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Ulykkerne har nu ikke hag-
let ned over os i kølvandet 
på den økonomiske krise

2008: Midt i den smukkeste årstid kom der en god, 
visionær og fremadrettet rapport om den almene 
sektors fremtidige styring. En rapport, som loyalt 
angav nye løsninger for et styrket samarbejde mel-
lem boligorganisationer og kommuner, og som 
foreslog forenklinger og bedre regler. Alt sammen 
med det formål at styrke den almene sektors rolle 
på boligmarkedet, og give os mulighed for at ba-
lancere vores boligsociale opgaver og skabe mere 
attraktive og robuste boligom-
råder.

Rapporten skulle følges op af et 
forslag til ny finansiering med 
en lavere starthusleje. Det skul-
le sikre, at der kom gang i byggeriet, så også men-
nesker med almindelig indkomst får mulighed for 
at flytte i en nybygget almen bolig. 

Nu er det gode forarbejde fortonet i en uklar poli-
tisk situation. Det virker, som om den almene sek-
tors 525.000 boliger og omkring 1 mio. beboere 
ikke eksisterer hos de centrale politiske beslut-
ningstagere.

”Her går det godt fru kammerherreinde, det går så 
godt, det går så godt” – sådan sang Gunnar Lem-
vigh, som tjeneren James, der skulle berette, at 
alskens ulykker var haglet ned over slottet. Ulyk-
kerne har nu ikke haglet ned over os i kølvandet 
på den økonomiske krise. Den almene sektor er ro-
bust, har vænnet sig til at håndtere store og tunge 
sociale opgaver og har kræfter, ressourcer, netværk 
og naboskab, som får det til at fungere. Ikke i kraft 
af den politiske velvilje, men på trods. 

Lejerbo kom fornuftigt ud af 2008. Formuen holdt 
skansen på kapitalmarkedet, vores drift er i god 
gænge, og vi har forstået at ”sætte tæring efter 
næring”. Vi forsøger at fastholde et fornuftigt og at-
traktivt administrationshonorar. Det giver desuden 
mulighed for at vinde driften af kommunale ældre-
boliger, og i 2008 blev det til nye opgaver i Ålborg, 
Odder og Stevns. Med Nygårdsparken i Brøndby er 
der indgået en midlertidig administrationsaftale. 

Det er en spændende opgave, 
som Lejerbo vil gøre sit yder-
ste for at leve op til. Velkom-
men til Nygårdsparken.

Det strategiske samarbejde 
med FSB og Boligkontoret Danmark sluttede ved 
udgangen af året. Med Boligkontoret blev der gjort 
et ekstra forsøg på at afklare, om der var grund-
lag for en egentlig fusion. Det måtte begge par-
ter konkludere, at der ikke var. Men sammen har 
vi gennemført en række projekter, opnået bedre 
indsigt i branchen og ikke mindst fået et skarpere 
indblik i vores egne styrker og udfordringer. 

På samme måde giver denne beretning også et 
indblik i Lejerbos succeser og udfordringer i 2008. 
God læselyst!

Palle Adamsen      
Administrerende direktør

”Det går så godt”
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Nybyggeri
I 2008 afleverede Lejerbo 77 ny-
opførte boliger; 116 boliger er 
under udførelse og 82 er under 
planlægning.

Af de 77 afleverede boliger er de 74 
ældreboliger, de to er institutioner 
og den sidste er et serviceareal. 

BeBoerne nyder de Lyse LokALer I pLejeBoLIgerne på VIntersBøLLe strAnd.

• foto: kim
 tverskov & arkiv •
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de nye pLejeBoLIger er resuLtAtet Af et tæt 
sAmArBejde. frA Venstre ses VArmemester 
peder Bonde, jette schuLtz og merete pom-
mergAArd, Begge frA VordIngBorg kommu-
ne og forretnIngsfører mIchAeL keIs.

Et nedslidt plejehjem og behov for flere plejehjemspladser 
har ført til et tæt samarbejde mellem Lejerbo og Vordingborg 
Kommune. I 2008 kunne de glæde sig over at se resultatet af 
samarbejdet i form af 50 nye plejehjemsboliger. 

Lejerbos forretningsfører i Næstved Michael Keis fortæller, at 
projektet begyndte med workshops og en tæt dialog med 
distriktschefen og personalet om det nye byggeris indretning 
og funktion.

en fin proces
Distriktsleder Jette Schultz har været meget glad for samar-
bejdet med Lejerbo.

Samarbejde der gør en forskel
Lejerbo og Vordingborg Kommune har arbejdet sammen om at etablere 50 nye plejehjemsboliger.

”Det har været en god proces, hvor vi fra personalets side tid-
ligt fik mulighed for at fremlægge vores ønsker, og selvom 
projektet på et tidspunkt blev skåret ned, tog man stadig 
højde for vores ønsker.”

Tæt samarbejde 
Vordingborg Kommune har ansvaret for at visitere ældre til 
Lejerbos lejligheder og for at drive centeret med en fælles le-
delse, personale og så videre. Lejerbo har ansvaret for service, 
drift og vedligeholdelse og for syn af lejligheder, indflytning og 
fraflytning. Ifølge Michael Keis vil Lejerbo i løbet af 2009 tage 
initiativ til at få beboerdemokratiet i gang. Det kræver alt sam-
men et tæt samarbejde imellem regionskontor, varmemester, 
plejecenterets daglige ledelse, beboerne og deres pårørende.
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Forening 
og 

forretning

Lejerbo har ikke før haft en formuleret for-
retningsstrategi – hvorfor kommer den nu?

”Den kommer som en naturlig følge af vores arbej-
de med visionerne. Forretningsstrategien er en del 
af svaret på, hvordan vi egentlig får omsat visioner 
til handling”, indleder Lis.

”Og så er det fordi, der nu kommer opgaver i ud-
bud. Vi har ikke rigtig tidligere været vant til at 
skulle byde ind på opgaver i udbud”, supplerer 
Torben.

Lejerbos vækst skal opnås via 
•	 nybyggeri.	
•	 aftaler	om	administration	af	

nye enheder ved deltagelse i 
udbud	eller	ved	direkte	mar-
kedsføring, når der ikke er tale 
om	udbud.	

Ved udvikling af nye forretnings-
områder	skal	vi	fremme	bevidst-
heden	om
•	 hvilke	ydelser,	der	er	indeholdt	

i Lejerbos ydelsesbeskrivelse 
(kerneydelser),	som	kunderne	

betaler for via det generelle 
administrationshonorar.	

•	 hvilke	ydelser,	der	er	tillægs-
ydelser,	som	kunderne	derfor	
skal betale separat for.

•	nye	ydelser,	som	skal	prissættes	
realistisk i forhold til ydelsens 
værdi og betales separat.

kunderne skal opleve, at der i 
ydelserne	ligger	en	merværdi,	og	
medarbejderne	skal	være	bevidste	
om,	at	de	 leverer	en	merværdi,	
der kan prissættes.

derfor skal der i levering af alle 
eksisterende og nye ydelser fast-
holdes en høj kvalitet og konstant 
arbejdes på at udvikle og effekti-
visere værktøjer og processer.

