007
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Boliger i 2007
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313
195 boliger har vi afleveret i 2007; vi har haft 76 
boliger under opførelse og har 313 under plan-
lægning. 

Det meste af byggeriet fra 2007 bliver til ældre- 
og plejeboliger.  Helt præcist var 127 af de boliger, 
vi afleverede, ældre- og plejeboliger; de 64 var 
familieboliger. Alle de 76 boliger, der var under 
opførelse i 2007, er ældre- og plejeboliger.  Og 
halvdelen af de 313 planlagte boliger er ældre- og 
plejeboliger; den anden halvdel er familieboliger. 
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Nye kunder
 I 2007 vandt Lejerbo opgaven med at administrere 
ældreboligerne i den nye Randers Kommune. Der er 
tale om 1.000 ældreboliger, som tidligere hørte under 
6 forskellige kommuner.  Alene det har gjort det til en 
spændende udfordring, som vi er glade for at tage op. 
Og så er vi selvfølgelig stolte over, at vi klarer os godt 
i konkurrencen på at få pris og kvalitet til at hænge 
sammen i en fornuftig balance. 

I Kolding har Lejerbo overtaget administrationen af KBO, 
der består af 115 ungdomsboliger.  Her vil naboskabet til 
en Lejerbo-afdeling ganske givet skabe grobund for et 
tæt samarbejde.

Der er ingen tvivl om, at Lejerbo også i fremtiden vil 
påtage sig udbudte administrationsopgaver. Vi kan 
noget på det område, og at påtage os administrations-
opgaver ser vi som en naturlig forretningsmæssig måde 
at bruge vores kompetencer på.

Ændret landkort i Lejerbo
Det kommunale danmarkskort blev ændret ved ind-
gangen til 2007. Og det har haft betydning for Lejerbos 
eget landkort.  På samme måde som det skete i kommu-
nerne var det først Bornholm, der tog fat på at sammen-
lægge organisationer. Siden fortsatte bølgen hen over 
resten af landet. Så allerede i det første år efter kom-
munesammenlægningerne har Lejerbo mange steder 
tilpasset sig den nye struktur. Nu er 71 organisationer 
blevet til 61, og der er flere sammenlægninger på vej. 

Årets sammenlægninger er sket i en god ånd og med 
stor åbenhed fra de involverede parter, selvom man nok 
kan tale om en form for fornuftsægteskab. For det er 
klart, at det er upraktisk at have to Lejerbo-organisati-
oner i samme kommune. Men derudover er der andre 
fordele ved færre og større organisationer: Man er sim-
pelthen mindre sårbar, både økonomisk og demokratisk. 

Dermed ligger udviklingen helt i tråd med de anbefa-
linger, der blandt andet er kommet fra Kommunernes 
Landsforening, som netop peger på behovet for færre 
og større organisationer.
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Nanna Nielsen, udlejningsmedarbejder i Fællesudlej-
ningen: ”Vi har virkelig skullet markedsføre nogle af 
de ledige lejligheder for eksempel på Sluseholmen. 
Næsten som ejendomsmæglere. Derfor har vi arbej-
det med at spørge ind til kundernes behov og forvent-
ninger. På den måde har vi fingeren på pulsen og kan 
komme med alternative forslag og løsninger.”
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Danmarkskort med nye regioner

Region Nordjylland

Region Sydsjælland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Hovedstaden

 = organisation
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Henrik Engstrøm, økonomichef: ”I november 2007 
sendte vi for første gang afdelingernes regnskabsma-
teriale ud på cd-rom til organisationsbestyrelserne. De 
blev vældig positivt modtaget, for det bliver jo meget 
nemmere at have med at gøre for bestyrelsesmed-
lemmerne. Jeg ser det som et første skridt på vejen til 
at gøre alle den slags informationer papirløse. ”
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en 1. august 2007. Et år tidligere var tallet oppe på hele 106 
boliger.

Det betyder, at Lejerbo i 2007 var nede på det lave-
ste tal, siden man begyndte at registrere boliger med 
ud lejningsproblemer.

Bag tallene gemmer der sig dog geografiske forskelle. 
Derfor gør vi fortsat en indsats for få lejet eventuelle 
tomme boliger ud.

Rekordlavt lejetab
Hvor det ved årets begyndelse så mere sort ud, blev 
2007 et godt år på udlejningsfronten. Renten og de høje 
hus priser har gjort deres, men derudover har vi gjort en 
særlig indsats på to fronter: Dels har vi rundt om i landet 
arbejdet intensivt med markedsføring af de ledige 
boliger, og dels har der været givet huslejetilskud fra 
hovedbestyrelsens særlige pulje. 

Derfor var antallet af ledige boliger, som gav lejetab på 
grund af udlejningsvanskeligheder, kun 27 i Lejerbo den 
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Domicilet giver nye muligheder
2007 var året, hvor Lejerbo fik domicil i Valby. Med åben-
hed og tilgængelighed som nogle af de bærende ideer, 
blev huset taget i brug i juni. Og huset har givet nye flek-
sible muligheder for både medarbejdere og kunder.  

De boligsøgende kan komme ind fra gaden og benytte 
boligbutikken.  Her kan man surfe efter ledige boliger 
på den opstillede pc, læse udlejningsmateriale, udfylde 
skemaer osv. Over for boligbutikken er der indrettet et 
rådgivningscenter. Her kan man efter aftale få en sam-
tale med en af Lejerbos sagsbehandlere.  Vores bolig-
søgende kan kontakte os på den måde, der passer bedst 
til deres behov og ønsker: Elektronisk via hjemmesiden, 
telefonisk eller ved henvendelse i boligbutikken. Den 
nye boligbutik skaber netop rammerne for en imøde-
kommende og professionel personlig betjening.

