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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Med den nye organisering håber bestyrelsen, at ALBOA 
bedst muligt kan leve op til de krav, som bestyrelsen 
stiller. Det betyder også, at organisationsplanen ikke er 
mejslet i sten, og at der, hvis behovet opstår, kan ske 
tilpasninger.

Ellers har året været præget af en række spændende 
initiativer, som du kan læse mere om inde i denne be-
retning:

 �  Digitalisering
700.000 stykker papir har endt deres liv i makula-
torens gab. Alle beboermapper findes nu elektro-
nisk.

 �  Lejlighedsplaner
Alle lejlighedsplaner er - i den udstrækning, det har 
været muligt - rentegnet, og kan nu findes under 
den enkelte afdeling.

 �  Elektronisk fraflytningssyn
ALBOA’s inspektører syner med iPad’s i næsten alle 
afdelinger.

 �  Ungdomspensionen Rundhøj
Salget af ungdomspensionen er nu afsluttet. Købs-
summen blev kr. 9.425.000.

 �  Saralyst Allé 55
Salget blev afsluttet og Saralyst Allé blev solgt for 
kr. 7.300.000.

 �  Boligsocial strategi og handlingsplan
2014 var året, hvor ALBOA som den første bolig-
organisation i Aarhus fik udformet en boligsocial 
strategi og handlingsplan.

 �  Gældsrådgivning
I samarbejde med BRFKredit kunne ALBOA fra ja-
nuar 2014 tilbyde økonomisk rådgivning til gælds-
plagede beboere. Tilbuddet har vist sig at være en 
succes.

 �  Serviceundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne
Undersøgelsen erstatter forestillinger og myter 
med reel viden, og viste generel tilfredshed med 
ALBOA’s servicering.

Indledende bemærkninger
ALBOA ruster sig til fremtidens udfordringer.

Som boligorganisation ønsker ALBOA at skabe bedre service for og af beboerne. Samtidig er det bestyrelsens ønske, 
at organisationen skal stræbe efter effektivitet og god økonomi. 
Derfor diskuterede og godkendte ALBOA’s bestyrelse i juni 2014 en ny organisationsplan, som skal give organisatio-
nen de bedste muligheder for at arbejde frem mod de mål, som bestyrelsen har opstillet.
Den nye organisationsplan tager udgangspunkt i det planlagte generationsskifte, og ser således ud:
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 �  Diverse politikker
ALBOA’s bestyrelse godkendte 
en opdatering af diverse poli-
tikker, som udgør organisa-
tionens overordnede køreplan 
samt principper for alle væ-
sentlige administrative proce-
durer og økonomiske disposi-
tioner. Kan findes på ALBOA’s 
hjemmeside. 

 �  Genopretningsplaner
Er ultimo 2014 blev opdateret.

 �  Solcelleanlæg Vejlby Vest
Da solcelleanlægget blev taget 
i brug, var det det største sol-
celleanlæg i en almen boligaf-
deling i Danmark.

 �  Generationsskifte, direktør
Sidst på året meddelte Jens 
Løkke Møller, at han ikke er 
interesseret i at blive direktør, 
men hellere vil fortsætte med 
at være personale- og sous-
chef. 

Som det fremgår, har 2014 været et 
meget begivenhedsrigt år, hvor der 
er lagt rigtig mange kræfter i, fra 
organisationsbestyrelse og ansatte, 
for at ”nå i mål”.

Samarbejdet i organisationsbesty-
relsen har fungeret godt, og sparrin-
gen mellem organisationsbestyrelse 
og direktion har været lærerig for 
begge parter.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN
ALBOA • ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

MAJ 2015

ALBOA ønsker at være en visionær 
og fremsynet boligorganisation, 
som tager del i løsningen af sam-
fundets udfordringer. ALBOA ønsker 
også at præge den almene sektor - 
både lokalt og på landsplan.

Fundamentet for ALBOA og hele 
den almene sektor er beboerdemo-
kratiet. Det er nødvendigt med et 
stærkt og bæredygtigt fundament, 
og derfor har organisationsbesty-
relsen fokus på at udvikle og bygge 
videre på det beboerdemokratiske 
område.

Med stærke beboerdemokrater og 
dygtige loyale medarbejdere, tegner 
der sig en lys fremtid for ALBOA.

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
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ORGANISATIONEN

Gentagne aktiviteter i ALBOA
Her er lidt om de forskellige tiltag og aktiviteter, ALBOA har haft gang i - i 2014.

Pensionistfest

Julearrangement for pensionister

Styringsdialog med kommunerne

Genopretningsplaner
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ORGANISATIONEN

Faste aktiviteter i ALBOA

Pensionistfest 2014
Festen blev holdt den 9. november 
2014, og der var fremmødt omtrent 
360 alderspensionister i NRGi Are-
na i Aarhus.
Denne gang var det en speciel begi-
venhed, da man kunne fejre pensio-
nistfestens 40 års jubilæum.

Som sædvanlig en hyggelig efter-
middag med et fint program:

 �  Velkomst ved formanden for 
arrangementsudvalget, som 
består af syv personer.

 �  Et glas vin, en vand eller øl.

 � Underholdning med Visens 
Skib, som underholdt i en lille 
time.

 �  Poul Ankersen takkede ar-
rangementsudvalget for dets 
mangeårige virke og beklage-
de, at arrangementsudvalget 
har valgt at stoppe.
Arrangementsudvalget bestod 
af:
• Grethe Staunskjær,  

Vejlby Vest
• Frits Johansen,  

Vejlby Vest

• Kirsten og Karl Sørensen, 
Søndervangen

• Grethe Mikkelsen,  
Høvænget

• Hanne Nielsen,  
Høvænget

• Jonna Vonsyld,  
Råhøjparken

En særlig tak til Grethe Staunskjær, 
som har været med i 33 år, de sene-
ste 15 år som arrangør.
Der blev overrakt en gave til arran-
gementsudvalget. 
Tonny Mikkelsen fra organisations-
bestyrelsen, som startede pensio-
nistfesterne for 40 år siden, fik også 
overrakt en gave.

 �  Det nye hold, som skal stå for 
arrangementet næste år blev 
præsenteret. Holdet består af:
• Carsten Bach Mikkelsen, 

Vårkjærparken
• Thomas Mark Wiinquist, Ny 

Vestergårdspark 3
Det nye hold blev budt velkom-
men af Grethe Staunskjær.

 �  Kaffe, boller, kage og frugt
 �  Gaveudtrækning, igen i år rig-

tig mange gaver.

 �

 � Underholdning med Klaus 
Strand-Holm fra Klaus & 
Servants.

Igen en rigtig god, fornøjelig og 
velplanlagt pensionistfest, som ar-
rangementsudvalget fortjener ros 
for. Grethe Staunskjær lovede, at 
det nye arrangementsudvalg kan 
trække på erfaringerne fra det af-
gåede arrangementsudvalg.
Rigtig stor tak til Grethe Staunskjær 
og hendes trofaste hjælpere.

Julearrangement 
for pensionister
Den traditionsrige begivenhed for 
tidligere ansatte blev afholdt i Orm-
slev Borgerhus den 3. december 
2014.

Der var igen i år stort fremmøde af 
tidligere medarbejdere, som er gået 
på pension og tidligere hovedbesty-
relsesmedlemmer, som har siddet i 
hovedbestyrelsen i minimum 10 år. 
Ledsagere var naturligvis også invi-
teret.
Opbakningen til arrangementet er 
stor, og det er rart at vide, at så 
mange pensionerede medarbejdere 
har været glade for deres arbejdsgi-
ver. Havde man ikke været det, var 
man nok ikke mødt op!
I 2013 deltog 69 personer. I 2014 
var der igen 69 personer.
Det er selvfølgelig lidt vemodigt 
at se, at nogle falder bort, men til 
gengæld er det så rart at se, at der 
kommer nye til.

For dem som har deltaget flere 
gange, er arrangementsindholdet 
kendt:

 �  man mødes kl. 12

 � ALBOA’s formand byder vel-
kommen

Det nye arrangementsudvalg bydes velkommen af Grethe Staunskjær.

Foto: Øyvind Kragh Larsen
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ORGANISATIONEN

 �  efter silden er der julebuffet 
med forskellige lune retter (og 
det traktement bliver der ikke 
lavet om på)

 �  ALBOA’s direktør giver en op-
datering om ”rigets tilstand”

 �  herefter hygges med bankospil 
og der udleveres en lille jule-
gave

 �  omkring kl. 17 og for nogens 
vedkommende tidligere, er af-
gang hjemad med forhåbentlig 
nye gode minder i bagagen.

For langt de flestes vedkommende 
er man allerede i gang med at glæ-
de sig til næste gang, hvor der skal 
hygges med tidligere kolleger.

Styringsdialog
ALBOA mødes hvert år med de 
kommuner, hvor ALBOA har boliger. 
Mødet med Aarhus Kommune fandt 
sted den 2. oktober 2014.
En række forhold blev drøftet:

 �  Økonomi:
• billigt administrationsbi-

drag
• formue forvaltes af profes-

sionelle
• initiativer til sikring af en ef-

fektiv administration
• ingen bemærkninger fra re-

visionen
• sund økonomi
• velvedligeholdte boliger til 

en fornuftig husleje
 �  Beboerdemokrati:

• årligt bestyrelsesseminar
• serviceundersøgelse
• afdelingsbestyrelser i 73 

afdelinger - syv afdelinger 
er uden bestyrelse. Primært 
ungdomsboligafdelinger og 
afdelinger med ældreboli-
ger

• tiltag for at puste mere liv i 
beboerdemokratiet

• boligsocial handlingsplan
• boligsociale vedligeholdel-

sesplaner
 �  Genopretningsplaner:

• Her er kommunen og AL-
BOA uenige om den måde, 
man skal finansiere mang-
lende dækning af udgiften 
til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse.

Mere herom under selv-
stændigt afsnit i den skrift-
lige beretning.

• Der er udarbejdet en pro-
cesplan for det videre for-
løb. Denne plan følges indtil 
videre.

 �  Skanderborg Kommune 
Styringsdialogmødet er først 
holdt den 12. januar 2015. 

Genopretningsplaner
Problematikken er omtalt i be-
styrelsens beretning for 2013, og 
ALBOA’s repræsentantskab fik en 
opdatering på repræsentantskabs-
mødet den 24. november 2014.

Vi finder det rimeligt her at give en 
opdatering:

Kommunen og ALBOA har svært 
ved at blive enige om, hvorledes 
genopretningen skal ske i de af-
delinger, hvor henlæggelserne til 
planlagt og periodisk vedligehol-
delse ikke kan dække udgifterne.

ALBOA har bestræbt sig på at ud-
arbejde genopretningsplanerne så-
ledes, at de får mindst mulig konse-
kvens for beboerne.

Udgangspunktet for ALBOA’s gen-
opretningsplan har været:

 �  Mindst mulig huslejeforhøjelse.
 �  Jævn huslejeudvikling.
 �  Beslutning træffes af bebo-

erne.
 �  Vedligeholdelsesplanerne for 

planlagt og periodisk vedlige-
holdelse skal efter genopret-
ning hænge sammen.

 � Hovedelementerne omkring 
finansieringen tager udgangs-
punkt i:
• Forhøjelse af henlæggelser-

ne til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse.

• Tilskud fra egen træknings-
ret.

• Tilskud/lån, dispositions-
fonden.

• Anvendelse af udamortise-
rede låneydelser på gamle 
forbedrings-/modernise-
ringslån.

• Optagelse af nye realkredit.

 �  Som udgangspunkt 30-årige 
realkreditlån, hvor ydelsen fi-
nansieres ved:
• huslejeforhøjelse fuld/grad-

vis stigning
• udamortiserede gamle for-

bedrings- og modernise-
ringslån

 �  I visse tilfælde kan der være 
behov for at finansiere med 
30-årige realkreditlån med 10 
års afdragsfrihed, hvor den 
forhøjede ydelse på lånene, 
når der skal afdrages, dækkes 
af udamortiserede låneydelser 
fra gamle lån

Aarhus Kommune vil ikke acceptere 
vores genopretningsplaner.
Vi vil ikke acceptere, at kommunen 
vil detailstyre.

Kommunen er nødt til at acceptere:
 �  at ”vi vil selv” med udgangs-

punkt i, at den for beboerne 
mest hensigtsmæssige løs-
ning realiseres

 �  at det er beboerne og bebo-
erdemokratiet, som træffer 
den endelige beslutning med 
udgangspunkt i nogle over-
ordnede rammer besluttet af 
organisationsbestyrelsen

 �  at vi ikke vil påtvinge beboer-
ne unødvendige og uhensigts-
mæssige huslejestigninger

Det er vores afdelinger, det er vores 
beboere, det handler om, og vi vil 
beboerne det bedste med udgangs-
punkt i anvendelse af sund fornuft.

På nuværende tidspunkt er vi fort-
sat uenige med kommunen, men vi 
håber, at det i sidste ende må lykkes 
at få spillet den sunde fornuft over 
på kommunens banehalvdel!