Målet	om	at	Lejerbo	skal	opfattes	
som	mere	end	et	administrati-
onsselskab indebærer, at vi skal 
understøtte foreningskulturen 
og give kunderne en oplevelse 
af,	at	de	via	den	fælles	admi-
nistration også er en del af en 
foreningskultur. FO
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I 2008 formulerede Lejerbos 
ledelse en forretningsstrategi. Vi 
har spurgt forvaltningsdirektør 
Lis Fonnesbech-Wulff og forret-
ningsfører Torben Krogh om, hvad 
en almen boligorganisation skal 
med sådan en.

Hvad er ideen med strategien?

”Ud over at det her er en forening, så er der også en 
forventning om, at vi er gode til at drive forretning. 
Strategien handler om vækst. Og jo mere vækst, 
jo billigere og bedre skulle det gerne være for alle 
vores kunder. Vi skal kunne administrere på den 
billigst mulige måde, i den bedst mulige kvalitet”, 
forklarer Lis.

Hænger det at have en forretningsstrategi 
overhovedet sammen med foreningen Le-
jerbo?

”Ja. En forening er jo ikke nødvendigvis noget fi-
lantropisk. Et fællesskab koster også penge. Derfor 
skal prisen og kvaliteten selvfølgelig være rigtig”, 
mener Lis. 

”Forretningsstrategien skal skaffe os nye kunder, 
men endnu vigtigere: Den skal hjælpe os med at 
fastholde de kunder, vi allerede har”, slår Tor-
ben fast.
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RenoveringerI 2008 afleverede Lejerbo reno-
veringssager	for	244,4	mio.	kr.,	
mens	der	er	renoveringer	for	 
843	mio.	kr.	under	udførelse.	

AfdeLIngsformAnd mogens 
erIk Brockhusen Bor seLV I en 
Af fjordpArkens fAntAstIske 
penthouse-LejLIgheder.

fjordpArkens BeLIggenhed er der 
Ikke noget I Vejen med.

• foto: kim
 tverskov •

Arkitekturpris 
til Lejerbo Kolding
Lejerbo Kolding fik en kommunal arkitek-
turpris for renoveringen af Fjordparken.

Hvert år uddeles Kolding Kommunes Arkitekturpris. I 2008 modtog Lejerbos afde-
ling Fjordparken prisen for ”en lys og indbydende istandsættelse udført i en men-
neskelig skala”.

Det er Fjordparkens 3 højhuse på hver 12 etager, der har været igennem en omfat-
tende renovering fra top til tå, fra yderst til inderst.

Bedre image
Afdelingsformand i Fjordparken Mogens Erik Brockhusen er stolt af arkitekturpri-
sen. Han ser den som et skulderklap til alle dem, der har bidraget til den meget 
vellykkede renovering.

”Fjordparken har fået et meget bedre image efter renoveringen, og det er mit klare 
indtryk, at her er mere ro og mindre hærværk end tidligere. Når folk besøger Fjord-
parken, bliver de meget overraskede over, hvor flot her er”, beretter Mogens.
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Hvad har vi fået ud af at deltage i samarbejdet?

”Det har været en meget lærerig proces, hvor vi både har fået 
udviklet vores personlige netværk, og samtidig er blevet klo-
gere på os selv”, fortæller Bent.

”Vi har fået en masse godt input, de gange vi har været 
sammen. Vi holdt et seminar, hvor selskabernes hovedbe-
styrelser mødtes og udvekslede erfaringer om opbygning 
og samarbejde. Det har givet godt stof til eftertanke i vores 
eget arbejde med at skabe et bedre demokrati i Lejerbo”, 
supplerer Helle.

Har det givet stof til eftertanke på andre måder?

”Vores medarbejdere har mødtes og lært noget af hinanden, 
som de stadigvæk kan bruge, men hvor meget det betyder, 
må tiden vise”, konkluderer Bent.

”Det er min vurdering, at medarbejderne har fået noget at 
arbejde med, også efter samarbejdet er slut. Det vigtigste har 
været at få en afklaring på fusionsspørgsmålet, så vi ikke går i 
uvished om, hvad fremtiden byder”, slutter Inge.

ikke SPildte kræfter
Ophøret af det strategiske samarbejde betyder ikke, at det er et spildt 
samarbejde. Landsformand Bent Bundgaard, hovedbestyrelsesmedlem 
Helle Worm og medarbejderrepræsentant i hovedbestyrelsen Inge Skov 
Hansen forklarer.

Det	strategiske	samar-
bejde bestod udover 
Lejerbo af boligselska-
berne fsB og Bolig-
kontoret	Danmark.

Bent BundgAArd

heLLe Worm

Inge skoV hAnsen

• foto: m
ikal schlosser  •



de unge skuLLe Ikke BAre gå rundt 
og sAmLe pApIr, rydde op og rense 
grAffItI. de skuLLe hAVe et rIgtIgt 

ArBejde, der kræVede, At de fIk 
hænderne op Af Lommen.
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Unge hjælper med at renovere
Køge Kommunes integrationspris 2008 gik til et Lejerbo-projekt i Søparken i Køge.

 
AfdeLIngen opLeVer mIndre hærVærk 
og grAffItI nu, fortæLLer formAnd 
johnny jensen. 

BeBoerrådgIVer heLLe hyLtoft er en 
Af kræfterne BAg det prIsBeLønnede 
projekt I søpArken.

I Lejerbos byggeri Søparken fik man i 
2008 den idé at oprette sommerjob til 
unge i forbindelse med renoveringen af 
byggeriet. 

”Vi ville gerne bekæmpe hærværk og 
styrke de unges følelse af ansvar for be-
byggelsen og samtidig motivere dem 
til at komme i gang med uddannelse og 
job,” fortæller Søparkens afdelingsfor-
mand Johnny Jensen.

Helhedsplanen indeholdt et lomme-
pengeprojekt, hvor de unge kunne ”op-
tjene” et større beløb til et ungeprojekt, 
hvis de undlod at lave hærværk over 
en periode. Men beboerrådgiver Helle 
Hyltoft anbefalede, at det var bedre at 
bruge pengene her og nu.

”De unge skal ikke bare gå rundt og ryd-
de op. Vi ville hellere skabe noget rigtigt 
arbejde,” fortæller hun.

Til ansættelsessamtale
Heldigvis var den ansvarlige entre-
prenør med på ideen. Hver af de unge 
kunne få tre ugers arbejde til den over-
enskomstmæssige løn, som svarede 
til deres alder. Men først skulle de til 
en ansættelsessamtale, fortæller Helle 
Hyltoft. 

”Ansættelsessamtalerne var et signal 
om, at det her skulle tages seriøst. Jeg 
så dem i øjnene og spurgte, om de kun-
ne komme op om morgenen, og om 
de var indstillet på at få hænderne op 
af lommen! Da de kom ind på kontoret, 
kravlede de nærmest over dørtrinnet. 

De gik ud ad døren med rank ryg og en 
kontrakt i hånden.” 

ejerskab
De unge hjalp blandt andet med at 
blande mørtel og gik håndværkerne til 
hånde med store som små arbejdsop-
gaver. 