Samtidig giver det åbne kontorlandskab en anden måde 
at arbejde på.  120 medarbejdere fra henholdsvis Kri-
stianiagade, H.C. Andersens Boulevard, Hvidovrevej og 
Call Centret i Hillerød flyttede sammen på Gammel Køge 
Landevej 26. Og de åbne kontorer fremmer samarbejdet 
og kommunikationen mellem de forskellige medarbej-
dere og mellem de forskellige kontorer. Det skaber ram-
merne for nye og smidige løsninger på dagligdagens 
mange udfordringer. Selvfølgelig til glæde for Lejerbos 
beboere og boligsøgende.
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Beboerne 
Omdrejningspunktet for de opgaver, vi løser i 
Lejerbo, er beboerne. En selvfølge, vil nogen sige. 
Det kan være svært at se, vil andre måske sige.  
Men ikke desto mindre er beboerne i centrum for 
alle aktiviteter i Lejerbo. 

Derfor arbejder vi med at inddrage beboerne på 
forskellig vis og finde løsninger, der er til bebo-
ernes fordel. Også når det for eksempel gælder 
varmeregnskaber, og når der skal laves ny hjem-
meside.



13

Afhængigt af om der er tale om forbedring af byg-
geskader, miljøarbejder eller forbedringsarbejder, har 
beboerne forskellige muligheder for at få indflydelse 
på beslutningerne. Det er typisk især de grønne area-
ler, legepladserne, altanerne og fælleslokalerne, som 
beboerne er mest interesserede i at påvirke.  Sådan var 
det også i Frøgården i Haslev. Her har man i 2007 afslut-
tet 1. etape af en renovering til lige knap 100 mio. kr. Det 
har blandt andet medført nye grønne fællesområder til 
glæde for både voksne og børn.
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eRenovering og kvalitetsløft

Lejerbos boliger skal være attraktive.  Vi skal sørge for, 
at de ikke fremstår som tidslommer, men er et godt bud 
på den moderne bolig. Og når et byggeri står over for 
et kvalitetsløft eller en renovering, arbejder vi på at få 
beboerne til at deltage aktivt i processen.

I samarbejde med afdelings- og organisationsbestyrelse 
og regionskontoret lægger Lejerbos byggeafdeling en 
strategi for, hvad der skal gøres og hvordan arbejdet skal 
gribes an. Den proces er for eksempel Nylandsvej i Køge 
kommet godt i gang med i 2007. Her skal der foretages 
en meget stor renovering til 224 mio. kr.
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Michael Frost Jensen, it-udvikler: ”Vi har været med i 
samarbejdet om en hel række internetportaler i årets løb.  
Blandt andre www.findlejebolig.dk, www.holbaek.dk  
og www.danmarkbolig.dk. Når vi udvikler webløsnin-
ger, så det er service og tilgængelighed, der kommer 
i fokus.”
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2007 bød desværre også på skimmelsvampsager i 
Lejerbo. Det kræver handling, og vi skal sikre, at der 
bliver taget hånd om sagerne på god og professionel 
vis. Derfor har vi valgt at følge den forretningsgang, som 
Boligselskabernes Landsforening har lavet på området.  
Forretningsgangen er udformet, så vi både har fokus på 
det bygningsmæssige og på beboernes behov.

Skimmelsvamp er en alvorlig sag; selvfølgelig ud fra et 
bygningsmæssigt perspektiv, men i allerhøjeste grad 
også fordi beboerne forståeligt nok ofte er bekymrede 
for deres helbred. Derfor er informationsindsatsen 
prioriteret højt i de sager. Og derfor vælger vi ofte at 
genhuse beboerne. 

Skimmelsvamp var også kilde til medieomtale i årets 
løb. Selv om dækningen ikke altid har været lige nuan-
ceret, har vi kunnet dokumentere, at vi faktisk har sat en 
indsats i gang. En indsats vi løbende forsøger at gøre 
endnu bedre.

Årsagen til skimmelsvamp er i de fleste tilfælde en 
kombination af bygningens alder og konstruktion på 
den ene side og beboernes levevis på den anden side. 
Derfor arbejder vi selvfølgelig både på forebygge skim-
melsvamp rent bygningsmæssigt og ved at informere 
beboerne om, hvad de kan gøre for at forhindre skim-
melsvamp.

Flere midler til indsats
 Også i 2007 har en række Lejerbo-afdelinger fået midler 
fra Landsbyggefonden til en social og forebyggende 
indsats. Helt nøjagtigt har vi fået 87.062 mio. kr. fordelt 
på projekter i 51 forskellige afdelinger over hele landet. 

Formålet med de boligsociale projekter generelt i 
Lejerbo er at styrke beboernes evne til at bo og at styrke 
det lokale miljø.  Det vil sige at udvikle de mennesker, 
som bor i afdelingen, til at tage ejerskab og ansvar.  
Hvordan det lykkes, vil kunne aflæses på driften: Hvor 
godt passer beboerne på deres afdeling og deres fæl-
lesarealer? Hvor meget skrald ligger der og flyder? Hvor 
meget hærværk bliver der begået?

Derfor tager projekterne udgangspunkt i de behov, 
udfordringer og ressourcer, som er i afdelingen. De 
enkelte projekter bliver til i samarbejde med afdelings-
bestyrelser, gårdmænd, varmemestre, boligsociale med-
arbejdere, kommunerne, lokale klubber og andre.  

Børnene er både fremtidens voksne og i mange tilfælde 
også nøglen til at nå nutidens voksne. Så fokus for en 
lang række af projekterne er netop børn og unge. 
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Joan Weischer, kursussekretær: ”Vores målsætning 
er at være branchens bedste kursusudbyder. Derfor 
skal vi selvfølgelig udbyde de kurser, som beboer-
demokraterne har brug for. Både værktøjskurser, de 
blødere kurser og aktuel undervisning, når der fx 
kommer ny lovgivning.  I 2007 var kurset i personlig 
udvikling på listen for første gang – det endte med at 
blive overtegnet.”
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Hjemmesiden www.lejerbo.dk er et af vores vigtigste 
ansigter udadtil. Det er her potentielle nye beboere kan 
se billeder af boligerne, få oplysninger om dem og læse 
mere om Lejerbo i det hele taget. Men det er også her 
nuværende beboere og beboerdemokrater kan følge 
med i nyheder om Lejerbo og den almennyttige bran-
che og få information om fx råderet og udlejningsregler.
  