!
Se evt. ordforklaring 

bagerst i beretningen.



Afd. 70 - Jegstruphøj, Hasselager
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Om ALBOA
Organisationen - den politiske opbygning, repræsentantskabet, organisationsbestyrel-
sen, medarbejdere i administrationen og ejendomsfunktionærerne.

OM ALBOA

Beboerdemokratiet generelt

Repræsentantskabets medlemmer

Organisationsbestyrelsen

Kontaktliste til administrationen

Medarbejdere - organisation og daglig ledelse

Ejendomsfunktionærerne
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OM ALBOA

Beboerne
Hvert år afholdes et ordinært af-
delingsmøde i hver enkelt afdeling. 
Her vælger beboerne en afdelings-
bestyrelse blandt de bolighavende 
medlemmer i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen består af et 
ulige antal medlemmer. Afhængig 
af afdelingens størrelse - 3, 5, 7 
eller 9 medlemmer. Der vælges en 
formand for bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen repræsenterer 
afdelingens beboere i forhold til det 
øvrige beboerdemokratiske (politi-
ske) system.

Afdelingsbestyrelsens medlemsre-
præsentation i repræsentantskabet 
er også afhængig af afdelingens 
størrelse. (Se nedenfor) 

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er organisa-
tionens øverste myndighed. Repræ-
sentantskabet består af organisati-
onsbestyrelsen og repræsentanter 
fra alle boligafdelinger i organisa-
tionen.

Beboerdemokratiet
Det beboerdemokratiske system, opbygning og organisationsdiagram.

Fra hver boligafdeling vælges/ud-
peges 1 medlem fra afdelinger med 
indtil 50 boliger. I større afdelinger 
vælges/udpeges herudover 1 med-
lem for hvert påbegyndt antal 100 
boliger udover 50.
Repræsentantskabsmedlemmerne 
skal være bolighavende medlem-
mer eller myndige husstandsmed-
lemmer til bolighavende medlem-
mer i den pågældende afdeling.

Er man repræsenteret i organisa-
tionsbestyrelsen, kan man ikke 
samtidig repræsentere afdelingen i 
repræsentantskabet.

Formanden for organisationsbesty-
relsen er tillige formand for repræ-
sentantskabet.

Organisationsbestyrelsen
Medlemmer til organisationsbesty-
relsen samt suppleanter for disse 
vælges af repræsentantskabet. 

Organisationsbestyrelsen består af 
9 medlemmer inkl. formanden, som 
vælges særskilt. Valgbare som med-
lemmer til organisationsbestyrelsen 
er kun boligorganisationens bolig-
havende medlemmer og disses myn-
dige husstandsmedlemmer.

Organisationsbestyrelsen har den 
overordnede ledelse af boligor-
ganisationen og dens afdelinger. 
Organisationsbestyrelsen er an-
svarlig for driften, herunder for at 
udlejning, budgetlægning, regn-
skabsaflæggelse, lejefastsættelse 
og den daglige administration sker 
i overensstemmelse med de herfor 
gældende regler.

Som leder af den daglige drift, an-
sætter organisationsbestyrelsen en 
direktør.
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Afd.1 Grundtvigsvej
Frank Just Hansen
Mette Lund
Tove Damgaard

Afd. 2 Højbjergparken
Kurt Andreasen
Lena Thomsen
Hanne Jeppesen

Afd. 3 Runde Gård
Marianne Christiansen
Malgorzata Mortensen
Torben Lind Rasmussen

Afd. 4 Frederiksparken
Birthe Due Rasmussen
Ellis Kreilgaard
Britta Michelsen

Afd. 5 Øster Allé
Kent Lind Hansen
Arne Bech
Niels Jensen

Afd. 6 Hømosevej
Kjeld Baarstrøm
Erik Jensen
Jytte Baarstrøm

Afd. 7 Saralystparken I
Orla Andersen
Peter Gravgaard
Jimmy Nielsen
Bent Rasmussen
Dorte Pedersen

Afd. 8 Byvangen
Henning Skaarup
Tove Bech
Tinna Meyer
Jeppe Weng Mikkelsen
Lissi Hedegaard Jensen

Afd. 9 Saralystparken II
Inge L. Nielsen
Mogens Andersen
Else Marie Ebbesen
Lene Kaspersen
Ann-Merete Meyer

Afd. 10 Lykkesholms Allé
Peter Andersen
Preben Glud
Niels Sørensen

Afd. 11 Vestergårdsparken
Jan Storkehave
Steen Aaby Sørensen
Bente Dreisig

Afd. 12 Grønnegården
Ingen bestyrelse

Afd. 13 Stenkildeparken
Preben Dam
Helle Kruse Christiansen
Leo Rasmussen
Henny Duelund
Tommy Nielsen

Afd. 14 Altanganghuset
Ingen bestyrelse

Afd. 15 Dalvangen
Vita Jensen
Lars Erik Jørgensen
Erik Gorm Svane

Afd. 16 Høvænget
John Lykke
Ulla Flensted
Jette Andersen

Afd. 17 M.P. Hansensvej
Karen Deuleran
Morten Deuleran
Mogens Hansen

Afd. 18 Ny Vestergårdspark I
Arne Balle
Kirsten Nymark
Anette Høyer

Afd. 19 Ny Vestergårdspark II
Jonna Aagaard
Sonja Nielsen
Zofia Bonczyk

Afd. 20 Elverdalsparken
Lars Larsen
Inge L. Kynde
Anne Kjær Nielsen

Afd. 21 Gartnervænget
Holger Jacobsen
Hanne Holst Larsen
Orla Skov

Afd. 22 Olaf Rudes Vej
Lars Haahr Mortensen
Jytte Olesen
Michael Sørensen
Jens Lyngkjær
Michael Skougaard Jensen

Afd. 23 Rundhøj I
Jane Østgård 
Caja Larsen
Thomas Kragelund
Birger Brauer
Helle Mortensen

Afd. 24 Søndervangen I
Michael Korsholm
Susanne Damsgaard
Michael H. Nielsen
Ragna Daugaard
Inga Pedersen

Afd. 25 Rundhøj II
Annie Villadsen
Jette Hovslev
Peter Villadsen

Afd. 26 Kjærslund
Tonny Mikkelsen.
Karen Skov Jensen
Jytte Hollmann
Birgit Depenau
Inge Alstrup Møller

Afd. 27 Ny Vestergårdspark III
Thomas Mark Wiinquist
Annie Hansen
Sanne Hindberg

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet består pr. 1. marts 2015 af 255 medlemmer, heraf er der  
135 stemmeberettigede. Derudover er der 5 medlemmer af afdelingsbestyrelsen i 
afd. 50, Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg. 7 afdelinger er uden bestyrelse. 
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Afd. 28 Gyvelparken
Kim Wurtz
Lykke Søgaard
Malte Nielsen

Afd. 29 Kærgårdsparken
Bjørn Nielsen
Dan Pedersen
Stig Hegelund
Helle Rasmussen
Susanne Rydtoft

Afd. 30 Rundhøj Kollegiet
Benjamin Nygaard
Trine Gad Lund
Frederik Roi Midtgaard

Afd. 31 Ny Søndervangen
Christina Johansen
Majbritt Jacobsen
Necati Alkan
Lilian Bektas
Lars Andersen

Afd. 33 Abildgade
Flemming S. Eliasen
Rune Bang Mogensen
Søren Helbo Hansen

Afd. 34 Vårkjærparken
Bent Neergaard
Carsten Bach Mikkelsen
Lene Sørensen
Jonas Magleby Bargholz
Mona Pedersen

Afd. 35 Kalkærparken
Peter Ymer Heinrich Brink Nielsen
Jesper Holm
Poul-Erik Venderby
Birgit Mogensen
Knud Thorup

Afd. 36 Byagerparken
Britta Nielsen
Simon Lykke Justesen
Christina S. Nielsen
Julie Brøgger
Pia Teut

Afd. 37 Vejlby Vest
Troels Munthe
Grethe Staunskjær
Lu Hansen
Jens Froberg
Toke Lundstrøm
Steffen Østergaard Sørensen
Helle Storgaard
Morten Truelsgaard
Rune Marcussen

Afd. 38 Tranbjergparken
Lone Terkildsen
Louise Bobjerg
Morten Bjerglund
Ole Hougaard Jensen
Jonna Lausen

Afd. 39 Hjulbjergvej
Søren Boch
Helle Stokholm
Dorthe Flintholm

Afd. 40 Håndværkerparken I
Stella Thorvaldsen
Susanne Fjordside
Susanne W. Nielsen
Åse Jespersen
Søren Frømann Nielsen

Afd. 41 L.A. Ringsvej
Ingen bestyrelse

Afd. 42 Egelundsparken
Leif Sørensen
Helga Voigt
Karin Thomsen
Doris Krista Jepsen
Birgitte Hilmer

Afd. 43 Håndværkerparken II
Turi Juul-Lassen
Jane Benn
Connie Petersen
Jan Kristensen
Bente Gustafsen

Afd. 44 Fiskergade
Anker Aagaard
Susser Ahlstikk
Lars Henrik Søvsø

Afd. 45 Håndværkerparken III
Arne Vester
Tanya Wagner
Sven-Ole Kofoged

Afd. 46 Hirsevænget
Hanne Christiansen
Lotte Tønnesen
Per Christiansen
John Willemann
Dorthe Bek-Christensen

Afd. 47 Råhøjparken
Finn Nissen
Morten Bøcker Jensen
Martin Helbo Andersen
Hans Schou
Lars Therkildsen

Afd. 48 Virkelyst
Jenny Larsen
Sonja Knudsen
Anna Lind

Afd. 49 Håndværkerparken IV
Inga Hvorslev
Birthe Umerineq
Bent Dybdahl
Ann Høgh
Vita Lyng Scherwin

Afd. 50 Beboerhuset P4
Finn Hestbech
Carsten Benn
Finn Edgar Persson
Kirsten Jørgensen
Inga Hvorslev

Afd. 51 Rybo
Signe Hansen
Morten Petersen Glud
Artjoms Akimova

Afd. 52 Katrinebo
Helene Keldsen
Anders Severin Vedel
Martin Vinther Hansen
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 � 7 afdelinger har ikke valgt 
en afdelingsbestyrelse.

 � De repræsenterer i alt 212 
lejemål.

 � De repræsenterer 8 medlem-
mer af repræsentantskabet.

Afd. 53 Håndværkerparken V
Per Rasmussen
Thorsten Laursen
Diana Maria Lund

Afd. 54 Bavnebakken
Karin Ankerstjerne
Susanne Gissel
Anne Dorte Lauersen
Finn V. Jensen
Joan Yvonne M. Andersen

Afd. 57 Ingerslevs Boulevard
Lis Arnfred
Tine Kristensen
Klavs Heltoft

Afd. 58 Damtoften
Stefan Krause-Kjær
Mathilde Brandsen Laursen
John Pierre

Afd. 59 Generatoren
Ingen bestyrelse

Afd. 60 Håndværkerparken VI
Pia Mikkelsen
Claus Nielsen
Åse Breitenstein
Michael Stoltenborg
Umid Otajonov

Afd. 61 Stavtrup Vænge
Lisbeth Ahrensback Hansen
Erwin Kristensen
Lis Pedersen
Carl Albertsen
Morten Kristensen

Afd. 62 Absalonsgade
kontaktperson: 
Lars Brian Sørensen

Afd. 63 Bøgeskovparken
Claus Stenholt
Lisbeth Straarup
Lone Rasmussen

Afd. 64 Børupvænget
Allan Bøgh Jørgensen
Finn Holst
Peter Damsager

Afd. 66 Håndværkerparken VII
Finn Hestbeck Jensen
Tanja Sørensen
Liselotte Larsen

Afd. 67 Kunneruphøj 
Maria Gluszkiewicz
Jeanett Kolb
Ole Bøgh
Flemming Jepsen
Jane B. Larsen

Afd. 68 Holme Parkvej
Freddy N. Poulsen
Birthe Espersen
Helle Djervad

Afd. 69 Håndværkerparken VIII
Leif Loft
Hanne Kjær
Eva Markdal

Afd. 70 Jegstruphøj
Lars Vest
Ellis Sørensen
Lars Thomsen

Afd. 71 Porskjær
Viggo D. Hansen
Lillian Larsen
Jørgen Magnussen

Afd. 72 Klokkeblomstvej
Poul Ankersen
Kirsten Jensen
Hanne Jørgensen

Afd. 73 Frisenholt +55
Else Krüger
Erik Skøtt
Egon Pedersen

Afd. 74 Frisenholt, almene
Anne-Grethe Rai Petersen
Mette Barle
Iben Rai Petersen

Afd. 75 Søndervang Kollegiet
Kontaktperson:
Søren Severinsen

Afd. 76 Engelundsvej +55
Knud Madsen
Hanne Rose
Bente Kirchheiner

Afd. 77 Hvidmosegård
Lise Degn
Finn Sørensen
Birgit Hansen

Afd. 78 Engelundsvej, almene
Jesper S. Outzen
Birgitte Schmidt Outzen
Torben Enevoldsen

Afd. 79 Pilevangen
Ingen bestyrelse

Afd. 80 Salamanderparken
Mads Madsen
Ayten Kekec
Mikkel Zachariasen
Elinor B. Hansen
Flemming Schartau



Afd. 59 - Generatoren - Ungdomsboliger, Galten
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret.