Efter de seks uger sluttede projektet 
med et arrangement, hvor de unge fik 
udleveret en udtalelse, der var skrevet 
personligt til hver enkelt. 

”Projektet har været en succes, og de 
unge har fået et ejerskab til området. 
Vi ser mindre hærværk, og der er ingen, 
som maler graffiti på de nyrenoverede 
bygninger, ” siger Johnny Jensen. Han 
håber på, at et nyt hold unge kan starte 
i et lignende projekt til sommer.
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VideooVerVågning     forhindrer kriminAlitet

loven
Ifølge	lovforslagene	vil	boligområder	under	
visse betingelser kunne få tilladelse til tv-
overvågning. tilladelsen skal gives af den 
lokale	politidirektør	og	må	kun	gives	for	en	
tidsbegrænset periode. det bliver nok også 
et krav, at der skal opsættes skilte, så bor-
gerne ved, at de bliver overvåget.

Opsætning af 52 overvågningskameraer i Lejerbo-afdeling 
fører til ny lov om tv-overvågning. Afdelingsformand Poul 
Birger Lund og næstformand i hovedbestyrelsen Kenneth 
Høfler fortæller. 
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kenneth høfLer gLæder sIg 
oVer, At der BLIVer Bedre 
muLIgheder for At skABe 
tryghed I BoLIgområderne.

kAmerAerne BLIVer hængende, IndtIL det 
BLIVer LoVLIgt At tænde for dem Igen, for-
tæLLer pouL BIrger Lund.

• foto: kim
 tverskov & jakob levesen & arkiv •

VideooVerVågning     forhindrer kriminAlitet

I begyndelsen af 2008 steg 
omfanget af hærværk og ty-
veri i Lejerbos byggeri på 
Skallerupvej i Aalborg. Nog-
le unge havde fundet ud af, 
hvordan de med et koben 
kunne vippe ruden i for - 
dør ene til side, stikke en hånd 
ind og låse fordøren op. På 
fire en halv måned oplevede 
beboerne 62 indbrud. 

Overvågningskameraer blev 
sat op, og hærværk og ind-
brud er siden forsvundet. ”Be-
slutningen om at bruge pen-
ge på videoovervågning er 
blevet taget enstemmigt på 
fire beboermøder,” fortæller 
Poul Birger Lund.

Desværre viste det sig, at ka-
meraerne ikke var sat lovligt 
op, og afdelingen måtte sluk-
ke for dem. Men meget tyder 

på, at det i løbet af 2009 bli-
ver lovligt at overvåge et bo-
ligområde. Der er nemlig på 
baggrund af sagen opstået 
et politisk flertal i Folketinget 
for at tillade videoovervåg-
ning i boligområder. 

Det er Kenneth Høfler, som 
også er organisationsfor-
mand i Aalborg, meget til-
freds med:  ”Der står jo i lo-
ven om tv-overvågning, at 
private ikke må foretage tv-
overvågning af gader, ve-
je og pladser, som benyttes 
til almindelig færdsel, men 
det er uklart, hvor grænser-
ne præcist går.” 

”Tryghed for vores bebo-
ere er afgørende, men vi skal 
selvfølgelig holde os inden 
for lovens rammer”, siger 
Kenneth.
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et skulderklap 
til ildsjælene
I 2008 uddelte Lejerbos hovedbestyrelse for første 
gang initiativprisen. Hovedbestyrelsesmedlem Tina 
Waldorff fortæller hvorfor.

Tina, hvorfor skal vi have sådan en initiativpris?

Fordi det er vigtigt at anerkende dem, der laver frivilligt arbejde, 
påskønne at de gider. Vi skal huske, at hvis der ikke er nogen ildsjæ-
le, så sker der ingenting. Så prisen understøtter det, vi gerne vil i 
Lejerbo: At give rum for liv, for at der sker noget. 

Hvordan er initiativprisen forskellig fra aktivitetspuljen?

For det første er den ikke en fast pulje, hvor en aktivitet eller et pro-
jekt er afhængigt af, at der kommer penge. Prisen gives derimod til 
noget, der er vokset frem lokalt for egne ressourcer, uafhængigt af 
de penge, der følger med en pris.

Hvad mener du, at prisen kan bruges til lokalt?

Den er ikke særlig kendt endnu. Men jeg kan se, at andre steder 
bliver den brugt som motivationsfaktor. Så den kan bruges til at 
give hinanden et skulderklap. Og den kan bruges til, at andre også 
får øje på de enestående ting, der sker rundt omkring. 

tIn
A

 W
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hoVedBestyreLsesmedLem  LILIAn 
mortensen  er  også  formAnd  for 
AfdeLIngen  hoLtBjerg  I  hernIng, 
som  VAr  den  ene  modtAger  Af 
InItIAtIVprIsen  2008.  LILIAn  fremhæ-
Ver  Især  opBAknIngen  frA  såVeL  
BestyreLsen  som  BeBoerne  og  VAr-
memesteren  som  grunden  tIL,  At  
deres  projekt  BLeV  en  succes.  ”BAk 
op – eLLers  dør  Både  ILdsjæLene  og 
Ideerne”,  Lyder  rådet  frA  LILIAn.

• foto: m
ikal schlosser & jakob levesen •
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Hvorfor skal vi overhove-
det have en kunstfond?

”Kunsten betyder noget i 
dagligdagen. I min lokale 
afdeling har vi både gavlud-
smykninger og skulpturer, og 
beboerne er meget engage-
rede. Selv hvis blot en pære 
er gået i belysningen af kun-
sten, gør de med det samme 
opmærksom på det.”

Hvilke afdelinger har ty-
pisk fået penge til kunst-
projekter?

”Der er ikke én type afdeling, 
men det kræver, at man også 

kunSten 
giver værdi i hverdagen
Lejerbos kunstfond opbrugte sine midler i 2008. Fra 
den har hovedbestyrelsen løbende bevilget penge til 
kunstprojekter. Hovedbestyrelsesmedlem Aksel Borresen 
fortæller om tankerne bag.

selv gør en indsats, for at 
kunsten bliver til noget. Det 
handler om at have nogle 
ideer, der hvor man bor, og 
sådan en indsats skal selv-
følgelig belønnes. Der har 
mest været tale om en på-
skønnelse, da beløbene ikke 
er så store. Så man skal selv 
spytte noget i projektet, hvis 
det skal blive til noget eller fx 
ansøge flere fonde.”

”Kunst bør efter min me-
ning være en selvfølgelig-
hed i hverdagen, når man 
bor alment”, slutter Aksel  
Borresen.

• foto: m
ikal schlosser & arkiv •

AkseL Borresen

Mit Lejerbo sat i gang
hovedbestyrelsen har besluttet at 
iværksætte et webprojekt, der skal 
give brugerne langt flere selvbetje-
ningsmuligheder.	Projektet	hedder	
”mit Lejerbo”. det vil blandt andet 
give	mulighed	for	at	brugeren	selv	
kan rette i sine opskrivninger, betale 
online,	tilmelde	sig	et	elektronisk	
panel,	 få	bedre	søgemuligheder,	
præsentation	af	boligerne	og	me-
get	mere.	