Derfor er den nye udgave af www.lejerbo.dk blevet til 
med udgangspunkt i brugernes behov. Konkret har 
brugertests, workshops og analyser dannet grundlag for 
ændringerne. De har blandt andet gjort det nemmere at 
finde rundt på siden og at skrive sig op til boliger. Samti-
dig er mængden af aktuelt stof på siden øget betragte-
ligt, og vi har lagt stor vægt på at gøre informationen så 
brugbar som muligt.  

Siden har i gennemsnit et par tusind besøg dagligt.

Arbejdet med at gøre hjemmesiden mere målrettet og 
anvendelig fortsætter i 2008.

Billigere varmeregnskaber
I 2007 er Lejerbos forbrugsafdeling begyndt selv at 
udarbejde varmeregnskaber de steder, hvor det har 
kunnet lade sig gøre. Det bliver nemlig billigere for 
af delingerne og beboerne, når man ikke længere skal 
betale et eksternt målerfirma for den ydelse. 

I første omgang overtog Lejerbos forbrugsafdeling 
de varmeregnskaber, som kunne udarbejdes uden de 
store it-mæssige tilpasninger. I løbet af året blev det så 
muligt for forbrugsafdelingen også at lave en del vand- 
og el-regnskaber samt flytteopgørelser. Det betyder 
flere besparelser for beboerne og giver en indtægt til 
Lejerbo. 

I afdelinger, hvor der er en stophane ved boligen, er 
der i det forløbene år lavet en aftale med nogle af 
for syningsstederne og afdelingerne om, at beboeren 
af regner deres vandforbrug direkte dertil. Det sparer 
også honoraret til målerfirmaet. 

Forbrugsafdelingen vil fremover arbejde videre med at 
udvikle nye løsninger til besparelser uden forringelse i 
de enkelte afdelinger. 
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Flemming Mølby Nielsen, varmemester, 
afdeling 86 i Herning:” I forbindelse med 
den store renovering her hos os, har der 
været et rigtig godt samarbejde med 
beboere og afdelingsbestyrelse. De ned-
satte en arbejdsgruppe, som besluttede 
hvilke valgmuligheder, der skulle være 
med hensyn til køkkener og altaner.  Jeg 
var med i gruppen og kunne fortælle lidt 
om, hvad man skal tage hensyn til, når 
man skal lave den slags.” 



18

fællesskabet 
Der er mange fordele ved at være i et stort fæl-
lesskab som det, Lejerbo udgør. Lige fra det nære 
fællesskab i den enkelte afdeling til det store 
solidariske fællesskab som for eksempel kommer 
til udtryk i det arbejde, der gøres i de boligsociale 
fora og demokratiudvalget. Men fællesskaber 
skal gødes og vandes, for at de fortsat kan trives.  
Og det gør vi ud fra en helhedsbetragtning. På 
den måde bliver indsatsen bedre, og vi får mest 
muligt ud af ressourcerne.
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Demokratiudvalget
Demokratiudvalget har i 2007 arbejdet med to større 
emner. Det ene er en kortlægning af, hvilke samarbejds-
former og modeller organisationerne bruger i forhold 
til kommunerne. Det mundede blandt andet ud i en 
pjece med anvisninger og forklaringer til inspiration for 
organisationsbestyrelserne.

Det andet store emne er rekruttering og fastholdelse af 
bestyrelsesmedlemmer.  Rigtig mange steder i Lejerbo 
og i dagens Danmark i det hele taget er det svært at 
tiltrække frivillig arbejdskraft. Det gælder også bestyrel-
sesarbejdet, som jo er grundstammen i beboerdemokra-
tiet. 

Derfor har demokratiudvalget sat sig for at gøre 
noget på den front. Helt konkret har udvalget igang-
sat en pilotkampagne. Formålet med kampagnen 
er dels at afdække, hvordan bestyrelserne arbejder 
med rekruttering, og hvad beboernes holdning til 
bestyrelses arbejdet er. Dels at udvikle og afprøve kom-
munikationsværktøjer til at lette det lokale rekrutte-
ringsarbejde.  Pilotprojektet afsluttes i efteråret 2008. 
 

It-udvalget
It-udvalget lægger strategien for, hvordan it bedst kan 
understøtte det lokale beboerdemokrati. Det betyder, at 
udvalget beslutter og iværksætter projekter og aktivite-
ter på området. I 2007 arbejdede udvalget videre med 
at gøre nøgletal, beboerlister med mere tilgængelige for 
bestyrelserne for på den måde at lette deres arbejde. 
Samtidig arbejder udvalget på at udvikle rammerne for 
afdelingernes lokale hjemmesider. Det skal blandt andet 
ske ved en integration med www.lejerbo.dk, sådan at 
hjemmesiderne hænger bedre sammen.

Også e-læring har udvalget i samarbejde med kursus-
afdelingen så småt sat i gang. Målet er en elektronisk 
værktøjskasse til bestyrelsesmedlemmerne.  