Poul Ankersen
Formand

Kim Schmidt Jensen
Bestyrelsesmedlem

Niels Skov Nielsen
Bestyrelsesmedlem

OM ALBOA

INGEN FOTO

INGEN FOTO

Tonny Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Ole Rix Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Troels Munthe
Bestyrelsesmedlem

INGEN FOTO

Lone Terkildsen
Bestyrelsesmedlem

Peter Andersen
Bestyrelsesmedlem

Michael Korsholm
Næstformand
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Medarbejdere 2014
Pr. 31. december 2014 er der ansat i alt 149 medarbejdere i ALBOA. 
De er fordelt således:

 � ansatte i boligafdelingerne (ejendomsfunktionærer og afløsere) 87 medarbejdere

 � ansatte - rengøring og boligsocialt arbejde 19 medarbejdere

 � ansatte i administrationen 43 medarbejdere

Organisationen pr. 31. december 2014:

Daglig ledelse:

John Jensen
Direktør

Jens Løkke Møller
Administrations- &
souschef



KONTAKTLISTE
MEDARBEJDERE I ADMINISTRATIONEN
VESTERGÅRDSVEJ 15  //  8260 VIBY J  //  T: 87 406 700
F: 87 406 701 //  POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK

almen boligorganisation aarhus

DIREKTØR:
John Jensen  - Træffes efter aftale  ......................... joj@alboa.dk

LEDELSESSEKRETARIAT:
Jens Løkke Møller - administrations-& souschef ....... 87 406 713
 jlm@alboa.dk 
Kjeld Jespersen - seniorkonsulent ............................. 87 406 711 
 kjj@alboa.dk
Ea Damgaard - sekretær   ......................................... 87 406 716
 ead@alboa.dk
Karin Sjøstedt - sekretær  .......................................... 87 406 717 
 kas@alboa.dk
Maria Ayoub - elev .................................................... 87 406 721 
 mra@alboa.dk

IT-AFDELING:
Mikkel Dam Junker - IT-administrator  ...................... 87 406 712 
 mdj@alboa.dk
Nicolai H. Vinter - IT-supporter .................................. 87 406 718
 nhv@alboa.dk

GRAFISK AFDELING:
Jan Rasmussen - grafisk chef  ................................... 87 406 715 
 jar@alboa.dk
Pia V. Lindgaard - grafisk medarbejder  ..................... 87 406 714 
 pil@alboa.dk

BOLIGSOCIAL INDSATS:
Mette Jørgensen - boligsocial koordinator ................ 87 406 719
 mej@alboa.dk

ØKONOMIAFDELING:
Peter B. Hebroe - regnskabschef  ............................... 87 406 741 
 pbh@alboa.dk
Lan T. Lee - økonomimedarbejder .............................. 87 406 742 
 ltl@alboa.dk
Jeanet S. Kraft - økonomimedarbejder  ..................... 87 406 743 
 jsk@alboa.dk
Cindie Bang-Hansen - økonomimedarbejder  ............ 87 406 746 
 cbh@alboa.dk
Tina Due Karlshøj - økonomimedarbejder ................. 87 406 745
 tdk@alboa.dk 
Lis Madsen - økonomimedarbejder  .......................... 87 406 744 
 lim@alboa.dk
Tina F. Pedersen - økonomimedarbejder .................... 87 406 747
 tfp@alboa.dk

HUSLEJE,FLYTTEAFREGNINGER 
OG RESTANCER: ........................................ 87 406 730
Berit Riis - økonomimedarbejder   .........................87 406 731 
 ber@alboa.dk
Mie Lyk Pedersen - økonomimedarbejder .............87 406 732
 mlp@alboa.dk

UDLEJNINGSAFDELING:  ........................... 87 406 777
Marianne Rasmussen - udlejningschef  ..................... 87 406 722
 mkr@alboa.dk
Lars Høygaard - udlejningsmedarbejder  ................... 87 406 723 
 lth@alboa.dk
Charlotte Skibby - udlejningsmedarbejder   .............. 87 406 724 
 chs@alboa.dk
Charlotte S. Madsen - udlejningsmedarbejder  ......... 87 406 725
 csm@alboa.dk
Mette W. Sørensen - udlejningsmedarbejder   ........... 87 406 726 
 mws@alboa.dk
Helle Lykkegaard - udlejningsmedarbejder   .............. 87 406 727 
 hel@alboa.dk

PROJEKTSEKRETARIAT: (BYGGERIER)
Ole Berg - projektchef  .............................................. 87 406 752 
 olb@alboa.dk

Preben H. Christensen - projektleder ......................... 87 406 754

 phc@alboa.dk

Peter E. Madsen - projektleder .................................. 87 406 759

 pma@alboa.dk

Helle Vinther - projektleder ....................................... 87 406 767

hvi@alboa.dk

Niels Munthe - energileder ....................................... 87 406 751

 nim@alboa.dk

DRIFTSAFDELING:
Ib B. Andersen - driftschef  ........................................ 87 406 753 
 iba@alboa.dk
Ole Pedersen - inspektør  .......................................... 87 406 764 
 olp@alboa.dk
Kim B. Olsen - inspektør  ........................................... 87 406 758 
 kbo@alboa.dk
Lene D. Bjerregaard - inspektør  ................................ 87 406 757 
 ldb@alboa.dk
Allan Haahr - inspektør  ............................................ 87 406 755 
 alh@alboa.dk
Michael Larsen - inspektør  ....................................... 87 406 756 
 mil@alboa.dk
Hans Jørgen Rohde - inspektør/projektleder ............. 87 406 765 
 hjr@alboa.dk

DRIFTSSEKRETARIAT:
Marianne Ekmann - assistent .................................... 87 406 761 
 mae@alboa.dk
Dennis Rasmussen - assistent  .................................. 87 406 762 
 der@alboa.dk

Telefonliste pr. 1. april 2015.
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Afd. 01 • Grundtvigsvej
Afd. 03 • Runde Gård
Afd. 14 • Altanganghuset 

 � Gert Nielsen

Afd. 02 • Højbjergparken
Afd. 04 • Frederiksparken
Afd. 15 • Dalvangen
Afd. 20 • Elverdalsparken
Afd. 22 • Olaf Rudes Vej
Afd. 41 • L.A. Ringsvej

 � John Roesen
 � Ivan Illingworth 
 � Mark Brouer Halding

Afd. 05 • Øster Allé

 � Peter S. Andersen

Afd. 06 • Hømosevej
Afd. 16 • Høvænget

 � Per Jensen

Afd. 07 • Saralystparken I + III
Afd. 09 • Saralystparken II

 � Jens Grønnegård
 � Per K. Thomassen
 � Jan R. Larsen
 � Ivan Jacobsen

Afd. 08 • Byvangen
 � Poul Pedersen

Afd. 10 • Lykkesholms Allé
Afd. 13 • Stenkildeparken

 � Maurice Kerwin
 � Torben B. Jensen

Afd. 11 • Vestergårdsparken
 � Jan Dam Overballe
 � John Lund Johansen

Afd. 12 • Grønnegården

 � Egon Christensen

Afd. 18 • Ny Vestergårdspark I

 � Jimmi Lytje

Afd. 19 • Ny Vestergårdspark II

 � Peter Engholm

Afd. 21 • Gartnervænget
Afd. 64 • Børupvænget

 � Villy Møller

Afd. 23 • Rundhøj I

 � Teit Klitgaard

Afd. 24 • Søndervangen I
Afd. 31 • Søndervangen II
Afd. 75 • Søndervang Kollegiet

 � Flemming Hansen
 � Helge Evers
 � Jes Vinggaard Jensen
 � Henrik Vad
 � Konstantinos Tziolis
 � René Rasmussen

Afd. 25 • Rundhøj II

 � Peter Rasmussen

Afd. 26 • Kjærslund

 � Bo Jespersen
 � Claus V. Pedersen
 � Tommy Sørensen
 � Søren Jensen

Afd. 27 • Ny Vestergårdspark III

 � Poul S. Andersen

Afd. 28 • Gyvelparken
Afd. 48 • Virkelyst
Afd. 59 • Generatoren
Afd. 71 • Porskjær

 � Finn Nielsen
 � Henning H. Sørensen

Afd. 29 • Kærgårdsparken
Afd. 79 • Pilevangen

 � Karsten Lauridsen

Afd. 30 • Rundhøj Kollegiet
Afd. 57 • Ingerslevs Boulevard
Afd. 62 • Absalonsgade

 � Ib Chr. Andersen

Afd. 33 • Abildgade
Afd. 44 • Fiskergade

 � Gert Schou
 � Bjarne L. Kristensen

Afd. 34 • Vårkjærparken

 � Lars J. Nielsen
 � Aage Worsøe

Afd. 35 • Kalkærparken

 � Per Mikkelsen

Afd. 36 • Byagerparken

 � Claus Vinther
 � Preben Fastrup Jensen

Afd. 37 • Vejlby Vest

 � Nicolai Nicolaisen
 � Flemming Ovesen
 � Simon Aarslev 
 � Jørgen Juhl Jensen
 � Hans T. Atzen
 � Bjarne L. Kristensen

Afd. 38 • Tranbjergparken
Afd. 70 • Jegstruphøj
Afd. 73 • Frisenholt +55
Afd. 74 • Frisenholt

 � Lars Skovgaard 
 � Rasmus Andersen
 � Bjarne Hansen

Ejendomsfunktionærer
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Afd. 39 • Hjulbjergvej

 � Karl Hansen

Afd. 40 • Håndværkerparken I

Afd. 43 • Håndværkerparken II

Afd. 45 • Håndværkerparken III

Afd. 49 • Håndværkerparken IV

Afd. 50 • Beboerhuset P4

Afd. 53 • Håndværkerparken V

Afd. 60 • Håndværkerparken VI

Afd. 66 • Håndværkerparken VII

Afd. 68 • Holmeparkvej

Afd. 69 • Håndværkerparken VIII

Afd. 77 • Hvidmosegård

 � Claus Boch
 � Lars Nielsen
 � Kent Lau
 � Gert Hansen
 � Frode Pedersen 
 � Amdi Nedergaard
 � René B. Christensen

Afd. 42 • Egelundsparken

 � Søren Koliander

Afd. 46 • Hirsevænget

 � Birgitte Rojek

Afd. 47 • Råhøjparken

Afd. 72 • Klokkeblomstvej

 � Casper K. Nielsen
 � Allan M. Sørensen
 � Jesper Fassbender

Afd. 51 • Rybo

Afd. 52 • Katrinebo

Afd. 58 • Damtoften

 � Troels B. Andersen

Afd. 54 • Bavnebakken
Afd. 55 • Bavnebakken
Afd. 56 • Bavnebakken
Afd. 67 • Kunneruphøj

 � Claus Hoffmann
 � Lars Østergaard
 � Find Hvid Rasmussen

Afd. 61 • Stavtrupvænge

 � Morten Ravn

Afd. 63 • Bøgeskovparken
Afd. 76 • Engelundsvej +55
Afd. 78 • Engelundsvej

 � Jens Gissel

Afd. 80 • Salamanderparken
 � Torben Møller

Faste afløsere:
 � Ole Leibøll
 � Lars Peter Nielsen
 � Torben Andersen
 � Gitte Vesterskov
 � Ashoor Korkees
 � Brian Lundgren
 � Brian G. Nielsen

Elever:
 � Jesper Jeppesen
 � Søren H. Bording
 � Matihias W. Kristrensen

Herudover ansættes, efter behov, 
flere ejendomsfunktionærer i tids-
begrænsede stillinger for afløsning 
i forbindelse med langtidssygemel-
ding, efteruddannelse m.m.

Syn af bolig på Rundhøj -
Peter Rasmussen skifter lås



Afd. 63 - Bøgeskovparken, Viby
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Udvalg
Organisationsbestyrelsen nedsætter en række udvalg - faste udvalg og ad hoc udvalg, 
der skal gå i dybden med forskellige emner og problematikker. Bestyrelsen er repræ-
senteret i samtlige udvalg, men også repræsentantskabsmedlemmer og medarbejdere 
deltager i udvalgsarbejdet.

Ny udvalgsstruktur i ALBOA

IT- og antenneudvalget

Fonden - Lyseng Idrætscenter

Grøn-energiudvalget

Kursusudvalget

Beboerblad med nyt blod

På de følgende sider kan du se den nye udvalgsstruktur.
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Udvalg

Indtil for kort tid siden var det så-
dan, at organisationsbestyrelsen 
havde en række forskellige udvalg 
til styring af områder inden for bo-
ligorganisationen.