Hillerød-kontoret flyttet
Lokalkontoret i hillerød flyttede i 
sommeren	2008	til	Huginsvej	1C.	Her	
har	både	medarbejdere	og	kunder	
fået	bedre	plads	–	og	 ikke	mindst	
bedre parkeringsforhold.
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revisionen anbefalede i øvrigt 
en konsolidering i sidste års 
revisionsprotokollat. 

 erIk fALLesen

henrIk rIcken

Hvorfor er det trods alt gået godt 
i år?

Erik: Det handler jo om at investere for-
sigtigt og ikke satse det hele ét sted. 

Henrik: Det er en strategi, vi har haft 
gennem en lang årrække. Og det har 
gjort, at vi ikke har fået så mange øre-
tæver i den periode, hvor andre fik rigtig 
mange. 

Hvad er det for nogle penge, der 
bliver forvaltet?

Henrik: Det er lejernes opsparede mid-
ler. Lejerne sparer op til vedligeholdelse, 
til forbedringer osv. De penge forvalter 
vi på lejernes vegne. 

Kunne det ikke lige så godt betale 
sig for den enkelte organisation at 
sætte pengene et andet sted?

Erik: Jeg tror, at den her måde tjener lej-
erne bedst. 

Henrik: Der er nogle stordriftsfordele i at 
pulje pengene sammen. Og ved at man 
har samlet forvaltningen i forretningsfø-

rerorganisationen, har boligorganisation-
erne en til at tage skraldet, hvis tingene 
ikke går så godt. 

Nogle af pengene fra dette års for-
rentning er brugt til konsolidering. 
Hvorfor det?

Erik: Vi konsoliderer os til den tid, hvor det 
går mindre godt. Det må ikke være sådan, 
at vi står og mangler, for det er lejernes 
penge, det gælder. 

Henrik: Du kan sige, at vi samler nødder til 
vinteren. Vi ved bare ikke, hvornår vinteren 
sætter ind, eller hvor lang den bliver. Så vi 
er nødt til at kalkulere med, at den sætter 
ind i morgen, og at den varer fem år.  

Vi regner med en lAng Vinter
Trods årets finanskrise har Lejerbo en god klat penge på bogen, og vi har fået en fornuftig forrentning 
i 2008. Hovedbestyrelsesmedlem Erik Fallesen og koncernøkonomichef Henrik Ricken fortæller om at 
passe godt på pengene.
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BjArne s. hAnsen hAr sAmLet en 
mængde InformAtIoner og redskABer 
tIL gLæde for medLemmerne I LejerBos 
mAnge BestyreLser.

henrIk rIcken

Bjarne, hvad har tanken med værktøjskassen været?

Tanken har været at give afdelingsbestyrelserne et redskab, 
som de kan bruge i deres arbejde. Simpelthen at klæde afde-
lingsbestyrelserne på så godt som muligt. Derfor indeholder 
den grundlæggende viden om, hvad man laver i en besty-
relse, og hvordan man kan gøre det.  

Hvordan er den blevet til?

Der findes jo et hav af materiale i forvejen. Det er bare et 
spørgsmål om at finde det. Dels hos os selv i Lejerbo, dels hos 
vores kolleger og dels hos BL. Og så er det samlet sammen til 
noget, man kan bruge. 

Vores afdelingsbestyrelser er jo meget forskellige. Nogle er 
meget aktive, og andre steder sker der ingenting. Kan værk-
tøjskassen være med til, at man kommer i gang, ja så er målet 
nået. Den er en måde at understøtte beboerdemokratiet net-
op de steder, hvor man mangler ideer til at komme videre.

En værktøjskasse fyldt med viden
Afdelingsbestyrelserne har fået deres egen værktøjskasse, udgivet 
af kursusudvalget. Hovedbestyrelsesmedlem Bjarne S. Hansen er 
ophavsmand til kassen.

VærktøjSkASSe
Værktøjskassen til afdelingsbestyrel-
ser finder du på www.lejerbo.org
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Hvorfor udkommer der et nyhedsbrev, hvor 
hovedbestyrelsen kommunikerer direkte til 
alle beboerdemokraterne?

”Fordi vi gerne vil fortælle, hvad vi laver. Lejerbo er 
jo ikke et københavnerfirma. Det er et lokalt firma 
med administration i København. Derfor skal vi 
vise de lokale bestyrelsesmedlemmer, at der er en 
hovedbestyrelse, som faktisk varetager beboernes 
interesser”, mener Knud-Erik.

Erik er enig: ”Ved at kommuni-
kere direkte slipper man for 
en masse mellemled. Der 
er ikke nogen, der skal 
føle, at de er for små til 
at være med. Vi er på 
lige fod.”

tingene kommer ud
Nyhedsbrevet Beboerdemokraten bliver sendt ud til alle Lejerbos bestyrelsesmedlem-
mer. Hovedbestyrelsesmedlemmerne Erik Gemmer og Knud-Erik Hansen mener, at det 
styrker gennemsigtigheden i Lejerbo.

erIk gemmer knud-erIk hAnsen

Hvordan synes I, at det fungerer?

”Somme tider spørger folk: Hvad er nu det? Hvad er 
det I laver? Derfor er det godt med nyhedsbrevet. 
Der skal være åbenhed i de demokratiske proces-
ser”, slår Knud-Erik fast.

”Jeg oplever, at folk ved væsentlig mere om, hvad 
der sker i hovedbestyrelsen. Nyhedsbrevet med-

virker til, at tingene kommer ud, og i 
nogle organisationer følger man 

virkelig op på det. Det er rigtig 
glædeligt”, slutter Erik.  

• foto: m
ikal schlosser •

Nye medier
Som	resultat	af	den	kom-

munikationsstrategi,	Lejerbo	
udviklede	i	2007,	har	flere	nye	medier	

set dagens lys. det gælder nyhedsbre-
vet	Beboerdemokraten,	nyhedsbrevet	
Medarbejderen	og	koncernmagasinet	
Lejlighedsvis. desuden lægges der ge-

nerelle nyheder ud på www.lejerbo.
dk	og	mere	bestyrelsesrettede	

og lokale nyheder ud på  
www.lejerbo.org
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boligSociAle iVærkSættere
2008 blev året, hvor Lejerbo skulle gøre de mange boligsociale helhedsplaner til virkelighed.

VI skAL koncentrere den BoLIgsocIALe IndsAts om BeBoernes eVne tIL At Bo, 
mener mette frAnces johAnnesson.

• foto: kim
 tverskov •

I årets løb har Lejerbos regionskontorer, afdelinger 
og boligsociale medarbejdere været i fuld gang 
med at gøre de mange boligsociale helhedsplaner 
til virkelighed.

Mere end 130 mio. kr., som Lejerbo på landsplan 
har fået fra Landsbyggefondens pulje til social 
og forebyggende indsats, har skabt travlhed ikke, 
mindst i Lejerbo København. Her har boligsocial 
koordinator Mette Frances Johannesson – i sam-
arbejde med mange andre ansatte og frivillige 
ildsjæle - været primus motor i igangsætningen af 
nye boligsociale projekter.

Mange ansættelser 
”Det har været spændende at virkeliggøre de man-
ge ideer og projekter, som vi har udviklet på siden 
2007. De er meget forskellige og igangsættes reelt 
først, når vi har ansat en lokal projektleder,” fortæl-
ler Mette Frances Johannesson.