It-udvalgets arbejde er på den måde et eksempel på, 
at de muligheder og kompetencer, vi har tilsammen, 
kommer den enkelte afdelingsbestyrelse til gode.
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Helle Ingstrup, beboerrådgiver, afdeling 128 på 
Amager: ”Alle peger på, at ensomhed er et stort pro-
blem, så vi har lavet et netværk for pensionister. Vi 
mødes fast om tirsdagen, og en gang om måneden er 
der foredrag og udflugt. Tit i samarbejde med lokale 
kræfter som fx sognemedhjælperen og ældresagen. 
Og der er masser af gods i beboerne selv. Man kan 
altid finde ressourcer – selv blandt de såkaldt res-
sourcesvage. ”

For at skabe effektive rammer for erfaringsudveksling 
og vidensdeling arbejder Vest på at oprette en hjem-
meside, som skal samle den viden, de forskellige aktører 
sidder inde med på området. Det gælder beboerdemo-
kraterne, varmemestrene, de boligsociale medarbejdere 
og andre. På den måde behøver vi ikke opfinde den 
dybe tallerken flere gange, men får i stedet mulighed 
for at inspirere hinanden og kvalitetssikre indsatsen på 
tværs.  
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De boligsociale fora
Da hovedbestyrelsen i 2006 nedsatte de to boligsociale 
fora, et for øst og et for vest, var formålet at identificere 
den røde tråd i den boligsociale indsats og at få sat erfa-
ringsudvekslingen inden for området på skinner.  I løbet 
af 2007 gik arbejdet så i gang. Den røde tråd blev fundet 
og erfaringsudvekslingen påbegyndt.

Den røde tråd blev besluttet at være ”evnen til at bo” 
og ”afdelingernes attraktionsværdi”, hvilket vil sige, 
at vi skal have gode boliger til en konkurrencedygtig 
pris, samtidig med at afdelingernes image ikke er en 
hæmsko.
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Michael Keis, forretningsfører i 
Næstved: ”Vi har jo fået sammenlagt 
organisationer i 2007. I den forbin-
delse lavede vi en fælles rundtur med 
den nye organisationsbestyrelse for 
Lejerbo Faxe. De var rundt og kigge 
på alle afdelingerne i den nye organi-
sation. Det blev en rigtig god tur, hvor 
bestyrelsen både lærte bebyggelserne 
og afdelingsformændene at kende. ”
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Mette Lauridsen, konsulent i sekretariatet: ”Da Lejerbo 
havde formandskabet for det strategiske samarbejde 
i 2007, var jeg med til at arrangere et fælles seminar 
for de tre organisationers bestyrelser. Det var første 
gang, vi talte om, hvad der skal ske med vores samar-
bejde fremover. En utrolig spændende proces. Og helt 
personligt har det strategiske samarbejde givet mig 
et nært kollegafællesskab med konsulenterne fra FSB 
og Boligkontoret Danmark.”

Strategien er delt op i tre hovedområder med hver sin 
målsætning: For det første at kommunikationen hænger 
sammen og ikke stritter i mange modsatte retninger, 
hverken hvad angår indhold eller udtryk.  For det andet 
at kommunikationen understøtter Lejerbos udviklings-
områder, så vi handler og fremstår professionelt over 
for omverdenen. Og endelig for det tredje at Lejerbos 
værdier kommunikeres aktivt, så vi får fortalt de gode 
historier om forretningen og fællesskabet Lejerbo.
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Strategi for kommunikation
2007 blev året, hvor Lejerbo fik en kommunikations-
strategi. Strategien viser, hvilke målsætninger vi vil opnå 
med kommunikationsarbejdet, og hvilke aktiviteter der 
skal til for at nå dem. Og omvendt sikrer strategien, at 
den enkelte aktivitet, hvad enten det er en kampagne, 
et nyhedsbrev eller noget helt tredje, faktisk hænger 
sammen med Lejerbos mission og visioner. Strategien 
skal altså give overblik, helhed og retning.

Vi lægger vægt på, at al kommunikation skal tage 
udgangspunkt i målgruppens behov. Først på den måde 
bliver den enkelte pjece, den enkelte nyhed eller del af 
hjemmesiden rigtig brugbar for dem, den er tiltænkt.
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arbejdspladsen
Ingen gode løsninger uden gode medarbejdere. 
Derfor skal vi sørge for at beholde de gode med-
arbejdere, vi har, og sørge for at klæde dem på til 
udfordringerne. Samtidig skal vi kunne tiltrække 
nye medarbejdere. Vi har brug for mange forskel-
lige kompetencer til at kunne varetage Lejerbos 
store opgaveportefølje. Og derfor skal vi sætte 
ind på mange forskellige fronter.
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Arbejdsmiljøet på dagsordenen
Det psykiske arbejdsmiljø blandt ejendomsfunktio-
nærerne blev sat på dagsordenen i 2007. Ikke uden 
grund, for ifølge det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, er netop ejendomsfunktionærernes job et 
af de farligste, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. 
Derfor har Lejerbo lavet en trivselsundersøgelse blandt 
alle ejendomsfunktionærerne.

Forud for selve spørgeskemaundersøgelsen blev der 
holdt en række lokale informationsmøder.  Og det 
bevirkede, at undersøgelsen fik en meget høj svarpro-
cent. Ikke mindre end 75% af ejendomsfunktionærerne 
svarede.

Undersøgelsen viste, at der generelt er gode arbejds-
forhold i Lejerbo. Også når vi sammenligner os med 
andre arbejdspladser inden for alle brancher i Danmark. 
På to områder har vi dog særlige udfordringer. Det er på 
emnerne ”Vold og trusler om vold” og ”Mobning”. 
Mobning og chikane foregår ofte kollegerne indbyr-
des. Men i andre sammenhænge er det beboerde-
mokraterne, der chikanerer. Vold og trusler om vold sker 
næsten udelukkende fra beboere.

Det skal vi selvfølgelig ikke acceptere. Så de lokale 
regionskontorer arbejder videre med resultaterne for 
at lave regionale handlingsplaner, der kan støtte op om 
ejendomsfunktionærernes arbejde.
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Per Hellmann, driftschef i København: ”Da jeg skulle 
ansætte en varmemester i 2007, gik jeg helt klart 
efter en medarbejder med et stort service-gen. Før i 
tiden var det den håndværksmæssige baggrund, der 
var vigtigst. Nu betyder service-genet og it-kompe-
tencerne mindst lige så meget. Det bliver sværere og 
sværere at få folk, så vi skal også tænkte utraditionelt, 
når vi søger folk”.
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Lokalinspektører
I 2007 begyndte ordningen med lokalinspektører at 
finde fodfæste flere steder i Lejerbo-landet.  Ordningen 
er en ny måde at organisere den daglige drift i afde-
lingerne på.  