Udvalgene var som udgangspunkt 
faste udvalg, som mødtes efter be-
hov, og som typisk var sammensat af 
medarbejdere fra administrationen, 
organisationsbestyrelsen og valgte 
repræsentantskabsmedlemmer.

Udvalgenes sammensætning og 
størrelser var i nogle tilfælde ikke 
hensigtsmæssige og medlemmer-
nes viden, erfaring og engagement 
levede ikke op til det ønskede. Ud-
valgene var en gang nedsat uden 
hensyntagen til, om de fungerede.

Med henblik på et mere effektivt 
udvalgsarbejde har organisations-

Ny udvalgsstruktur i ALBOA.

bestyrelsen derfor valgt at ned-
lægge de faste udvalg og i stedet 
indføre såkaldte ad hoc-udvalg, 
som nedsættes, når der er særlige 
opgaver, som ønskes løst.

To udvalg har organisationsbesty-
relsen dog valgt at fastholde som 
faste udvalg:

 � kursusudvalget
 � boligsocialt arbejde

Alle andre udvalg ophørte i forbin-
delse med nedlæggelsen af fondene.

Ved denne ændring håber organisa-
tionsbestyrelsen, at udvalgsarbej-
det bliver mere effektivt – til glæde 
for alle beboere i ALBOA.

Ansøgning om tilskud fra ALBOA
I forbindelse med nedlægning af 
kursusfond, kunstfond og fritids-

UDVALG FAST 
AD 

HOC 
UDVALGSMEDLEMMER 

OB REP. MEDLEMMER ADMINISTRATION 
Byggeudvalg/nybyggeri  X X  X 
Vedtægts/lovudvalg  X X  X 
IT-antenneudvalg  X X  X 

Beboerdemokrati/beboeraktiviteter/ 
boligsocialt 

X  X X 
 
 

Grøn-energiudvalg X  X  X 
Arrangementsudvalg  X X  X 
Visitationsudvalget X  X X* X 
Ansættelsespolitisk udvalg X  X  X 
Kursusudvalg X  X X  
Kunstudvalg  X X   
 

 

Udvalgsoversigt, ny struktur:

*Repræsentanter udpeget af afd. 33, Abildgade og afd. 44, Fiskergade.

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid henvende sig til udvalgene eller anmode om et møde.

Bemanding af interne og eksterne udvalg kan ses på:

www.alboa.dk > Om ALBOA > Mere om organisationen > Udvalg.

ANSØGNING

fond, er der ikke længere afsat spe-
cifikke beløb til de formål, som lå 
under de gamle fonde.

Det vil dog fortsat være muligt for 
afdelingsbestyrelserne at søge om 
tilskud til specifikke formål.

Hvis man vil søge om midler til 
kursusdeltagelse, skal ansøgnin-
gen fremsendes til kursusudvalget  
(kursusudvalget@alboa.dk).

I alle andre tilfælde skal ansøgning 
fremsendes til organisationsbesty-
relsen. 

Send brev til:

ALBOA
Vestergårdsvej 15
8260 Viby J

Mrk. ”Organisationsbestyrelsen”.

UDVALG
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IT- & antenneudvalget
Antenneområdet har været i rivende udvikling de seneste år.

IT- og antenneudvalget har til opgave at sikre, at beslutningstagerne i ALBOA er ajour med udviklingen indenfor 
IT - og antenneområdet. 

De seneste år har der været en rivende udvikling indenfor antenneområdet, hvor både kapacitet og brugernes 
behov er vokset eksplosivt. Udvalget følger denne udvikling, således at afdelingsbestyrelsen får mulighed for at 
tage stilling til hvilken forsyning, der skal tilbydes afdelingens beboere.

Indenfor antenneområdet har udvalget i 2014 holdt møder med både YouSee og Stofa A/S med henblik på op-
timere det nuværende samarbejde.

Både YouSee og Stofa udtrykte tilfredshed med samarbejdet, og parterne har aftalt at holde et møde mindst en 
gang om året.

Fire år efter indvielsen af idrætscentret er der fortsat udfordringer, selvom 
driften nu er blevet rimelig stabil. Vi er en flok frivillige bestyrelsesmed-
lemmer, der i samarbejde med halinspektøren varetager driften: 

 � vedligeholdelse
 � booking
 � økonomistyring m.v.

At drive cafeen er fortsat en stor udfordring, men Majse har taget kam-
pen op.

Vær med til at bakke op om cafeen, som også har Take Away - besøg den 
og vurder selv, om det var det værd (tror, I kommer igen). Se evt. cafeens 
egen hjemmeside:

www.cafelyseng.dk

Centret er en stor succes og er stort set lejet ud hele tiden til lokale 
idrætsforeninger, skoler og lignende. Mange formiddagstimer er dog ikke 
lejet ud, og der er også mulighed for at leje de forskellige haller til ar-
rangementer, konfirmationer og lignende. Cafeen kan stå for maden, hvis 
lejeren ønsker det. se centrets hjemmeside:

 www.lyseng-idraetscenter.dk

Fonden - Lyseng Idrætscenter
Lyseng Idrætscenter er gået ind i det 5. år.

FAKTA OM FONDEN - 
LYSENG IDRÆTSCENTER

Privatpersoner, firmaer, forenin-
ger, fonde, herunder det tidligere 
Højbjerg Andelsboligforening samt 
et antal af foreningens afdelinger 
bidrog til indsamlingen af i alt ca. 
5,2 mio. kr. 
Aarhus Kommune gav tilskud til 
etableringen efter krone-til-krone-
princippet og bidrog dermed med 
ca. 5,2 mio. kr. 
Restfinansieringen på ca. 22 mio. 
kr. er lån via KommuneKredit.
Fonden Lyseng Idrætscenter er en 
almennyttig fond med det formål 
at opføre, eje, drive og admini-
strere Lyseng Idrætscenter, 8270 
Højbjerg.
Lyseng Idrætscenter skal ho-
vedsalig anvendes til almennyt-
tige idrætslige formål, men den må 
også udlejes til andre formål.

UDVALG
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UDVALG

Udvalgets opgave er blandt andet 
at støtte og inspirere afdelingerne 
i alle spørgsmål vedrørende ener-
gibesparelser.

Et andet område som udvalget har 
fokus på er, at ALBOA skal være 
en ”grøn” boligorganisation med 
fokus på at sænke energiforbruget 
og øge genbrug.

Ændring i udvalgsstrukturen
På repræsentantskabsmødet den 
24. november 2014 redegjorde 
bestyrelsen for de ændringer, der 
sker i udvalgsstrukturen. Ændrin-
gerne har betydet, at det fremover 
er organisationsbestyrelsen, der 
udpeger medlemmerne til ALBOA´s 
energiudvalg. Baggrunden for æn-
dringerne er et forsøg på at sim-
plificere hele organisationens ar-
bejdsgange.

Dermed er ikke sagt, at repræsen-
tantskabet ikke vil blive hørt og vi 
opfordrer derfor at alle repræsen-

tanter til at komme med input til 
udvalgets arbejde – det kan være 
gode ideer til, hvad udvalget kan 
arbejde eller spørgsmål vedrøren-
de mulige energibesparelser - send 
dem til energiudvalget, som vil be-
handle alle henvendelser seriøst. 

Solceller
I det forgange år har der i udval-
get været stor fokus på solceller. 
Anlægget i afd. 37 Vejlby Vest har 
skulle stå sin prøve. Samtidig har 
afd. 34 Vårkjærparken fået sit an-
læg færdigt, så også her har der 
været stor interesse for indikation 
af om vi får den lovede produktion. 
For solcellerne har lovgivningen 
også givet anledning til en del dis-
kussioner. Det ser dog ud til at den 
nu er faldet på plads, om end kon-
sekvenserne for den almene sektor 
stadig kan være noget uklare.

Solceller forventes derfor fortsat 
at være et stort emne i det kom-

Grøn-energiudvalget
Listen med nye tiltag er kort - arbejdet fortsætter med at gøre den længere.

mende år. Der er også 2 nye anlæg 
på vej. Både afd. 36 Byagerparken 
og afd. 80 Salamanderparken har 
vedtaget solcelleprojekter, som 
forventes udført i foråret 2015. 

Debat om fremtidige krav
Renoveringsprojekter og nybyggeri 
har fyldt en del, med diskussioner 
om hvilke tiltag der skal med, og 
hvorledes de skal implementeres. 
Der er blevet debatteret hvilke krav 
der skal stilles til fremtidige reno-
veringer og nybyggerier, og hvilke 
virkemidler entreprenørerne må 
bruge for at nå dem.

Nye tiltag
Der arbejdes stadig på systemati-
seringen af energitiltag. Afdelings-
bestyrelserne skulle gerne opleve 
at inspektørerne har en liste med 
til markvandringen, med tiltag der 
kan være aktuel afdelingen. Listen 
er stadig kort, men arbejdet fort-
sætter med at gøre den længere.

Solcelleanlæg - Vårkjærparken  - foto: Jonas Magleby Bargholz
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Kursusudvalget
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen til at administrere de afsatte midler 
til uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Det sker bl.a. ved tilskud til afde-
lingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse i eksterne kurser, og udvalget tager desuden 
initiativ til afholdelse af flere interne kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Nyt kursus for dirigenter
Dygtige dirigenter er en forudsætning for et godt afdelingsmøde. Derfor har ALBOA i 2014 uddannet fem dirigen-
ter, som kan hjælpe med afviklingen af afdelingsmøder. Det er ALBOA’s kursusudvalg, som i foråret 2014 indledte 
et uddannelsesforløb, som bestod af tre moduler:

Tilskud til kurser
Emner:  

 � Standarder ved ind – og udflytning ...... : ........ 4 deltagere.
 � Grundkursus afdelingsbestyrelser ......... : ........ 2 deltagere.
 � Beboer kommunikation ......................... : ........ 2 deltagere.
 � Vedligeholdelse af bygninger ................ : ........ 2 deltagere.
 � Dirigentkursus internt ........................... : ........ 8 deltagere.

Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Kursusudvalget har i november 2014 holdt kursus for nye afdelingsbesty-
relsesmedlemmer og suppleanter. Her bliver de grundlæggende principper 
for afdelingsbestyrelsesarbejdet gennemgået. 22 personer deltog i kurset.

Samlede udgifter til kursusvirksomhed 2014
Kursusudgifter 51.279,- kr.

Ansøgninger 1. kvartal 2015 

 � Grundkursus afdelingsbestyrelser ......... : ........ 2 deltagere.

 � Råderet ................................................. : ........ 2 deltagere.

 � Konfliktløsning – for voksne ................. : ........ 3 deltagere.

Kursusudgifter 1. kvartal 2015 28.200,- kr.

ALBOA’s kursusudvalg vil fortsat arrangere og bevillige kurser for afdelings-
bestyrelserne. Alt sammen for at styrke beboerdemokratiet. 

 � Modul 1 ... :  ..... Introduktionskursus.

 � Modul 2 : Deltagelse i tre afdelingsmøder sammen med  
  en mere erfaren dirigent.

 � Modul 3 ... :  ..... Opfølgningsmøde.

Fem personer gennemførte altså uddannelsen, og er nu klar til at prøve 
kræfter med hvervet som dirigent. De nyuddannede dirigenter er opført på 
listen over personer, der tilbyder deres assistance ved gennemførelsen af 
afdelingsmøder. Nogle har imidlertid ønsket mere erfaring, inden de blev 
kastet for løverne. Derfor vil de til efterårets afdelingsmøder deltage sam-
men med en mere erfaren dirigent.

Tag godt imod de nye dirigenter.
En

 d
iri

g

UDVALG
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70 år  - bor i Håndværkerparken i Højbjerg - har boet 28 år i ALBOA

Hvorfor meldte du dig som frivillig?
Jeg blev vældig glad, da jeg så, at ALBOA søgte frivillige skribenter til bebo-
erbladet ALBOA inside. Jeg elsker at skrive, og jeg havde savnet det. 
 
Hvad giver det dig at være med?
Det giver mig mulighed for at skrive og være aktiv. Det giver mig også 
nogle samarbejdspartnere at spille bold med. Men fremfor alt giver det mig 
en fornemmelse af frihed og af at være i live.

Kirsten Skovbo

Mød fire af de nye frivillige

Beboerblad med nyt blod
I 2014 meldte en række beboere sig til at være med til at puste nyt liv i ALBOA’s for-
enings- og beboerblad ALBOA inside. 

Tekst og foto af Martin Krabbe

Beboerbladet ALBOA inside an-
noncerede i 2014 flere gange efter 
nye frivillige til at drive bladet ind 
i fremtiden. Opråbet har betydet, 
at op mod ti nye frivillige har været 
igennem redaktionen, og en god 
håndfuld er blevet hængende. Sam-
tidig har redaktionen fået glæde 
af en række mere løst tilknyttede 
redaktionsmedlemmer.