Men en projektleder er ikke tilstrækkelig. For at 
helhedsplanerne skal gennemføres med succes, 
har Lejerbo København opbygget lokale teams 
med to til fire projektmedarbejdere, der kan støtte 
hinanden i hverdagen. 

evnen til at bo 
I de boligsociale projekter arbejder de nyansatte 
og afdelingerne sammen om at styrke beboernes 
evne til at bo i afdelingerne. Man fokuserer derfor 
meget på tryghed og trivsel, på at bekæmpe hær-
værk og på at skabe pæne, rene og velfungerende 
boligområder.
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Gunnar, hvordan er det gået?

Jeg er sådan set ikke forbavset over resultaterne 
af vores undersøgelse: At interessen ikke er den 
største blandt beboerne, den forholdsvis høje 
gennemsnitsalder på beboerdemokraterne, eller 
at yngre beboere er mere interesserede i projekt-
arbejder. Det er nogle af konklusionerne.

Hvad skal der gøres ved det?

Vi har arbejdet med, hvordan vi får gjort folk in-
teresserede. Blandt andet ved at kommunikere 
direkte med dem og ved at få dem til at deltage 
i afdelingsmøderne.  Det er der udviklet en række 
værktøjer til at hjælpe med. Det var meningen, 
at de skulle testes, men det er ikke gået helt som 
planlagt.

Hvad skal der så ske?

Det skal vi beslutte i demokratiudvalget. Udfor-
dringen er jo, at mange beboere ikke er interesse-
rede i fællesskabet. De vil bare have et godt sted 
at bo, mens vi ser beboerdemokratiet som noget 
helt afgørende. 

Demokratiudvalget har arbejdet med rekruttering af nye 
bestyrelsesmedlemmer. Næstformand i hovedbestyrel-
sen Gunnar Sørensen giver her en forsmag på projektets 
resultater.

dIrekte kommunIkAtIon er en Af Vejene tIL At få foLk gjort Interesse-
rede, mener gunnAr sørensen.

Vi skal have gjort folk interesserede



123
4253

4
2

345
56

734

23

fæ
llessk

a
BeT

Palle Adamsen 
formand for BL
I	juni	2008	blev	Lejerbos	administre-
rende	direktør	Palle	Adamsen	valgt	
til	 formand	for	Boligselskabernes	
Landsforening (BL). herudover sidder 
6 Lejerbofolk og 1 repræsentant fra 
Brøndby Boligselskab i BLs repræ-
sentantskab.
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Anny Borch opfAtter 
BestyreLses-It som en stor 
LetteLse.

LArs BAk ser gerne At 
BestyreLses-It BLIVer VIdere-
udVIkLet.

• foto: kim
 tverskov •

• foto: m
ikal schlosser •

Hvis du sidder til et bestyrel-
sesmøde og har en diskus-
sion om, hvorvidt afdelingen 
har råd til at bestille levende 
musik til sommerfesten, så 
kan et password og et par 
klik med musen give dig di-
rekte adgang til afdelingens 
budget.  

”Det er en stor lettelse for be-
styrelserne, og det er meget 
tidsbesparende. Tidligere 
var man nødt til at ringe til 
varmemesteren og spørge til 
budgettet. Nu er der online-
adgang hele døgnet - også 
når varmemesteren har fyr-
aften,” fortæller Anny Borch.

Lars Bak siger: ”Beboerlisten, 
som man kan finde under 
bestyrelses-it, er også nyttig. 
Det er en opdateret liste med 
navne og telefonnumre på 
alle beboere i ejendommen. 
Den er god at have med til 
afdelingsmødet.”

”Afdelingens tilstandsrap-
port og vedligeholdelses-
plan kan også findes ved et 
par klik med musen”, fortæl-
ler Lars Bak, der, sammen 
med de øvrige medlemmer 
af it-udvalget, vil videreud-
vikle det nye it-værktøj.

Nyt it-værktøj giver Lejerbos bestyrelser adgang 
til nyttige informationer om, hvad de har brugt af 
penge. Lars Bak og Anny Borch sidder både i hoved-
bestyrelsen og it-udvalget.

Online-regnskaber 
til bestyrelser
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erfArIng og frIskhed mødes. 
eLeVer som jeAnette seehusen 
er en stor fordeL for LejerBo, 

mener LIs emAnueL.

• foto: m
ikal schlosser •

•		Elever	i	Lejerbo		•
 Lejerbo har i øjeblikket 3 
elever ansat på hovedkontoret i 

Valby.

•		Medarbejdere	i	Lejerbo		•
Lejerbo har godt 500 ansatte ude 

lokalt i afdelingerne og ca. 170 ad-
ministrativt	ansatte.

Jeanette

Lis

Lis

Jeanette

Lis

Hvordan er det at være elev i Lejerbo?

Jeanette: Det har været sjovt. Det er spændende 
at se, hvad der sker i de forskellige afdelinger og få 
et indblik i, hvad der foregår i hele huset. 

Hvordan har det så været at have en elev?

Lis: Det har både været sjovt, og det har været 
spændende, og det har været udfordrende. Alene 
det at få en ung pige i afdelingen, der stiller no-
gen spørgsmål, vi ikke er vant til og har nogen 
kommentarer, som vi heller ikke hører så tit. Det 
har været lærerigt for os, at vi skal tænke i nogle 
andre baner. 

Hvordan er det anderledes end at få 
andre nye medarbejdere?

Lis: Det at Jeanette er så ung 
og så hendes måde at spør-
ge på, der er anderledes 

og mere umiddelbar. Det kommer bare fra leveren. 
Der er en anden friskhed. 

Hvad synes du, at Lejerbo kan tilbyde elever?

Jeanette: Lige præcis min elevplads tilbyder man-
ge forskellige ting. Jeg får et indblik i hele virksom-
heden. Ikke kun herinde i huset, men også ejen-
domsfunktionærerne og deres dagligdag. 

Hvad synes du, at Lejerbo kan bruge elever til?

Lis: Til at uddanne nogle nye kolleger. Ved at have 
elever skræddersyr vi jo faktisk medarbejdere til 

branchen. Der er selvfølgelig noget ar-
bejde i at uddanne, men det kom-

mer også igen, det er jeg helt 
sikker på. 

Skræddersyede folk
I september 2008 begyndte tre elever i Lejerbo. Jeanette Seehusen 
var en af dem, og hun har blandt andet siddet i forbrugsafdelingen 
hos Lis Emanuel.
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Det er spændende at se, 
hvad der foregår i hele huset
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Vi har sagt, at der er nul-
tolerance over for mobning

freddy kVIst Lægger Vægt på, At det nu er BLeVet LegI-
tImt At gøre noget Ved moBnIng.
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Hvad er det, I helt konkret har gjort?

”Vi har blandt andet lavet et konflikthåndteringskursus for 
alle Lejerbos ejendomsfunktionærer.  Og så har sikkerheds-
udvalget sat sig ned og lavet en mobbepolitik. Der har vi sagt, 
at der er nultolerance over for mobning. Og det gælder både 
fra beboere og ansatte”, fortæller Morten.