Helt konkret betyder det, at en lokalinspektør ude i 
afdelingen står for det overordnede i forbindelse med 
drift og vedligeholdelse i boligområderne og for den 
daglige ledelse af ejendomsfunktionærerne.

En af fordelene ved lokalinspektørordningen er, at ejen-
domsfunktionærerne ikke skal bruge tid på at sætte sig 
ind i de administrative opgaver, men kan koncentrere 
sig om de praktiske opgaver.

Og så kan lokalinspektøren nemt og hurtigt prioritere 
og træffe beslutninger, fordi han allerede er på stedet 
og ved, hvordan tingene fungerer i afdelingen. 

For at klæde de nye lokalinspektører bedst muligt på 
til at varetage opgaverne tilbyder vi en frivillig 2-3 årig 
lederuddannelse, som er skræddersyet til netop den 
gruppe.

Vi indfører ordningen med lokalinspektører, når det 
kan lade sig gøre. Det vil sige ved frivillige aftaler med 
varmemestre/gårdmænd, når der bliver stillinger ledige 
og så videre. I region Nord er store dele allerede omor-
ganiseret, og herfra meldes der om tilfredshed hele 
bordet rundt – også hos kunderne. Og det er jo den 
helt afgørende forudsætning, at bestyrelser og beboere 
oplever en bedre service.

Skræddersyet viden
At vi i Lejerbo har vores egen kursusafdeling betyder, at 
vi kan skræddersy målrettede kursus- og efteruddannel-
sestilbud til lige præcis de behov, vores medarbejdere 
har, og når behovet opstår.  For eksempel blev 2007 
”skimmelsvampens år” – ikke mindst i kursusmæssig 
henseende. Behovet for viden var stort og derfor arran-
gerede kursusafdelingen adskillige temaeftermiddage 
landet rundt. Et emne der virkelig vakte interesse blandt 
vore varmemestre og driftschefer. Vi kunne i den forbin-
delse også tilbyde Boligkontoret Danmarks ejendoms-
funktionærer at deltage i disse temaeftermiddage.

I 2007 udbød afdelingen i alt 76 kurser af varierende 
omfang og længde.  49 kurser blev gennemført, de 29 
for ansatte og 20 for de beboervalgte. I alt fik godt 1.100 
kursister glæde af kursusafdelingens tilbud i 2007.
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Jens Rudolph, varmemester, afdeling 101 i Kolding: 
”Kommunen spurgte, om vi kunne tage folk i arbejds-

prøvning. Det sagde vi ja til. Jeg mener, at folk skal 
have en chance for at komme videre i livet.  Og ind i 
mellem får jeg så nogle gode emner fra kommunen.  I 
2007 er en af dem blevet fastansat her hos mig.”
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Personalegoder i Lejerbo
2007 blev året hvor især de offentlig ansattes mang-
lende personalegoder kom på dagsordenen. I Lejerbo er 
vi opmærksomme på, at et godt arbejdsmiljø og attrak-
tive medarbejderordninger er vigtige faktorer i forhold 
til både rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. 

Vi har en særlig udfordring: Vores decentrale struktur 
og ejendomsfunktionærernes ansættelse ude i afdelin-
gerne indebærer nemlig, at vi ikke har mulighed for at 
tilbyde de samme personalegoder til alle medarbejdere. 
Vi har imidlertid valgt, at dette ikke skal indebære, at vi 
ikke vil tilbyde eksempelvis bruttolønsordninger til de 
administrative medarbejdere. Bruttolønsordninger vil 
sige ordninger, hvor medarbejderen opnår en bespa-
relse, der svarer til skattebeløbet.

Derfor har vi i 2007 indført erhvervskort, som er et 
månedskort til kollektiv transport, og den gamle bred-
båndsordning er blevet ført ajour. I kantinen i domicilet 
bliver der serveret sund og fedtfattig mad, og vi har i 
2007 indgået aftale med en stor fitnesscenterkæde, som 
p.t. har 15 centre fordelt over hele landet. Så en stor del 
af alle Lejerbo-ansatte har nu derfor mulighed for at 
dyrke motion for en billig penge. 
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Som led i boligaftalen mellem regeringen, Dansk Folke-
parti og Det Radikale Venstre fra 2006 blev det aftalt, at 
der skulle gennemføres et udvalgsarbejde om reform 
af styringen af den almene sektor. Det udvalgsarbejde 
bliver afsluttet i foråret 2008. Der er ingen tvivl om, at 
reformen kommer til at betyde noget blandt andet for 
vores samarbejde med kommunerne. Ikke mindst fordi 
der lægges op til, at den nuværende regulering skal 
erstattes af fælles målaftaler, dokumentation og dialog.
I det hele taget vil den almene boligsektor komme på 
den politiske dagsorden i den nærmeste fremtid, hvor 
boligforliget skal følges op. Og der skal ske noget på 
det område, hvis sektoren skal kunne bidrage til at 
løse boligproblemerne og de boligsociale problemer i 
Danmark. Her bliver især beboernes opsparede midler i 
Landsbyggefonden en afgørende brik.

I Lejerbo skal vi være med til at præge udviklingen og 
de beslutninger, der ligger til grund for den. Det gør 
vi på flere måder: Ved at tale med politikerne lokalt og 
nationalt; ved at blande os i debatten hvor det er muligt; 
og ved at gå foran og vise, hvordan de daglige udfor-
dringer, som afdelingerne står med over hele landet, 
rent faktisk bliver løst.

Endelig skal vi styrke og udnytte det netværk, som 
Lejerbo også er. For det er en af de fordele ved Lejerbo, 
som virkelig er med til at ruste os til fremtiden: Så 
mange engagerede, kreative og kyndige mennesker kan 
sammen udrette det mest fantastiske!