”ALBOA inside er en helt central 
del af ALBOA’s beboerdemokrati, 
hvor bladet har en vigtig opgave i 
at fortælle beboere, medarbejder 
og omverden, hvilke mål og værdier 
ALBOA har og arbejder hen imod,” 
forklarer administrations- og sous-
chef, Jens Møller, som sammen 
med ALBOA’s formand, Poul Anker-
sen, tog initiativ til fornyelsen.

REDAKTIONEN:
Martin L. Krabbe
Poul Ankersen
Erlind Daugaard
Poul Fisker
Øyvind Kragh-Larsen

FRIVILLIGE:
Kirsten Skovbo
Tekla Pryds
Lasse Bertelsen
Gorm Svane

”Vi kunne se, at den gamle re-
daktion trofast havde båret bladet 
i mange år, men også at der ikke 
umiddelbart stod nogen klar til at 
overtage stafetten. Derfor ansatte 
vi en journalist til at give bladet nyt 
indhold og til at stampe nogle nye 
kræfter op af jorden.”

Udover nye skribenter og fotogra-
fer har satsningen også betydet en 
række kurser i journalistik og foto-
grafering for de nye frivillige, som 
til gengæld er begyndt at produ-
cere indhold til beboerbladet. Ud-
viklingen glæder Jens Møller.

”Jeg håber, vi kan fortsætte den 
gode udvikling, og at endnu flere 
beboere i 2015 vil bidrage til at 
gøre ALBOA inside til et levende 
beboerblad”.

Indlæg til bladet kan indsendes på:

inside@alboa.dk

UDVALG
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Hvorfor meldte du dig som frivillig?
Jeg er bidt af beboerdemokrati, så jeg vil gerne vide, hvad der foregår i og 
omkring boligforeningen. Jeg vil også gerne bidrage til at skabe fællesskab. 
Og så vil jeg gerne være bedre til at skrive.

Hvad giver det dig at være med?
Flere ting: Jeg får indblik i, hvordan boligforeningen fungerer, jeg får erfaring 
i at skrive i forskellige genrer og jeg får mulighed for at være med til at bygge 
beboerbladet op. Og så er det selvfølgelig også en mulighed for at komme 
i kontakt med andre beboere, som også vil noget med beboerdemokratiet.

35 år - bor i Saralystparken i Højbjerg - har boet 10 år i ALBOA

Tekla Pryds

Lasse Bertelsen

Hvorfor meldte du dig som frivillig?
Jeg har været amatørfotograf i mange år, men jeg har altid manglet nogen 
eller noget at fotografere for, så der kunne være en mening med fotografe-
ringen.

Hvad giver det dig at være med?
Det giver mening til min fotografering. Der er nogen, der forventer noget af 
mig. Det giver ansvar og udvikler. Jeg lærer mig selv at kende som fotograf, 
og så er det sjovt at være en aktiv del af foreningen og få åbnet blikket for 
det liv, som foregår rundt omkring i afdelingerne.

49 år - bor i Runde Gård i Viby - har boet 11 år i ALBOA

Gorm Svane

66 år - bor i  Dalvangen i Højbjerg - har boet 10 år i ALBOA

Hvorfor meldte du dig som frivillig?
Jeg kan godt li’ at fotografere, men var ved at være lidt træt af kun at fotogra-
fere familien. Jeg ville gerne udfordre mig selv til at blive bedre og samtidig 
møde andre med samme interesse. Så jeg meldte mig, da jeg så, at ALBOA 
søgte frivillige. Jeg er ikke særlig god til at skrive, men vil gerne øve mig i det 
og blive bedre – det var også en del af baggrunden for, at jeg meldte mig. 

Hvad giver det dig at være med?
Det udfordrer mig, at jeg får nogle bundne opgaver. Samtidig får mine fotos 
et større publikum, og jeg kan mærke, at jeg teknisk og praktisk bliver en 
bedre fotograf. Ved at fotografere for andre end mig selv, får jeg en beret-
tigelse til at fotografere mennesker, jeg ikke kender. Det kan godt være lidt 
grænseoverskridende, men det er der, jeg kan mærke, at jeg udvikler mig. 

UDVALG

ALBOA inside er en helt central del af AL-
BOA’s beboerdemokrati, hvor bladet har 

en vigtig opgave i at fortælle beboere, med-
arbejder og omverden, hvilke mål og værdier 
ALBOA har og arbejder hen imod.

JENS MØLLER
ADMINISTRATIONS- OG SOUSCHEF, ALBOA

’
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Afd. 18 - Ny Vestergårdspark I, Viby 
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86 forskellige forslag behandlet på afdelingsmøderne

Deltagelse i afdelingsmøderne

Afdelingsbudgetter

Egen trækningsret

Afdelingsregnskaber

Formuepleje

Boligafdelinger
Beretningsdelen der relaterer til ALBOA´s boligafdelinger.

BOLIGAFDELINGER

Fraflytninger
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Alle afdelinger vedtog det fremlagte budget for 2015. Det årlige afdelingsmøde er også en god anledning til at 
træffe beslutninger om andet end budgettet og afdelingsbestyrelsens sammensætning. 

Som det fremgår af dette oversigtsskema, er der behandlet temaer lige fra de gængse som fx. ændring af husor-
den, garager og trappevask til multibane, markiser og ændring af vejnavn. I alt 86 forslag er behandlet. 

Hvem sagde i øvrigt at beboerdemokratiet er i krise? Oversigten giver også et meget godt indtryk af den for-
holdsvise store opgave, som det er at planlægge, gennemføre samt følge op på afdelingsmøderne.

Disse forslag var ”under hammeren” på afdelingsmøderne i 2014...

BOLIGAFDELINGERNE

Afdelingsmøderne 2014
I september 2014 blev der afholdt i alt 77 ordinære afdelingsmøder i ALBOA.

FORSLAG
ANTAL 

AFDELINGER
FORSLAG

ANTAL 
AFDELINGER

1 hund eller 1 indekat – U 1 Reglement for brug af vaskehus 1

Affaldshåndtering 2 Rengøring vaskeri 1

Belysning udendørs 1 Renovering af fyrkælder 2

Betalingsvaskeri 1 Røgalarmer 1

Cykling forbudt 1 Selskabslokaleudvalg 1

Dørtelefon – U 1 Separation af kloak og dræn 1

Elektronisk udlejn. Selskabslokaler 1 Solceller 2

Etablering af udendørs el-stik 1 Storskrald 2

Fodboldmål 1 Storskrald Ø 1

Fugtsikring kælder 1 Strygerulle 1

Fældning af træer 3 Sygetransport med hjertestarter 1

Garageanlæg/carporte 4 Teknisk rådgivning 1

Hastighed på indkørselsveje 1 Terrasse ved fælleshus 1

Hundebesøg tilladt 1 Tilladelse til 2 hunde – dispensation givet 1

Husdyr tilladt 4 Tilladelse til udestue 1

Hækklipning 1 Trappevask 6

Hækklipning af gartner 1 TV-pakke 1

Køkken renovering/fornyelse 3 Udlejning af fælleshus 1

Lydisolering af gulve 1 Udskiftning af vandrør 1

Maling af skure 1 Udskiftning emhætter 1

Maling udvendig træværk 1 Udvidelse af have 1

Markiser 1 Vaskeplads biler 1

Multibane 1 Vasketider ændring 2

Ny flisegang 1 Vedligehold af basketbane, borde/bænke 1

Nye hække 1 Videoovervågning 1

Nye sparebilletter 1 Ændring af husorden 7

Nye vinduer 1 Ændring af vejnavn 1

Opførsel af beboerhus 1 Ændring haveregler 1

Oprettelse genbrugsrum 1 Ændring mødetidspunkt for afd.møde 1

Opsætning hegn 1 Ændring udlejningspriser fælleshus 1
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BOLIGAFDELINGERNE

Afdelingsmøderne 2014
Deltagelse i afdelingsmøderne.

Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne svinger meget fra afdeling til afdeling, den gennemsnitlige ”mødepro-
cent ligger i 2014 på  31,9 %. 
Desværre mangler vi tilbagemeldinger fra flere afdelinger, men her er de oplysninger, vi har for de ordinære afde-
lingsmøder afholdt i september 2014:

AFDELING 
ANTAL 

LEJEMÅL 

DELTAGERE 
PERSONER HUSSTANDE 

ANTAL ANTAL % 
1 –  Grundtvigsvej 30 4 ?  

2 –  Højbjergparken 48 7 7 14,6 

3 –  Runde Gård 141 ? ?  

4 –  Frederiksparken 54 17   

5 –  Øster Allé 120 27 26 21,7 

6 –  Hømosevej 12 ? 6 50,0 

7 –  Saralystparken I + III 268 58 44 16,4 

8 –  Byvangen 130 ? ?  

9 –  Saralystparken II 76 16 13 17,1 

10 –  Lykkesholms Allé 25 26 16 64,0 

11 –  Vestergårdsparken 156 48 42 26,9 

12 –  Grønnegården 80 24 ?  

13 –  Stenkildeparken 168 48 35 20,8 

14 –  Altanganghuset 13 0 0 0,0 

15 –  Dalvangen 10 9 5 50,0 

16 –  Høvænget 53 29 25 47,2 

17 –  M.P. Hansensvej 12 14 10 83,3 

18 –  Ny Vestergårdspark 1 101 9 ?  

19 –  Ny Vestergårdspark 2 99 21 18 18,2 

20 –  Elverdalsparken 40 16 13 32,5 

21 –  Gartnervænget 53 42 29 54,7 

22 –  Olaf Rudes Vej 78 30 21 26,9 

23 –  Rundhøj I 105 ? 16 15,2 

24 –  Søndervangen 1 156 27 16 10,3 

25 –  Rundhøj II 84 22 14 16,7 

26 –  Kjærslund 384 40 37 9,6 

27 –  Ny Vestergårdspark 3 93 18 17 18,3 

28 –  Gyvelparken 69 ? ?  

29 –  Kærgårdsparken 90 16 13 14,4 
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AFDELING 
ANTAL 

LEJEMÅL 

DELTAGERE 
PERSONER HUSSTANDE 

ANTAL ANTAL % 
30 – Rundhøj Kollegiet 69 8 6 8,7 
31 – Ny Søndervangen 294 100 82 27,9 
33 – Abildgade 79 17 13 16,5 
34 – Vårkjærparken 184 31 23 12,5 
35 – Kalkærparken 120 ? ?  
36 – Byagerparken 229 ? ?  
37 – Vejlby Vest 592 126 106 17,9 
38 – Tranbjergparken 304 52 47 15,5 
39 – Hjulbjergvej 85 32 27 31,8 
40 – Håndværkerparken I 140 54 44 31,4 
41 – L.A. Ringsvej 37 ? 18 48,6 
42 – Egelundsparken 138 23 ?  
43 – Håndværkerparken II 154 23 ?  
44 – Fiskergade 32 7 7 21,9 
45 – Håndværkerparken III 34 ? ?  
46 – Hirsevænget 126 23 21 16,7 
47 – Råhøjparken 231 74 58 25,1 
48 – Virkelyst 34 ? ?  
49 – Håndværkerparken IV 134 31 22 16,4 
51 – Rybo 27    
52 - Katrinebo 26 7 7 26,9 
53 – Håndværkerparken V 63 20 13 20,6 
54 – Bavnebakken 172 36 ?  
57 - Ingerslev Boulevard 10 9 7 70,0 
58 – Damtoften 24 13 11 45,8 
59 – Generatoren 17 ingen møde   
60 – Håndværkerparken VI 109 ? 23 21,1 
61 – Stavtrup Vænge 110 38 33 30,0 
62 – Absalonsgade 6 5 5 83,3 
63 – Bøgeskovparken 60 11 11 18,3      
64 – Børupvænget 50 35 31 62,0      
66 – Håndværkerparken 61 20 13 21,3      
67 – Kunneruphøj 50 ? 12 24,0      
68 – Holme Parkvej 29 25 22 75,9      
69 – Håndværkerparken VIII 84 32 25 29,8      
70 – Jegstruphøj 26 20 17 65,4      
71 – Porskær 24 29 19 79,2      
72 – Klokkeblomstvej 48 55 35 72,9      
73 – Frisenholt  +55 25 33 23 92,0      
74 – Frisenholt 34 13 11 32,4      
75 – Søndervang Kollegiet 47 0 0       
76 – Egelundsvej 25 ? ?   