Hvordan kan man mærke indsatsen ude på arbejds-
pladserne?

”Vi har fået sat fokus på trivslen. De steder, hvor der har væ-
ret problemer, ved man nu mere om, hvad man kan gøre ved 
det, og hvornår det er ok at sige fra. Nu er det blevet legitimt 
at gøre noget”, siger Freddy, der også er medlem af Lejerbos 
hovedbestyrelse.

”Men vi døjer nok lidt med at få kollegerne til at åbne sig, i 
hvert fald i det jyske. Man skal endelig bruge sin sikkerheds-
repræsentant eller tillidsmand, når der er noget. Det kan også 
være en kollega eller driftschefen. Hvis vi skal være den bed-
ste arbejdsplads, så kan det jo ikke hjælpe noget, at der er 
mobning”, slutter Morten. 

Det er                at sige fra
2008 blev blandt andet brugt til at følge op på 
den trivselsundersøgelse, der blev lavet blandt 
ejendomsfunktionærerne i 2007. Medlem af sikker-
hedsudvalget Morten Jensen og tillidsrepræsen-
tant Freddy Kvist har været med i det arbejde.

OK

• foto: m
ikal schlosser •
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Denne beretning giver eksempler på, 
hvordan vi i hverdagen arbejder med at 
føre Lejerbos visioner ud i livet. I løbet 
af det kommende år vil vi gå visionerne 
nærmere efter i sømmene. Ikke fordi 
de nødvendigvis er forældede, men for 
at sikre os, at vi hele tiden har de helt 
rigtige sigtepunkter i kikkerten. Og det 
gælder både udviklingen af nye ydelser 
og tilbud, fremtidssikring af vores bo-
liger, det boligsociale område, energi, 
miljø og beboerdemokrati.

Det boligpolitiske arbejde, som Vel-
færdsministeriet er tovholder for, har 
ikke haft den fremdrift i 2008, vi forven-
tede. Det ser dog ud til, at styringsrefor-
men træder i kraft 1. januar 2010. Derfor 
må vi i det kommende år forberede os 
på, at de nye rammer for vores sektor 
snart bliver aktuelle.  Blandt andet skal 
vi forholde os til, at nybyggeriet ikke 
nødvendigvis vil tage fart, selv om boli-
gerne i den grad mangler, ikke mindst i 
hovedstadsområdet. 

Det nye samarbejde med kommunerne 
kommer til at få afgørende betydning 
for den almene sektor fremover. Det 
samarbejde skal vi i Lejerbo blive rigtig 
dygtige til. Vi har jo den fordel, at vi er et 
landsdækkende fællesskab; her behø-
ver hver enkelt boligorganisation ikke 

VISIONER 
er fremtidens sigtepunkter

selv opfinde den dybe tallerken – vi kan 
bruge hinandens erfaringer til at finde 
de bedste metoder.

Indadtil skal vi blive ved med at være 
et stærkt fællesskab med plads til de 
lokale forskelle, som sådan et stort bo-
ligselskab selvfølgelig også rummer. Vi 
skal sørge for, at administrationsbidra-
get fortsat kan holdes på et fornuftigt 
niveau. Og samtidig skal vi sikre, at Le-
jerbo kan blive ved med at udvikle sig; 
at administra-
tionen fortsat 
kan levere mo-
derne og flek-
sible ydelser i 
en god kvali-
tet; og at vi og-
så i fremtiden 
har råd til at hjælpe de afdelinger, som 
af den ene eller anden grund har det 
svært. Som jeg ser det, skal netop ba-
lancen mellem den sunde økonomi og 
det helt særlige fællesskab være ud-
gangspunktet for vores arbejde med 
fremtidens sigtepunkter. 

 Bent Bundgaard
Landsformand

Her behøver hver enkelt bolig-
organisation ikke selv opfinde 
den dybe tallerken - vi kan bru-
ge hinandens erfaringer
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Overskuddet for 2008 blev på 21,7 mio. kr. Resul-
tatet er opstået ved et overskud på rentemargi-
nalen på 23,1 mio. kr., nettodriftsudgifter på 0,2 
mio. kr. samt nettoekstraordinære udgifter på  
1,2 mio. kr.

I forbindelse med årsregnskabet for 2007 stod Le-
jerbo i den situation, at den overskydende likvidi-
tet ikke kunne finansiere forretningsførerorganisa- 
tionens indeståelser i forhold til datterorganisa-
tioner og afdelinger, og dermed at fællesforvalt-
ningen af Lejerbo-familien var i fare.

Revisionen anbefalede i denne forbindelse, at for-
retningsførerorganisationen fulgte den trængte 
likviditet tæt med henblik på sikre en oprethold-
else af fællesforvaltningen. 

På den baggrund iværksatte Lejerbos hoved-
bestyrelse en analyse af, hvor stor egenkapital 
der fremover skønnes at være nødvendig, for at 
Lejerbo fortsat kan være en robust virksomhed 
i forhold til fællesforvaltning, risiko på obligati-
onsbeholdning, deltagelse i kapitaltilførsler, den 
løbende drift m.v.

Analysen viste et behov for en ekstraordinær kon-
solidering på 20 mio. kr. således, at der arbejdes i 
retning af en egenkapital på 150-160 mio. kr.

Som en konsekvens af dette er det i forbindelse 
med årsregnskabet for 2008 besluttet at anvende 
årets resultat primært til konsolidering.

etablering af aktivitetspulje 
og midler til kunstfond
Udover konsolidering er det besluttet at anvende 
1 mio. kr. til en aktivitetspulje, som kan tildeles af-
delinger efter ansøgning.

Det er desuden besluttet at anvende forrent ningen 
af en del af egenkapitalen til fortsat sikring af til-
skud til kunst i afdelingerne. Beløbet vil skønsmæs-
sigt være 200.000 pr. år.

Egenkapital      
Pr. 1. januar 2008 udgjorde arbejdskapitalen 138,2 
mio. kr. Med et overskud på 21,7 mio. kr., afgang i 

2008– I KONSOLIDERINGENS TEGN
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• foto: arkiv •

form af tilskud på 4,2 mio. kr. kan arbejdskapitalen 
pr. 31. december 2008 opgøres til 155,7 mio. kr., op-
delt i en bunden arbejdskapital på 53,7 mio. kr. og 
en disponibel arbejdskapital på 102,0 mio. kr. 
 

Budget 2009
Overskuddet, inden eventuel udlodning, forventes i 
2009 at blive på ca. 22 mio. kr. Det forventede over-
skud, som alene består af resultatet af kapitalforvalt-
ningen, er beregnet ud fra en forudsætning om en 
gennemsnitlig diskonto på 4,25 % samt et forventet 
afkast på obligationsbeholdningen på 4,0 %. 

Administrationsbidraget for 2009 udgør 2.844 mod 
i 2.796 i 2008. Set over de seneste fem år ligger ud-
viklingen i administrationsbidraget på niveau med 
nettoprisindekset, hvilket er bestyrelsens målsæt-
ning for dette område.

På indtægtssiden forventes der, i lighed med de 
seneste år, begrænset honorar fra nybyggeriet. 
Desuden er indtægterne fra forbedringsarbejder, 
behæftet med stor usikkerhed mht. tidspunktet 
for indtægtsførsel på grund af de store renove-
ringsprojekter.