Bent Bundgaard,
Landsformand

Kigger vi fremad, ser det ud til, at en del af udfordring-
erne i den kommende tid vil ligne dem fra 2007: De 
boligsociale udfordringer, svære vilkår for nybyggeriet, 
kvalitetsløft af vores boliger, kampen om de dygtige 
medarbejdere og så videre.

Men jeg tror også, at vi i det kommende år vil se udfor-
dringer, som kræver mere vidtgående løsninger, end vi 
har været vant til: De faldende indtægter kombineret 
med stigende udgifter og forventninger om mere indi-
viduel service. Det kræver i den grad nye og anderledes 
løsninger at få det til at hænge sammen.

frem mod store udfordringer
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Beretning til regnskab 2007
Overskuddet for 2007 blev på 0,4 mio. kr. Resultatet  
er opstået ved et overskud på rentemarginalen på  
7,4 mio. kr.  samt et underskud på driften på 7,0 mio. kr.

Underskuddet på driften skyldes i al væsentlighed, at 
byggesagshonorarerne er blevet mindre end oprindeligt 
forventet. Dette skal ses på baggrund af, at en række 
større renoveringsopgaver har taget længere tid end 
planlagt. En del af indtægterne på disse opgaver kan 
derfor ikke indgå i regnskabet for 2007, men vil indgå i 
senere års regnskaber.

Der har i året været bruttoadministrationsudgifter på 
131,2 mio. kr. mod et budget på 131,4 mio. kr. Omkost-
ningerne er således i al væsentlighed i overensstem-
melse med det forventede. Dog skal følgende afvigelser 
omtales:

Personaleudgifterne har været mindre end budget-
teret, hvilket skyldes, at der i løbet af året har været en 
række ubesatte stillinger, specielt i driftcheffunktionen, 
ligesom overarbejde m.v. i forbindelse med domicilflyt-
ningen blev væsentligt mindre end forventet.

Kontorholdsudgifterne og afskrivningerne på driftsmid-
ler er blevet større end budgetteret, hvilket kan henfø-
res til, at opgaverne for de ubesatte driftchefstillinger er 
blevet løst gennem ekstern konsulentbistand, ligesom 
der på it-området har været større udgifter i forbindelse 
med etableringen af ny it- infrastruktur.
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Budget 2008
Overskuddet inden udlodning forventes i 2008 at 
blive på 21,2 mio. kr. Overskuddet, som alene består af 
resultatet af kapitalforvaltningen, er beregnet ud fra en 
forudsætning om en gennemsnitlig diskonto på 4,0 % 
samt et forventet afkast på obligationsbeholdningen på 
4,0 %. 

Administrationsbidraget for 2008 udgør 2.796 mod i 
2.688 i 2007. 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. Overenskomstaftalerne for 2008 
og fremad betyder alene en stigning i lønudgifterne på 
4,5 % årligt. Hertil kommer, at manglen på arbejdskraft 
betyder øget lønpres inden for visse områder.

På indtægtssiden forventes der, i lighed med 2007, 
begrænset honorar fra nybyggeriet. Endvidere er ind-
tægterne fra forbedringsarbejder som tidligere nævnt 
behæftet med stor usikkerhed mht. tidspunktet for 
indtægtsførsel grundet de store renoveringsprojekter.

Der vil fortsat blive arbejdet videre med udviklingen af 
supplerende indtægtsområder for at kunne overholde 
bestyrelsens målsætning om stigning i administrations-
bidraget.

Udlodning til organisationer
I forbindelse med opgørelsen af kapitalforvaltningen for 
2007 besluttede Lejerbos hovedbestyrelse at udlodde 
ekstra 9,4 mio. kr. til Lejerbos datterorganisationer.

Beløbet, som er beregnet på basis af såvel indeståender 
som antallet af lejemål, er tilskrevet de enkelte organisa-
tioner pr. 31/12 2007.

Forrentningen til afdelinger og organisationer udgør 
herefter 3,4 % for året 2007.

Egenkapital     
Pr. 1. januar 2007 udgjorde arbejdskapitalen 142,1 mio. 
kr. Med et overskud på 0,4 mio. kr. og afgang i form 
af tilskud på 3,9 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. 
december 2007 opgøres til 138,2 mio. kr, opdelt i en 
bunden arbejdskapital på 108,8 mio. kr. og en dispo-
nibel arbejdskapital på 29,4 mio. kr. Der mangler at 
blive hjemtaget endelig finansiering af Lejerbos nye 
domicil på 50,0 mio. kr. Tages der højde for dette, vil 
den bundne arbejdskapital udgøre 58,8 mio. kr. og den 
disponible arbejdskapital udgøre 79,4 mio. kr.

Obligationsbeholdning
Obligationsbeholdningen havde pr. 31. december 2007 
en kursværdi på 815,8 mio. kr. Beholdningens varighed 
udgjorde 2,0 ved udgangen af året, og kursrisikoen 
kunne da beregnes til 16,4 mio. kr. ved en rentestigning 
på en 1 %.
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RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget

2007 2007 2008

UDGIFTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER

Bestyrelsesvederlag m.v. 1.041.216 1.000 1.030

Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.344.810 1.760 1.560

Personaleudgifter 79.775.651 81.500 84.600

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger 331.864 250 200

Kontorholdsudgifter (incl. it-drift) 30.844.078 28.400 26.580

Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, adm. ejendom) 9.534.386 10.160 9.700

Afskrivninger, driftsmidler 5.655.059 5.150 5.150

Særlige aktiviteter 2.119.513 2.665 2.105

Revision 587.761 530 600

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 131.234.338 131.415 131.525

Tilskud til afdelinger 3.625.206 3.030 800

Renteudgifter (incl. kurstab på obligationer m.v.) 30.814.263 11.100 17.000

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 165.673.807 145.545 149.325