 
    

77 - Hvidmosegård 26 23 17 65,4      
78 – Engelundsvej 47 13 9 19,1      
79 – Pilevangen 12 7 5 41,7      
80 – Salamanderparken 151 86 43 28,5      
 

 

BOLIGAFDELINGERNE
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BOLIGAFDELINGERNE

VA HAB I alt

Trækningsretsmidler 1/1 2014 1.414.057 9.871.673 11.285.730
Indbetalinger 4.225.615 2.099.425 6.325.040
Tilskud -1.000.000 -1.000.000

Trækningsretsmidler 31/12 2014 4.639.672 11.971.098 16.610.770

Der er pt. bevilget følgende:

Afdeling 007 - Saralystparken I og III -2.000.000 -2.000.000
Afdeling 015 - Dalvangen -350.000 -350.000
Afdeling 036 - Byagerparken -1.000.000
Afdeling 039 - Hjulbjergvej -1.025.000 -1.025.000
Afdeling 045 - Håndværkerparken III -1.200.000 -1.200.000
Afdeling 050 - Beboerhuset -410.000 -410.000
Afdeling 051 - Rybo -400.000 -400.000
Afdeling 057 - Ingerslevs Boulevard -1.500.000 -1.500.000

Diponeret i alt -1.400.000 -6.485.000 -7.885.000

3.239.672 5.486.098 8.725.770

Afdelingsbudgetter 2015
Generelle, men moderate stigninger i huslejen.

 � Afdelingsbudgetter 2015
Budgetterne for 2015 er nu godkendt på de ordinære afdelingsmøder.
Den gennemsnitlige forhøjelse er på 1,69%.
13 afdelinger får ingen forhøjelse.
Èn afdeling, afdeling 80 – Salamanderparken får en huslejenedsættelse på  
64,72 kr./m2/år.

 �  Konverteringer
Vi er i gang med låneomlægninger i afdelingerne.  
I forbindelse med repræsentantskabsmødet i  november oplyste vi en bespa-
relse på ca. kr. 712.000. Men i løbet af december omlagde vi endnu flere lån 
og den samlede konverteringsbesparelse i 2014 nåede således op på ca. kr. 
930.000.  
Måske der er mere at hente til beboernes fordel, det er vi ved at undersøge.

Egen trækningsret
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Afd. 72 - Klokkeblomstvej, Stavtrup - Viby
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BOLIGAFDELINGERNE

Afdelingsregnskaber 2014
72 ud af 79 afdelinger kommer ud af 2014 med overskud - kun 5 har underskud.

Det samlede nettoresultat i ALBOA’s beboelsesafdelinger udgør i 2014: 14,8 mio. kr. - svarende til 3,6% af de sam-
lede huslejeindtægter. Til sammenligning udgjorde nettoresultatet i 2013: 3% og i 2012: 4%. 
Altså er 2014 resultatet på niveau med de to foregående år, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af, at vi budgetterer 
efter ”balanceprincippet”. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det 
følgende afvigelser:

1) Besparelsen på nettokapitaludgifter 
skyldes hovedsageligt afdelinger, 
som er finansieret med  indekslån. 
Disse opnår en besparelse, fordi in-
flationen har været lavere end for-
udsat på budgetteringstidspunkt. 
Ydelsen på indekslån reguleres i 
takt med inflationen.

2) Besparelsen på offentlige og andre 
faste udgifter skyldes hovedsage-
ligt lavere ejendomskat, mindre el- 
og vandforbrug samt lavere udgif-
ter til renovation end budgetteret. 
Disse besparelser modsvares dog til 
dels af en merudgift til forsikringer.

3) Besparelsen skyldes hovedsageligt 
lavere udgifter til renholdelse end 
budgetteret.

4) Besparelsen stammer hovedsage-
ligt fra afd. 26, Kjærslund hvor byg-
geskaderenoveringen blev billigere 
end forudsat ved budgetlægnin-
gen.

5) Afdelingernes midler er forrentet 
med 2,1% mod budgetteret 1,25%.

6) 9 afdelinger har i 2014 fået tilba-
gebetalt for meget opkrævet ejen-
domsskat.

7) Aktiv inkassoaftale skaffer ube-
talte flytteafregninger tilbage til 
afdelingerne. 

 52 afdelinger har i 2014 fået ind-
tægter på denne aftale.

Noter til regnskaberne:

Figuren viser, hvorledes afdelingernes 
samlede indtægter anvendes:

Årets nettoresultat skyldes hovedsageligt: 
1.   Nettokapitaludgifter 814.869
2. Offentlige og andre faste udgifter 1.731.868
3. Variable udgifter 3.587.855
4. Ydelser vedr. lån byggeskaderenoveringer 1.129.492
5. Renter 5.193.188
6. Tilbagebetalt ejendomsskat 1.234.224
7. Indgået tidligere afskrevne debitorer 682.127
Øvrige afvigelser netto 442.832
Resultat 14.816.454

Årets resultat er disponeret således: 
Afvikling af underfinansiering  2.907.393
Overført til opsamlet resultat   11.990.966
Årets underskud   -81.905
Total   14.816.454
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Afd. 78 - Engelundsvej, Viby
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BOLIGAFDELINGERNE

Formuepleje
Knap ½ mia kr. sat i vækstpleje hos tre forskellige kapitalforvaltere.

I foråret 2011 bad ALBOA syv kapitalforvaltere om at 
komme med tilbud på forvaltningen af ALBOA’s kapital.
Efter en granskning af de indkomne tilbud, besluttede 
ALBOA i juni måned 2011 at indgå aftale med Alm. 
Brand Bank, Nykredit Bank og Sydbank om kapitalfor-
valtning af ALBOA’s overskydende likviditet. Aftalen 
betød, at hver af de tre banker fik godt 100 millioner 
kroner i forvaltning.
Dette beløb er efterfølgende blevet suppleret, således 
at kapitalforvalterne pr. 31. december 2014 havde føl-
gende beløb i forvaltning (kursværdi):

Alm. Brand Bank  ............................. kr.  136.100.000
Nykredit Bank .................................. kr.  166.500.000
Sydbank  .......................................... kr.  162.800.000
I alt  ................................................. kr.  465.400.000
Ud over en kontantbeholdning investerer kapitalforval-
terne i danske stats- og realkreditobligationer. 

Kontantbeholdningen må i Nykredit Bank og Sydbank 
maks. udgøre 5% af porteføljen,- i Alm. Brand Bank 
maks. modværdien af 100.000 euro (= indskydergaran-
tiordningen).

Efter tre-fire år bedømmer ALBOA de tre kapitalforval-
tere på det præsterede afkast i perioden, hvorefter AL-
BOA udskifter den forvalter, der har præsteret dårligst, 
med en ny forvalter for en ny tre-fire årig periode.

Afkastet (efter fradrag af forvaltningsomkostninger) i 
perioden 2012 - 2014 udgjorde:

 2012 2013 2014 gns.*
Alm. Brand Bank 3,07% 1,15% 2,57% 2,27%
Nykredit Bank 4,16% 1,04% 1,66% 2,29%
Sydbank 3,55% 1,54% 2,59% 2,56%

Vægtet gennemsnit 3,62% 1,25% 2,26% 2,38%

Benchmark**  1,16% -0,48% 1,03% 0,57%
(EFFAS 1-5***)

Det er aftalt, at afkastet i 2011 ikke indgår i bedømmel-
sen, da man her har overtaget porteføljer, som tidligere 
kapitalforvaltere har sammensat.

Hvis der i aftaleperioden opstår noget uforudset, vil 
ALBOA kunne frigøres af aftalerne med 3 bankdages 
varsel.

Ordforklaring:
”Gns” = Gennemsnit.
”Benchmark” = Et benchmark er 
generelt set et sammenlignings-
grundlag. I finansverdenen betyder 
et benchmark, et markedsindeks.
”EFFAS 1-5” = Investeringsmål-
sætning med en aktiv investerings-
profil, som giver investorerne et 
afkast, der mindst svarer til udvik-
lingen på danske statsobligationer 
med en restløbetid på mellem 1 og 
5 år.
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Boligtype Lejemål i alt
Flytninger i alt

antal %

Almene boliger 6.521 797 12,22

Ungdomsboliger 400 188 45,97

Ældreboliger 118 15 12,71

Total 7.048 1.000 14,19

Boligtype

Extern 
udflytning

Intern  i 
afdeling

Intern i 
ALBOA

Dødsbo Udsættelse Genhusning

stk. % stk. % stk. % stk. % stk. % stk. %

Almene boliger 412 51,7 88 11,0 194 24,3 56 7,0 18 2,3 29 3,7

Ungdomsboliger 163 86,7 3 1,6 20 10,7 1 0,5 1 3,4 0 0

Ældreboliger 10 66,7 0 0 0 0 5 33,3 0 0 0 0

Total 585 58,5 91 9,1 214 21,4 62 6,2 19 1,9 29 2,9

Fraflytninger 2014
Flyttestatistik for ALBOA i perioden 1. januar - 31. december 2014. 

Flytninger total - alle boligtyper:

Flytteårsag total - alle boligtyper:

BOLIGAFDELINGERNE

Flytteårsag, almene boliger - grafisk:

Flytninger total - alle boligtyper:

Flytteårsag total - alle boligtyper:

Extern flytning
51,7 %

Internt i afdeling
11,0%

Internt i ALBOA
24,3 %

Dødsbo
7,0 %

Udsættelse
2,3 %

Genhusning
3,7%
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Flytteårsag, ungdomsboliger - grafisk:

Flytteårsag, ældreboliger - grafisk:

BOLIGAFDELINGERNE

Extern flytning
86,7 %

Internt i afdeling
1,6 %

Internt i ALBOA
10,7 %

Dødsbo
0,5 %

Udsættelse
3,4 %

Extern flytning
62,50 %

Dødsbo
31,25 %



Afd. 20 - Elverdalsparken, Højbjerg
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ADMINISTRATIONEN

Grafisk afdeling

Ledelsessekretariatet

Saralyst Allé 55 - for sidste gang

Artikel:  Digitalisering af beboermapper

Udlejningsafdelingen

Økonomiafdeling - Booking af selskabslokaler

Artikel:  Gældsrådgivning

Projektsekretariatet

Administrationen
De følgende sider omhandler de forskellige afdelinger i ALBOA´s administration.

Driftsafdelingen - Elektronisk syn

Artikel:  ALBOA gider ikke rotter
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Saralyst Allé 55
2014 var året hvor vi definitivt sagde farvel til Højbjerg Andelsboligforenings tidligere 
administrationsbygning på Saralyst Allé i Højbjerg.  

I forbindelse med etableringen af administrationsfæl-
lesskabet ALBOA den 1. maj 2006 besluttede man at 
samle administrationen på Vestergårdsvej 15, Viby, - i 
den første periode dog med et satellit-kontor på Sara-
lyst Alle 55. 

ALBOA lejede den resterende del af bygningen til Bo-
ligselskabernes Landsforening, og da satellit-kontoret 
blev nedlagt, rykkede Det Boligsociale Fællessekreta-
riat også ind.

Efter etablering af boligorganisationen ALBOA den 1. 
januar 2011 besluttede repræsentantskabet, at sælge 
Saralyst Alle 55 til Boligselskabernes Landsforening, 
der overtog bygningen den 1. januar 2014.
Den tidligere ejer, altså ALBOA - har fået udsættelse 
med hensyn til at tømme kælderen, men nu skulle det 
altså være. 
Derfor er arkiverne blevet tømt i løbet af 2014, og den 
6. november 2014 var sidste flyttedag.
Udover flytning af arkiver og kunstgenstande til Vester-
gårdsvej, fordeling af overskydende service til forskel-
lige selskabslokaler, aflevering af overskydende møbler 
og kontormaskiner til forskellige ejendomsfunktionær-
kontorer og Røde Kors, er der på forbrændingsanlæg-
get i Lisbjerg blandt andet brændt cirka 11 tons papir 
som fortroligt materiale.

Og dermed er en epoke slut på Saralyst Alle 55 i Høj-
bjerg, - lidt vemodigt, med bygningen tjener stadig den 
almene boligsag.

Foto: Martin Krabbe

En lille kuriositet dukkede op fra glemslens kælder i forbin-
delse med oprydningen. Et Europakort med DDR og Tjeckoslo-
vakiet. (Foto Martin Krabbe)

LEDELSESSEKRETARIATET
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LEDELSESSEKRETARIATET

Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatets opgaver, personaleadministration samt organisationsplan.

Ledelsessekretariatet servicerer 
organisationsbestyrelsen, ledelsen 
og afdelingerne og består desuden 
af  Grafisk afdeling, Intern service, 
dvs. post- og budtjeneste, den bo-
ligsociale funktion og IT-afdelingen.
I 2014 har der især været fokus på 
det boligsociale, IT-området og den 
nye HR- og projektfunktion. 

Den boligsocial funktion
Som beskrevet andetsteds i beret-
ningen vedtog bestyrelsen sidste 
år en boligsocial handlingsplan. 
Derfor besluttede man at ansætte 
en boligsocial koordinator, Mette 
Jørgensen, som skal sikre, at planen 
”kommer ud over rampen”. 
Mette startede i foråret 2014 og har 
en stor viden om området, idet hun 
tidligere har været ansat i Det Bo-
ligsociale Fællessekretariat. Samar-
bejdet med Århus Omegn om en ny 
boligsocial helhedsplan i Viby Syd 
samt indsatserne i Rundhøj og i P4 
Håndværkerparken har været nogle 
af de opgaver, som har fyldt meget. 