Endvidere har den seneste økonomiske udvikling 
betydet, at inflationsforventninger er faldet væ-
sentligt. Det betyder, at nettoprisindekset frem-
over ikke kan forventes at stige i så stort omfang, 
som det hidtil har været tilfældet.

Begge forhold gør, at målsætningen om at over-
holde nettoprisindekset kun kan overholdes, så-
fremt der findes supplerende indtægter eller fore-
tages effektiviseringer.

Begge dele er indarbejdet i Lejerbos forretnings-
strategi for 2009 og fremad, hvor der i høj grad 
satses på kontrolleret vækst samt etablering af nye 
indtægtsområder. 

Det er således målet, at der gennem deltagelse i 
udbud og samarbejder sker en stadig forøgelse af 
antallet af administrerede lejemål, uden at det fø-
rer til en forholdsmæssig stigning i medarbejder-
styrken.

Endvidere er det målet at etablere nye forretnings-
områder, der dels kan tilføre Lejerbos kunder øget 
værdi, dels kan skabe nye indtægtsmuligheder for 
forretningsførerorganisationen.
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regnSkAb
RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget

2008 2008 2009

UDGIFTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag m.v. 1.061.631 1.030 1.070

Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.487.281 1.560 1.560

Personaleudgifter 84.367.997 84.600 93.600

Forretningsførelse - administration ungdomsboliger 229.767 200 200

Kontorholdsudgifter (incl. it-drift) 27.695.276 26.580 27.300

Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, adm. ejendom) 11.013.362 9.700 10.800

Afskrivninger, driftsmidler 5.120.983 5.150 5.150

Særlige aktiviteter 2.266.090 2.105 2.355

revision 602.229 600 700

BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 133.900.631 131.525 142.735

Tilskud til afdelinger 818.714 800 800

renteudgifter (incl. kurstab på obligationer m.v.) 28.959.288 17.000 21.000

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 163.678.633 149.325 164.535

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
Ekstraordinære udgifter 3.087.399 0 0

UDGIFTER I ALT 164.286.628 149.325 164.535

Overskudsfordeling:

 1. henlæggelse til arbejdskapitalen 21.652.973 21.200 22.200

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 188.419.005 170.525 186.735

 - resultatopgørelse
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Ekstraordinære udgifter

Øvrige bruttoadministrationsudgifter

Personaleudgifter

Ekstraordinære indtægter og diverse

Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder

Byggesagshonorarer,  nybyggeri

Renteindtægter inkl. kursgevinster

Sideaktivitets-afdelinger

Andet støttet boligbyggeri

Administrationsbidrag, afdelinger i drift

Lovmæssige gebyrer m.v.

herfra kommer indtægterne... ... sådan anvendes de

Tilskud

Renteudgifter

Overskud

RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget

2008 2008 2009

INDTÆGTER (1.000 kr) (1.000 kr)

ORDINÆRE INDTÆGTER
Administrationsbidrag:

1. Afdelinger i drift, hovedaktivitet 96.533.774 97.984 101.544

2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet 11.806.359 10.700 12.800

3. Sideaktivitets-afdelinger 1.140.000 1.400 1.400

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 12.035.738 10.941 12.141

renteindtægter incl. realis. kursg. på obligationer m.v. 52.063.168 39.000 44.000

1. Byggesagshonorar, nybyggeri m.v. 2.110.646 2.000 1.500

1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v. 10.107.391 8.500 13.350

Diverse indtægter 738.214 0 0

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 186.535.390 170.525 186.735

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 1.883.715 0 0

INDTÆGTER I ALT 188.419.005 170.525 186.735

 - resultatopgørelse
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AKTIVER 2008 2007

(1.000 kr)

ANLÆGSAKTIVER
MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Administrationsbygninger 

Kontantværdi pr. 1/1 2006 17.540 t.kr. 84.129.366 84.865

inventar 5.111.250 5.955

Automobiler 1.306.943 2.052

it-anlæg 4.846.582 6.310

Andre anlægsaktiver 335

Andre anlægsaktiver 1.743.963 3.021

ANLÆGSAKTIVER I ALT 97.137.857 102.204

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
Lån til afdelinger 6.141.134 6.268

Kapitalindskud, sideaktiviteter 721.639 722

Andre finansielle anlægsaktiver 297.369 377

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.160.142 7.367

ANLÆGSAKTIVER I ALT 104.297.999 109.572

OMSÆTNINGSAKTIVER 
Organisationer/afdelinger i drift 2.730.371 19.122

Debitorer 4.490.569 6.939

Andre tilgodehavender 0 30

Forudbetalte udgifter 976.959 0

Tilgodehavende renter m.v. 18.082.028 18.285

Værdipapirer/obligationsbeholdning 725.358.944 694.704

Likvide beholdninger 121.249.453 30.779

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 872.888.324 769.861

AKTIVER I ALT 977.186.323 879.433

regnSkAb  - balance
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PASSIVER 2008 2007

(1.000 kr)

EGENKAPITAL
Boligorganisationsandele 12.400 12

Opskrivningshenlæggelser 0 367

Arbejdskapital 155.693.112 138.223

EGENKAPITAL I ALT 155.705.512 138.604

LANGFRISTET GÆLD
Prioritetsgæld, administrationsejendomme 50.536.559 666

LANGFRISTET GÆLD I ALT 50.536.559 666

KORTFRISTET GÆLD
Organisationer/afdelinger i drift 748.995.198 655.094

Afdelinger/sideaktiviteter 367.182 357

Bankgæld 0 65.537

Leverandører 2.843.587 2.264

Omkostninger 4.082.137 2.753

Afsætninger 2.759.147 2.012

Feriepengeforpligtelse 11.400.000 9.800

Anden kortfristet gæld 497.000 2.344

KORTFRISTET GÆLD I ALT 770.944.251 740.162

PASSIVER I ALT 977.188.323 879.433

Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB 2008.

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

sund, Møldrup, odder, pandrup, randers, 

rougsø, sejlflod, skørping, Thisted, 

aalborg, 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, Hol-

stebro,  struer og lemvig,  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, grejs, 

Horsens, kolding, nyborg, Tinglev, vejle.
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Næstved
ringstedgade 76

4700 næstved

Tlf.: 70 12 13 10

fax: 38 12 13 97

e-mail: naestved@lejerbo.dk

områder: faxe, lolland, nykøbing f., 

næstved, stevns, vordingborg.

Holbæk
labæk 15

4300 Holbæk

Tlf.: 70 12 13 10

fax: 38 12 13 76

e-mail: holbaek@lejerbo.dk

områder: odsherred, Holbæk,

kalundborg, skælskør, stenlille.

Lokalkontor i Brøndby 
nygårds plads 9

2605 Brøndby

Tlf.: 70 12 13 10

fax: 38 12 13 55

e-mail: bb@lejerbo.dk

Lokalkontor Hillerød
Huginsvej 1 C

postboks 239

3400 Hillerød

Tlf.: 70 12 13 10

fax: 38 12 14 93

e-mail: hilleroed@lejerbo.dk

områder: allerød, farum,  

fredensborg, frederiksværk, Helsingør, 

frederiksborg, rudersdal, slangerup.