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

Ekstraordinære udgifter 3.366.395 0 0

UDGIFTER I ALT 169.040.202 145.545 149.325

Overskudsfordeling:

 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 442.183 21.220 21.200

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 169.482.385 166.765 170.525
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Administrationsbidrag, afdelinger i drift

Andet støttet boligbyggeri

Sideaktivitets-afdelinger

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

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget

2007 2007 2008

INDTÆGTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER

Administrationsbidrag:

1. Afdelinger i drift, hovedaktivitet 92.252.340 93.350 97.984

2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 9.455.127 8.600 10.700

3. Sideaktivitets-afdelinger 1.080.000 1.200 1.400

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 10.375.891 10.115 10.941

Renteindtægter incl. realis. kursg. på obligationer m.v. 41.879.917 35.350 39.000

1. Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 2.774.628 3.200 2.000

1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 8.562.231 14.950 8.500

Diverse indtægter 265.728 0 0

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 166.645.868 166.765 170.525

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 2.836.517 0 0

INDTÆGTER I ALT 169.482.385 166.765 170.525



34

lejeR
B

o
 i ta

l - Ba
la

n
ce

AKTIVER 2007 2006

(1.000 kr)

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Administrationsbygninger -

Kontantværdi pr. 1/1 2006 14.890 t.kr. 84.866.195 7.971

Inventar 5.955.587 1.184

Automobiler 2.052.500 3.501

It-anlæg 6.310.287 3.131

Andre anlægsaktiver 3.021.105 1.987

ANLÆGSAKTIVER I ALT 102.205.674 17.774

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Lån til afdelinger 6.267.546 5.799

Kapitalindskud, sideaktiviteter 721.639 766

Andre finansielle anlægsaktiver 376.591 916

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.365.776 7.481

ANLÆGSAKTIVER I ALT 109.571.450 25.255

OMSÆTNINGSAKTIVER

Organisationer/afdelinger i drift 19.122.932 27.796

Debitorer 6.939.489 6.797

Andre tilgodehavender 30.353 70

Forudbetalte udgifter 0 54.396

Tilgodehavende renter m.v. 18.285.726 13.141

Værdipapirer/obligationsbeholdning 694.704.372 604.111

Likvide beholdninger 30.779.036 125.826

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 769.861.914 832.137

AKTIVER I ALT 879.433.364 857.392
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Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2007.

Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs-
praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til 
hovedkontoret.

PASSIVER 2007 2006

(1.000 kr)

EGENKAPITAL

Boligorganisationsandele 12.600 14

Opskrivningshenlæggelser 367.370 0

Arbejdskapital 138.223.824 142.101

EGENKAPITAL I ALT 138.603.794 142.115

LANGFRISTET GÆLD

Prioritetsgæld, administrationsejendomme 666.172 791

LANGFRISTET GÆLD I ALT 666.172 791

KORTFRISTET GÆLD

Organisationer/afdelinger i drift 655.094.668 643.342

Afdelinger/sideaktiviteter 357.365 351

Bankgæld 65.537.416 54.190

Leverandører 2.265.358 2.413

Omkostninger 2.752.730 1.390

Afsætninger 2.011.812 2.212

Feriepengeforpligtelse 9.800.000 9.400

Anden kortfristet gæld 2.344.048 1.187

KORTFRISTET GÆLD I ALT 740.163.397 714.485

PASSIVER I ALT 879.433.364 857.392
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Lejerbos hovedkontor
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 57
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk
Hjemmeside: www.lejerbo.dk 

Regionskontorer

Aalborg
Vesterå 18
9000 Aalborg
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 74
E-mail: aalborg@lejerbo.dk
Områder: Brovst, Frederikshavn, Hadsund, 
Hanstholm, Hinnerup, Møldrup, Nibe, Odder, 
Pandrup, Randers, Rougsø, Sejlflod, Skørping, 
Thisted, Aalborg, Aalestrup, Århus.

Herning
Bryggergade 3B
7400 Herning
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 16
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: 38 12 14 40
E-mail: kolding@lejerbo.dk
Områder: Bogense, Børkop, Greis, Horsens,  
Kolding, Nyborg, Tinglev, Vejle.

Næstved
Ringstedgade 76
4700 Næstved
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 13 97
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: 38 12 13 76
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: 38 12 13 55
E-mail: bb@lejerbo.dk

Lokalkontor Hillerød
Torvet 7
Postboks 239
3400 Hillerød
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 14 93
E-mail: hilleroed@lejerbo.dk
Områder: Allerød, Birkerød, Farum,  
Fredensborg, Frederiksværk, Helsingør, 
Hillerød, Slangerup.

Forvaltningsgruppe  
København/Nordsjælland
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 98
E-mail: forv-kbh-nord@lejerbo.dk
Områder: Borgergården, København, Allerød, 
Birkerød, Farum, Fredensborg, Frederiksværk, 
Helsingør, Hillerød, Slangerup 

Forvaltningsgruppe 
Storkøbenhavn
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 10 91
E-mail: forv-storkbh@lejerbo.dk
Områder: Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, 
Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, 
Høje-Tåstrup, Ishøj, Køge, Lyngby, Rødovre, 
Sognegårdens B/S, Søllerød.