IT-området
På IT-området besluttede vi at læg-
ge vores serverdrift over til TDC, 
dels fordi vi stod foran en større 
investering i nyt udstyr og dels for 
at skabe mere luft i IT-service, som 
har nok at se til i det daglige. Efter 
overflytningen i sommeren/efter-
året er de sidste tilpasninger ved 
at være på plads, så vi kan sikre en 
stabil og effektiv IT-drift til gavn for 
medarbejdere og beboere.

Ny HR- og projektfunktion
Som følge af en ny organisati-
onsplan, som bestyrelsen vedtog 
i 2014, oprettede vi en ny HR- og 

projektfunktion med Jeanet S. Kraft 
fra økonomi som tovholder. Planen 
er, at Jeanet langsomt frigives fra 
økonomi i løbet af 2015. 
HR funktionen blev oprettet dels for 
at samle de personalerettede initia-
tiver et sted i administrationen og 
dels for at styrke kompetenceudvik-
lingen. 

Kurser
I 2014 igangsatte vi en række in-
terne kurser i vores nye lokaler her 
på Vestergårdsvej - bl.a. IT kurser 
for ejendomsfunktionærerne samt 
konflikthåndtering for alle medar-
bejdergrupper. Desuden lavede vi 
i samarbejde med to andre bolig-
organisationer et lederkursus for 
inspektører. 
Jeanet skal udover HR-opgaverne 
også varetage en tovholderfunk-
tion for at sikre fremdriften i de 
tværgående projekter i administra-
tionen. En fordel i den sammen-
hæng, at Jeanet har 20 års erfaring 
og dermed et godt kendskab til alle 
driftsområderne i huset.

Organisationsplan
Som følge af den nye organisati-
onsplan skal både den interne og 
eksterne kommunikation styrkes 
med medarbejderressourcer i løbet 
af 2015. 
Planen medfører desuden at øko-
nomichef Peter Hebroe pr. 1. januar 
2016 overtager ansvaret for ud-
lejningsafdelingen, når Marianne 
Rasmussen går på pension. Dermed 
bliver Udlejningen, Økonomi og 
Huslejen til én samlet afdeling.  
Den fremtidige ledergruppe kom-
mer dermed pr. 1. januar 2016 til at 
se således ud: 

 � Direktør (ny)

 �  Sekretariats- og souschef, 
Jens L. Møller

 �  Administrationschef,  
Peter B. Hebroe

 �  Driftschef,  
Ib. B Andersen

 �  Projektchef,  
Ole Berg

Nye medarbejdere i 2014:

 � Mie Lyk Pedersen 
Huslejeafd. - 1. januar.

 � Peter Ender Madsen 
Projektafd. 1. april.

 � Mette Jørgensen 
Boligsocial. - 1. april.

 � Allan Haahr 
Inspektør - 15. maj.

 � Charlotte Skibby 
Udlejning - 1. juni. 

 � Maria Ayoub 
Kontorelev - 15. august.

I 2014 sagde vi farvel til:

 � Inger Christensen 
Udlejningen - 6. maj.

 � Jannie W. Nielsen 
Udlejningen - 31. oktober.

På barsel i 2014:

 � Tina Due Karlshøj - økonomi. 
Gik på barsel 19. september.

 � Tina F. Pedersen - økonomi. 
Afslutter barsel 4. september.

Personaleforhold:

HUSK - du kan altid se den 
aktuelle medarbejderstab på:
www. alboa.dk  > Om ALBOA
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Ledelsessekretariatet

Boligsocialt arbejde...
ALBOA har vedtaget en boligsocial 
handlingsplan.

Organisationsbestyrelsen udpeger 
på det årlige bestyrelsesseminar de 
temaer, som den vil arbejde med i 
det kommende år.
I 2013 besluttede man sig for at få 
lavet en handlingsplan for den bo-
ligsociale indsats i ALBOA. Hvordan 
vil vi arbejde med det område, og 
hvad er vores mål? 
Arbejdet med planen forløb over et 
halvt år med inddragelse af rele-
vante medarbejdere, beboerdemo-
krater m.m.

Planen blev vedtaget i august 2014 
og formålet er:

 �  at fremme beboernes trivsel og 
tryghed i deres boligområde

 �  at femme beboernes engage-
ment og deltagelse i deres bo-
ligområde

 �  at styrke fællesskabet og sam-
menhængskraften i boligom-
råderne

 � at opretholde boligområder, 
der er attraktive for forskellige 
beboergrupper 

Principperne i planen er bl.a. at be-
boerne skal involveres, og der er 
fokus på boligområdet og ikke blot 
nogle få individer. Derudover skal 
indsatsen kobles til driften i bolig-
organisationen og der skal være 
fokus på forankring fra starten. 

I 2014-15 vil der være fokus på føl-
gende: 

 �  Sociale vedligeholdelsesplaner 
(inspireret af de fysiske vedli-
geholdelsesplaner).

 �  Beboerdemokratiudvikling.

 �  Lokale jobs og praktikpladser i 
bygge – og renoveringssager.

 �  Konfliktmæglingsindsats.

Som beskrevet i Inside er der allere-
de kommet en praktikaftale i gang 
ifm. renoveringen af afdelingen på 
Hjulbjergvej. 
Organisationsbestyrelsen har ved-
taget, at der er en årlig ramme til 
boligsociale aktiviteter, som ved 
mindre bevillinger administreres af 
den boligsociale koordinator, Mette 
Jørgensen. Ved større bevillinger 
skal bestyrelsen godkende. 

For at sætte alvor bag ordene i pla-
nen ansatte ALBOA i foråret 2014 
en boligsocial koordinator, som skal 
være med til at sikre handlingspla-
nens gennemførelse. 
Som nævnt ovenfor er der tale om 
Mette Jørgensen, der med en fortid 
i Det Boligsociale Fællessekretariat, 
har meget erfaring med området. 
Mettes kontaktoplysninger findes 
på www.alboa.dk.
Her kan du også hente den ”Bo-
ligsocial strategi og handlingsplan” 
- klik ind på infotorvet. 

Brugerundersøgelse 2014
I 2014 besluttede vi at tage tem-
peraturen på servicen i ALBOA. Får 
vores afdelinger egentlig den ser-
vice, som de efterspørger? 

Når man taler om service bliver det 
ofte ud fra enkeltoplevelser og ma-
vefornemmelse, så derfor gennem-
førte vi en undersøgelse iblandt 
vores ”kunder” - afdelingsbestyrel-
serne. 
Samtlige 260 afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer modtog således et 
spørgeskema, hvor der blev spurgt 

til deres vurdering af servicen både 
fra ejendomsfunktionærerne og ad-
ministrationen. Af de 143 besvarel-
ser fremgår det, at der er udbredt 
tilfredshed med servicen over hele 
linjen. 

Vi har efterfølgende gennemført 
nogle interviews med udvalgte af-
delingsbestyrelser for at komme 
mere i dybden med nogle af tema-
erne, bl.a. renoveringsprocessen. 

En af udfordringerne ved en reno-
vering er, at den strækker sig over 
mange år (typisk ca. 8 år for en 
landsbyggefondssag). På den bag-
grund har Projektafdelingen lavet 
en ny procedure, hvor man evalu-
erer med afdelingsbestyrelsen efter 
de enkelte faser. 

Næste skridt bliver en undersøgelse 
af hvordan de enkelte beboere op-
lever servicen. Undersøgelsens re-
sultater kan findes på alboa.dk

Temadrøftelser  
i organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen vedtager 
hvert år, ifm. det årlige bestyrelses-
seminar, hvilke temaer, der skal ar-
bejdes med i det kommende år. 

I 2014 har bestyrelsen drøftet: 

 �  Serviceniveau  
(serviceundersøgelsen).

 �  Administrationsbidrag.

 �  Selskabslokaler.

 �  Boligsocial handlingsplan.

 �  Genopretningsplaner  
(opfølgning).

 � Afdelingssammenlægninger.

I 2015 skal der bl.a. drøftes en stra-
tegi for nybyggeri og energipolitik. 

Boligsocial indsats, tilfredshedsundersøgelse og temamøder i bestyrelsen.

LEDELSESSEKRETARIATET
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Ledelsessekretariatet
Grafisk afdeling.

Grafisk afdeling har bistået andre 
funktioner i huset med forskelligt 
materiale til de projekter, som de 
enkelte afdelinger omtaler andet 
sted i denne beretning. Kort kan 
nævnes informationsmateriale ved 
renoveringssager, nybyggerier osv.

Hjemmesiden
En af de større ting, som også bæ-
res med ind i det kommende år, er 
fortsat udvikling af hjemmesiden 
alboa.dk. Vi har fået programmeret 
forskellige ændringer til siden, bl.a. 
en ny og forhåbentlig mere over-
skuelig forside. Tingene ér leveret 
af vores udvikler, AT-Orbital - og 
nu går vi så i gang med få klaret de 
praktiske tiltag omkring den grafi-
ske opsætning af siden.

Infoskærme i udlejningen
Alle, der kommer forbi kontoret på 
Vestergårdsvej, vil bemærke, at der 
er kommet liv i de to informations-
skærme, der hænger i udlejningsaf-
delingen, og de er synlige, både når  
man står udendørs - men selvfølge-
lig også inde i lokalet. 

Grafisk afdeling overtog projektet 
i efteråret 2014 og har produceret 
noget oplysningsmateriale i form af 
film og billeder, der dels kan infor-
mere og vejlede dem, der står og 
venter på ekspedition - dels kan læ-
ses udefra i aftentimerne og week-
enden. Herunder skilte i forbindelse 
med ”lukkedage” o.l.
Vi har krydret det hele lidt med  
”breaking news” fra TV2, dvs. ny-
heder, vejrudsigter osv.

Intranet
Sluttelig kan vi nævne, at der bliver 
arbejdet på et ”intranet” - projektet 
er delt op i to etaper. Første etape 
skal kunne bruges i dagligdagen 
af medarbejdere og organisations-
bestyrelsen - og i etape 2 er det så 
meningen at afdelingsbestyrelserne 
kobles på. 
Der er nedsat et lille arbejdsudvalg 
bestående af et par medarbejdere 
fra henholdsvis økonomi, it og gra-
fisk afdeling. Vi forventer, at intra-
nettet kan blive et godt og informa-
tivt værktøj for os alle. 
I starten af 2015 skal vi have valgt 
hvilket system vi satser på, og så 
kan vi gå i gang med udviklingen. 
Målet er, at første etape er kørende 
inden udgang af 2015.

LEDELSESSEKRETARIATET

Den ene af de to nye infoskærme i udlejningsafdelingen



Fælleshuset Rundhøj
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UDLEJNINGSAFDELINGEN

Udlejningsafdelingen

9.000 lejlighedsmapper  
digitaliseret
2014 blev året, hvor ALBOA sagde 
farvel til 700.000 stykker papir. Det 
har betydet en, på flere måder, let-
tere hverdag for udlejningspersona-
let.

ALBOA indgik i 2013 en aftale med 
virksomheden BOAS Specialisterne 
om digitalisering af samtlige AL-
BOA’s ca. 9.000 beboermapper. 
Formålet med digitaliseringen var 
at få de fysiske beboermapper er-
stattet med en digital udgave for 
hvert enkelt lejemål.

Sådan foregik det
Personalet i udlejningsafdelingen 
sorterede og gennemgik alle map-
perne for overflødige dokumenter. 
Herefter pakkede personalet map-
perne i store flyttekasser og sendte 
dem til BOAS Specialisterne til vi-
dere gennemgang og registrering. 

BOAS Specialisterne har herefter 
kategoriseret og journaliseret do-
kumenterne på den enkelte lejer. 
BOAS Specialisterne har sorteret, 
opdelt, scannet ca. 700.000 doku-
menter inden processen var færdig 
sidst i 2014. I hele processen har 
udlejningen gennemset og god-
kendt de enkelte mapper, når de 
forelå i digital form .

Siden processen begyndte i 2013 
har udlejningspersonalet således 
ikke arkiveret dokumenter i de fy-
siske beboermapper, men kun regi-
streret og journaliseret dokumenter 
elektronisk. Det fungerer enten ved 
direkte journalisering af skrevne 
dokumenter eller ved scanning og 
efterfølgende registrering af doku-
menter på den enkelte lejer eller 
lejemål. Arkiverede dokumenter er 

herefter synlige i lejer og/eller leje-
målskartoteket.

Fordelene ved den digitale 
beboermappe
Gevinsten ved den digitale beboer-
mappe er først og fremmest, at det 
er meget pladsbesparende. Sam-
tidig er den digitale beboermappe 
også særdeles tidsbesparende, da 
man ved søgning i kartotekerne kan 
se alle registrerede og journalisere-
de dokumenter.  Dokumenterne er 
inddelt i forskellige kategorier såle-
des, at det er nemt og overskueligt 
at finde et dokument i oversigten.