Kontorer
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, 

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: aB rødovre, Bornholm, Brønd-

by, frederiksberg, gentofte, gladsaxe, 

glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup,  køge, 

lyngby, rødovre.

Udlejning hovedstadsområdet
gl. køge landevej 26

2500 valby

Tlf.: 70 12 13 10

fax: 38 12 11 45

e-mail: udlejning@lejerbo.dk

områder: aB rødovre, allerød, 

Borgergården, Bornholm, Brøndby, 

farum, fredensborg, frederiksberg, 

frederiksborg, frederiksværk, gentofte, 

gladsaxe, glostrup, Helsingør, Hvidovre, 

Høje-Tåstrup, københavn, køge, lyngby, 

rødovre, rudersdal, slangerup.
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Repræsentantskabets medlemmer
Hovedbestyrelsen
Bent Bundgaard (f)
kenneth Høfler (B)
  gunnar sørensen (B) 
Tina Waldorff (B)
erik gemmer (B)
Bjarne s. Hansen (B)
aksel Borresen (B)
Helle Worm (B)
anny Borch jensen (B)
erik fallesen (f)
knud erik Hansen (f)
lilian Mortensen (B)
lars Bak (B)
inge skov Hansen
freddy kvist

Allerød
Bent Thyge nielsen (B)
Henrik ewald (B)

Arbejdernes Boligselskab 
i Rødovre
Harriet søndberg (B)
Michael kaadtmann (B)

Bogense
elisabeth Mikkelsen (B)
Hanne Haugen (B)

Bornholm
ole Madsen (B)
gitte rasmussen (B)

Brande
kirsten grarup pedersen (B)
Carl ejler Holm (r)

Brøndby
john frimann (B)
asmus sørensen (B)
poul erik Traulsen (B)

Brøndby Boligselskab
knud-erik Christensen (B)
joan pedersen (B)
Bjarne andersen (B)
lizzi lykke jeppesen (B)
Michael Buch Barnes (B)
jørn Møller jensen (B)
Malan Hentze (B)

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)

k = kommunalt udpeget
B = Beboervalgt
f = udpeget af 
  forretningsførerorganisationen 
r = udpeget af boligorganisationens                        
  repræsentantskab

Fredensborg
jens Textor (B)
finn elmeskov (B)

Frederiksberg
erik s. Baastrup (B)
leif jensen (k)
lona fernandez ruiz (B)
anders kaare frederiksen (B)

Frederiksborg
Bruno vilborg (B)
karin persson (B)
anne-lise Marcussen (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 Husum 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
ane-Marie Harringer(B)
erik pedersen (B)
mangler p.t. 1 repræsentant

Holbæk
Bent sode Hansen (B)
robert juhl (B)
arne grim (B)
jørgen Topsøe (r)

Holstebro
aase sønderby (B)
lai sadie femø (B)
erik esager (r)

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)
kirsten jacobsen (B)
Benny Henriksen (B)

Høje-Taastrup
Helmer Hansen (B) 
Tage Clausen (B)
asker Brask (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
per Yderholm (f)
joan jensen (k)
flemming grandal (B)
jan Hyttel (B)
Bjarne West (B)
Youssef senounou (B)
Mariann jensen (B)
Walid el-jamal (B)
Mohammed aslam (B)
Birthe g. kristensen (B)
per Brynoldt (B)
kirsten Bjørton (B)

Køge
kaj Hansen (B)
johnny jensen (B)
finn Holten (B)

Lolland
Connie andersen (B)
preben Hansen (B)

Lyngby
annie smith (B)
Bent Hansen (B)

Møldrup
anette andersen (B)
Børge Møller (B)

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)
frantz Thaning (r)
vibeke Bekke (B)

Rougsø
ivan Hammer sørensen (r)
inge Hundborg (B)

Rudersdal
Conny Birkholm (B)
jørn larsen (B) 
eigil storm (k)

Rødovre
Mogens plesner Mathiasen (B)
jørgen knudsen (B)
lone poulsen (B)

Sejlflod
jørn Boye pedersen (r)
alice johansen (B)

Skjern
Hans Martin Thomsen (B)
jørgen nicolaisen (B)

Skælskør
Belinda jønsson (B)
vivi Christensen (B)

Skørping
Børge olsen (f)
leo Christensen (B)

Slangerup
Torben r. Thomsen (B)

Stenlille
jørgen diness (B)
karl stausholm (B)

Stevns
Mogens Tolstrup Christensen (f)
sussi oettinger (B)

Struer/Lemvig
Claus Christoffersen (B)
sally jensen (B)

Thisted
eigil knudsen (B)
Mangler pt. 1 repræsentant

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)
Birger Brix (B)
Birthe juul pedersen (B)
arne Christensen (B)

Århus
robert s. rasmussen (B)
Connie Bjørnsholm (B)

20.3.2009
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• foto: jakob levesen •

Bent Bundgaard
Indtrådt første gang: 1-6-2000

Tina Waldorff
Indtrådt første gang: 1-9-1994

Anny Borch Jensen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Lars Bak 
Indtrådt første gang: 10-5-2006

Gunnar Sørensen
Indtrådt første gang: 1-9-1994

Knud-Erik Hansen
Indtrådt første gang: 12-5-1997

Bjarne S. Hansen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Inge Skov Hansen
(administrativt personale)

Indtrådt første gang: 6-4-1982 

Kenneth Høfler
Indtrådt første gang: 12-5-1997

Erik Gemmer
Indtrådt første gang: 21-5-2001

Aksel Borresen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Freddy Kvist
(ejendomsfunktionærer)

Indtrådt første gang: 6-2-2007

Helle Worn
Indtrådt første gang: 15-5-2007

Erik Fallesen
Indtrådt første gang: 14-5-2003

Lilian Mortensen
Indtrådt første gang: 1-11-2005

Hovedbestyrelsen
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LArs Bonde

I Am humAn

Billedet på forsiden af årsberetningen 2008 er 
udført af Lars Bonde. Som kunstner arbejder han 
ofte med udgangspunkt i en farve eller en specifik, 
næsten ornamenteret eller grafisk komposition. Fi-
gurerne, der er anbragt i kompositionen, er også 
karakteristiske for Lars Bondes billeder. Både cirk-
lerne og figurerne har en fysisk struktur, der kan 
minde om kageglasur. En struktur man som be-
skuer næsten ikke kan lade være med at røre.  

Ord indgår tit som en del af Lars Bondes billeder, 
for eksempel som på det lille billede med teksten 
”I am human”; andre gange er det billedernes ti-
tel, der er med til at give værkerne en ekstra facet. 

Om årets kunstner

Billedet på forsiden af denne beretning hedder 
”There was only room for two”. 

Lars Bonde er uddannet cand.phil. i kommunika-
tion og har speciale i brug af semiotik (læren om 
tegn) i reklamebranchen. Som kunstner er han 
selvlært. Lars Bonde har udstillet på gallerier og 
kunstmesser blandt andet i Ålborg, Herning, Kol-
ding og København.

Se flere billeder på www.lars-bonde.dk