Udlejning hovedstadsområdet
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf.: 70 12 13 10
Fax: 38 12 11 45
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.
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Bent Bundgaard
Indtrådt første gang: 1-6-2000

Gunnar Sørensen
Indtrådt første gang: 1-9-1994

Kenneth Høfler
Indtrådt første gang: 12-5-1997

Helle Worn
Indtrådt første gang: 15-5-2007

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
Stig Nielsen (B)
Bent Thyge Nielsen (B)

Arbejdernes Bolig- 
selskab i Rødovre
Harriet Søndberg (B)
Michael Kaadtmann (B)

Bogense
Elisabeth Mikkelsen (B)
Hanne Haugen (B)

Bornholm
Ole Madsen (B)
Gitte Rasmussen (B)

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

Brovst
Bjarne Nielsen (F)
Erling Jacobsen (K)

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

Brøndby Boligselskab
7 repræsentanter 
(har endnu ikke sat navne på)

Børkop
Annette Bæk (B)
Grethe Kock (B)

Farum
Helge Winberg (B)
Henrik Andersen (B)

Faxe
Winnie Købke (B)
Bent Kunding (B)
Anne Marie Leit (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)
Jane Filt (B)

Gentofte
Mogens W. Gertz (B)
Anders Petersen (B)

Gladsaxe
Peder Mainz (B)
Bjarne Wermuth (B)

Glostrup
Eva Weiss (K)
Leif Schwartz (B)

Grejs
John Refsgaard (K) 
Kaj Bo Pedersen (B)

Hadsund
Rita Jensen (B)
Ronny Thomsen (R)

Helsingør
Otto Jørgensen (B)
Stig Dencker (B)

Herning
Anne Marie Harringer (B)
Erik Pedersen (B)
Torsten Riis Andersen (R)

Hillerød
Bruno Vilborg (B)
Karin Persson (B)
Anne-Lise Marcussen (B)

Holbæk
Bent Sode Hansen (B)
Robert Juhl (B)
Arne Grim (B)
Jørgen Topsøe (R)

Holstebro 
Lai Sadie Femø (B)
Aase Sønderby (B)
mangler p.t. 1 repræsentant

Horsens
Erik Algren Sørensen (B)
Anker Ulriksen (B)
Benny Davidsen (B)

Fortegnelse over repræsentantskabets medlemmer (foruden hovedbestyrelsen)
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) 
Else Andersen (B)
Tage Clausen (B)

Kalundborg
Niels Krøyer (B)
Karl Erik Pedersen (B)

Kolding
Bent Jacobsen (B)
Bruno Kjær (B)
Morten Lauritsen (B)
Pia Thomsen (B)
Annie Terp Thomsen (K)
Holger Brems Christensen (B)
Britta Käs (B)

København
Leif Flemming Jensen (F)
Joan Jensen (K)
Flemming Grandal (B)
Jan Hyttel (B)
Bjarne West (B)
Youssef Senounou (B)
Mariann Jensen (B)
Mohammed Sobhie (B)
Mohammed Aslam (B)
Kan udpege 3 repræsentanter 
mere

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

Lolland
Conny Andersen (B)
Preben Hansen (B)

Lyngby
Annie Smith (B)
Tove Holm (B)

Møldrup
Anette Andersen (B)
Gunnar Korsbæk (R)

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

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

Næstved
Gert Sørensen (B)
Dina Jæger (B)
Lona Schunck Rasmussen (B)
Aase Løvenholdt (B)
Lene Henriksen (B)
Arne Friis (B)

Odder
Ib Øgaard (F)
Hanne Nygaard Jensen (B)

Odsherred
Preben Senniksen (K)
Johs. Evald Olsen (B)

Pandrup
Birgit Stokbro (F)
Lars Mejhede (B)

Randers
Carsten Gylling (B)
Mangler p.t. 1 repræsentant
Kan udpege yderligere 1 repræsent-
ant

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

Rudersdal
Conny Birkholm (B)
Jørgen Larsen (B) 
Eigil Storm (K)

Rødovre (B)
Mogens Plesner Mathiasen (B)
Jørgen Knudsen (B)
Mangler p.t. 1 repræsentant
 
Sejlflod
Jørn Boye Pedersen (R)
mangler p.t. 1 repræsentant

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

Skælskør
Morten Støwer (B)
Thomas Støwer (B)
 
Skørping
Børge Olsen (F)
Leo Christensen (B)

Slangerup
Torben R. Thomsen (B)
Kan udpege 1 repræsentant 
yderligere
 
Sognegårdens Boligselskab
Kirsten Jacobsen (B)
Mangler p.t. 1 repræsentant

Stenlille
Jørgen Diness (B)
Karl Stausholm (B)

Stevns
Mogens Tolstrup Christensen (F)
Sussi Oettinger (B)

Struer/Lemvig
Claus Christoffersen (B)
Sally Jensen (B)

Thisted
Henrik Kristensen Sølvbjerg (B)
Eigil Knudsen (B)

Tinglev
Harald Søndergård (F)
Preben Nielsen (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)

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

26.03.2008

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



om årets kunstner
Værkerne på forsiden af denne årsberetning er skabt af 
kunstneren Lotte Agger. De er ikke sådan lige at placere, 
men befinder sig et sted på grænsen mellem fotografi 
og maleri. For Lotte Agger arbejder med akrylfarver på 
digitale fotoprints. Vel at mærke fotografier hun selv 
tager. Med sit kamera indfanger hun fragmenter af en 
genkendelig hverdag, og hun synes ofte at tiltrækkes af 
det, hun selv kalder for hverdagens kedsommelighed og 
æstetiske kitsch.

Midt i den grå hverdag dukker små visuelle overraskel-
ser op, og det er ofte dem, der får Agger til at trykke på 
udløseren. Det kan være fodbolde efterladt i en vandpyt, 
røde bær på en busk, der har tabt sine blade eller en 
opsats med kunstige blomster i en vindueskarm.

Hun leger altså med vores opfattelse af fotografiet som 
dokumenterende virkeligheden, når hun med malingen 
bygger videre på det sete, og forvandler den kedelige 
hverdag til sært drømmende stemninger.

Agger sammensætter ofte sine billeder i horisontale 
eller vertikale forløb som små fortællinger.  Forløbene 
sammensættes både ud fra komposition, former, farver 
og tematik, det vil sige motiver, der supplerer hinanden 
både formalistisk og stemningsmæssigt.

Lotte Agger er uddannet fra Billedskolen på Jagtvej og 
har siden deltaget på en lang række udstillinger over 
hele landet. Gå ind på www.lotteagger.dk for at se flere 
af hendes fotomalerier.

Lotte Agger