Det betyder også, at når en inspek-
tør er i en bolig - for eksempel til 
syn - så kan han/hun også hurtigt 
finde dokumenter frem, som er rele-
vante. Man kan med ganske få klik 
se hvilke dokumenter, der er jour-
naliseret på den enkelte lejer eller 
lejemål.

Det har været et stort arbejde, men 
har efterfølgende givet stor flek-
sibilitet og tidsbesparelse for alle 
ansatte.

Genhusning af lejere fra 
afd. 24, Søndervangen I:
I forbindelse med den store re-
novering af Søndervangen I, som 
begyndte i foråret 2014, havde ud-
lejningen til opgave at genhuse 60 
lejere og deres familier. 
Det er og har været et stort pusle-
spil, som har krævet mange møder. 
Lejerne har fået lov til at ønske, 
hvor de gerne vil genhuses, og ind-
til videre er det gået godt.
Vi har opfyldt næsten alle ønsker, 
og på trods af den megen ulejlighed 
og ubehag ved at bo i en afdeling 
med meget støj og rod, så har lejer-
ne været meget samarbejdsvillige. 
Samtidig oplever vi, at genhusede 
lejere, som ønsker at vende tilbage 
til de ombyggede lejligheder, glæ-
der sig til at flytte ind i en ny og 
energivenlig bolig, hvor de slipper 
for trapperne og i stedet kan tage 
elevatoren. 
De lejere, som skal blive boende un-
der hele forløbet, får afprøvet deres 
tålmodighed og glæder sig til reno-
veringen er færdig i begyndelsen af 
2016. 

Digitalisering af lejemapper og genhusning af lejerne i 60 boliger i Søndervangen har 
været udlejningsafdelingen største udfordring i 2014.

Farvel til støvede 
hængemapper...

Foto: Simon Jeppesen
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UDLEJNINGSAFDELINGEN

2014 blev året, hvor ALBOA sagde 
farvel til arkivskabe og hængemap-
per. Fremtiden er nemlig digital – 
også for boligorganisationer. Derfor 
endte indholdet af ALBOA’s 9000 
lejlighedsmapper i makulatorens 
gab, efterhånden som de i løbet af 
2014 blev scannet. 1. oktober var 
samtlige ALBOA’s lejlighedsmapper 
endeligt overgået til den digitale 
verden. 

Selve digitaliseringen foregik i 
en gammel lagerbygning i Aarhus, 
hvor konsulenter fra virksomheden 
Boas Specialisterne forestod pro-
cessen. Og spørger man leder af 
Boas Specialisterne, Allan Peter-
sen, så har hans ansatte nogle helt 
unikke kvaliteter, som gør dem sær-
ligt velegnede til at løse opgaver af 
denne type.  

”Mine ansatte er meget intelligen-
te, har en højtudviklet sans for de-
taljer og mønstre, hvilket betyder, 
at de meget sjældent laver fejl. Og 
så er de meget vedholdende i deres 
arbejde.”

Den svada lyder måske som no-
get, som enhver virksomhedsleder 
kunne finde på at sige om sine 
medarbejdere, men i dette tilfælde 
er der dokumentation for lederens 
udtalelser; virksomhedens ansatte 
er nemlig fælles om at være ble-
vet diagnosticeret med en grad af 
autisme. 

Fælles DNA
Udover at levere en række specia-
liserede ydelser er Boas Speciali-
sterne nemlig en socialøkonomisk 

virksomhed. Det vil sige, at det er 
en virksomhed, som fungerer på al-
mindelige markedsvilkår, men som 
samtidig har et grundlæggende 
socialt formål. Profit er ikke essen-
tielt, og skulle der alligevel opstå en 
profit af virksomhedens aktiviteter, 
bliver pengene ikke sendt i skattely, 
men derimod brugt til at udvikle 
virksomheden.

I Boas Specialisternes tilfælde er 
ambitionen altså at hjælpe perso-
ner med en autismeprofil til at finde 
fodfæste på et arbejdsmarked, som 
ofte ikke kan eller vil omsætte den-
ne type menneskers evner. 

At Boas Specialisterne er en virk-
somhed, som tager socialt ansvar, 
var et forhold, der tiltalte ALBOA, 
da man stod overfor at skulle vælge 

Fra hyldemeter til megabyte
Landets boligorganisationer bliver i stigende grad digitale. Det gælder også ALBOA, 
som i 2014 valgte en usædvanlig og dog indlysende samarbejdspartner til at hjælpe 
sig gennem processen.

Af Martin Ljung Krabbe, foto Simon Jeppesen

Ingen fortrydelsesret: 3,5 tons papir 
blev uigenkaldeligt til konfetti, efterhån-
den som processen med at scanne de 
700.000 dokumenter skred frem.
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samarbejdspartner til digitalise-
ringsprocessen.

”Vi skal selvfølgelig drive vores 
virksomhed så rationelt som muligt 
og have fokus på, at kvaliteten hos 
vores leverandører er i orden, men 
når det er sagt, så mener jeg, at det 
er helt naturligt, at vi bakker op om 
socialøkonomiske virksomheder,” 
forklarer ALBOA’s administrations- 
og souschef, Jens Møller. 

”Som almen boligorganisation er 
vi jo også selv en slags socialøko-
nomisk virksomhed, og mange af 
dem som har det svært på arbejds-
markedet, bor hos os. Derfor er det 
vigtigt for os at bakke op om virk-
somheder, som gør en indsats for at 
få alle borgere med i samfundet og 
på arbejdsmarkedet.”

Øget troværdighed
Digitaliseringen betyder, at AL-
BOA’s udlejningsafdeling i dag fun-

gerer nærmest papirfrit. En hånd-
fuld kæmpemæssige arkivskabe er 
blevet skrottet. 
Samtidig med digitaliseringen be-
sluttede man desuden at renovere 
hele afdelingen, så den nu fremstår 
lys og luftig. 
Og den nydigitaliserede og nyreno-
verede udlejningsafdeling glæder 
udlejningschef Marianne Rasmus-
sen. 

”Jeg er selv meget glad for at ord-
ne ting og rydde op, så jeg har nydt 
at få lov at smide så meget ud. Ud-
over at vi sparer tid og bliver mere 
smidige i vores sagsbehandling, så 
er min oplevelse også, at vi med 
de digitale lejlighedsmapper bliver 
mere troværdige overfor lejerne - 
vi kan afklare spørgsmål med det 
samme, mens vi står overfor leje-
ren, fremfor at vi trisser ud og leder 
i et støvet arkiv, hvor vi måske ikke 
umiddelbart kan finde tingene.”

Vi synes, det er vigtigt at bakke op 
om virksomheder, som gør en 

indsats for at få alle borgere med i 
samfundet og på arbejdsmarkedet. 

JENS MØLLER
ADMINISTRATIONS- OG SOUSCHEF, ALBOA

 I dag foregår digitaliseringen 
løbende, og det kræver en vis di-
sciplin, fortæller Marianne Rasmus-
sen.

”Systemet er meget intuitivt, så 
det er nemt at bruge. Det har også 
betydet, at vi nærmest ikke behø-
ver at undervise i, hvordan det fun-
gerer. Men letheden betyder også, 
at vi skal huske at holde hinanden 
op på at få journaliseret materialet 
med det samme. Derfor har vi en 
politik om, at materialet skal jour-
naliseres samme dag, som det kom-
mer ind. I praksis fungerer det på 
den måde, at når der for eksempel 
kommer en mail, så trykker man på 
”journalisér” og taster en stregko-
de ind, som placerer dokumentet på 
rette plads i den digitale lejligheds-
mappe. Det kræver lidt disciplin. 

Boas Specialisterne har digitaliseret 
vores fortid, nu skal vi selv holde 
styr på fremtiden.” 

20-årige Oliver Christiansen er en af dem, der har arbejdet på 
projektet. Han er diagnosticeret med atypisk autisme. Selvom 
scanningsarbejdet nogle gange var lidt monotont, så nød han 
det: ”Det er dejligt, at det jeg laver, faktisk betyder noget for 
nogen. At det er reelt arbejde. Det er jeg ikke vant til.”

Inden selve digitaliseringen lagde medarbejderne gule sedler i 
mappen. På den måde er det muligt for scanneren at adskille 
de forskellige typer dokumenter.

Scan QR-koderne og se video med digitaliseringsprocessen.

UDLEJNINGSAFDELINGEN

’
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Mie Lyk Pedersen, økonomi- & huslejeafdelin-
gen har overblikket over de mange udlejninger 
af selskabslokaler og gæsteværelser. 



BERETNING 2014

ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS  |  51

ØKONOMI- OG HUSLEJE

Økonomiafdelingen

Det digitale selskabslokale
Det er blevet lidt nemmere at være beboer i ALBOA. For fremtiden kan beboerne nem-
lig reservere selskabslokaler og gæsteværelser via internettet. 

ALBOA’s beboere behøver 
for fremtiden ikke forlade 
sofaen, når de vil reservere 
et selskabslokale eller et 
gæsteværelse. 
ALBOA står for udlejning 
af 30 selskabslokaler og 14 
gæsteværelser ude i afde-
lingerne. I mange år er disse 
lokaler blevet lejet ud via 
administrationen, og tidli-
gere er det sket via kalen-
dersider i et ringbind. 
Det er slut nu. I starten af 
2015 vil det nemlig være 
muligt at se, om et givent lo-
kale er ledigt - og reservere 
det - via ALBOA’s hjemme-
side. 

Muligheden for digital reser-
vering giver et bedre overblik for 
beboerne, men især er det et frem-
skridt, at beboerne nu kan foretage 
reservationen, når det passer dem, 
og at ALBOA kan servicere lejerne 
uafhængigt af et fysisk ringbind. 

Sådan fungerer  
den digitale reservering
De mange selskabslokaler og gæ-
steværelser er underlagt forskel-
lige regler. Nogle regler kan sy-
stemet hjælpe med, og andre skal 
huskes manuelt. 
De mange forskellige regler bety-
der, at det ikke er muligt at fore-
tage en egentlig booking via AL-
BOA’s hjemmeside. 
Fremover vil der under hvert sel-
skabslokale og gæsteværelse blive 
vist en kalender, hvor de ledige 
dage er grønne, og de allerede re-
serverede dage er røde. Beboeren 
kan så via et enkelt klik på datoen 
og en indtastning af sine kontaktop-

lysninger sende en forespørgsel på 
det ønskede lokale/værelse og den 
ønskede dato. 
Administrationen modtager nu en 
mail med forespørgslen og vil inden 
for to arbejdsdage behandle denne 
og give besked om, hvorvidt man 
kan leje lokalet. Hvor det er muligt, 
vil administrationen bestræbe sig 
på at give svar allerede næste ar-
bejdsdag.

Fordi man kun kan forespørge 
på en reservation, kan der sagtens 
være en anden lejer, som har sendt 
en forespørgsel tidligere og som så 
ikke kan ses via hjemmesiden, før en 
medarbejder i administrationen har 
behandlet forespørgslen. Derfor er 
der en vis forsinkelse i opdateringen 
af kalenderen. Der kan også være 
nogle, som sender en forespørgsel 
på et lokale, som de ikke kan leje, 
enten fordi de ikke bor i afdelingen, 
eller fordi det ikke kan udlejes så 
langt ud i fremtiden. Hvis lokalet er 
ledigt, modtager lejeren en kontrakt, 
som skal underskrives og returneres. 

Betalingen
Samtidig med at arbejds-
gangen bliver digitaliseret, 
sker der ændringer i den 
måde, hvorpå man betaler 
for leje af selskabslokalerne 
og gæsteværelserne. Frem-
over sender ALBOA en leje-
kontrakt, som beboeren skal 
returnere inden 14 dage. 
Når kontrakten er modta-
get retur, vil beløbet blive 
opkrævet på næste husleje-
kørsel. Bliver lejekontrakten 
ikke sendt retur, vil reserva-
tionen blive slettet. 

Beboerne har naturligvis 
stadig mulighed for at kon-
takte administrationen pr. 

telefon, men ofte planlægger man 
jo sine fester i weekenden eller om 
aftenen, og nu har man så mulig-
hed for at se via hjemmesiden, om 
det ønskede lokale er ledigt. Nogle 
lejere har også et ønske om at leje 
et lokale på en bestemt dag, og de 
kan nu selv via hjemmesiden finde 
mulige lokaler.

Sådan gør du
Du får adgang til reservationssyste-
met via www.alboa.dk, punktet lo-
kaler og gæsteværelser. Så vælger 
du enten vis selskabslokaler eller 
vis gæsteværelser, alt efter hvad du 
ønsker at leje. I oversigten vælger 
du det lokale, du vil kigge nærmere 
på, og via kalenderen kan du nu se, 
om lokalet er ledig. Hvis du ønsker 
at foretage en reservation, så klik-
ker du blot på datoen og kommer 
nu ind i et reservationsbillede, hvor 
du skal indtaste dine kontakteop-
lysninger, så administrationen kan 
behandle reservationen. 
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Gældsrådgivning med effekt
I samarbejde med BRFkredit lancerede ALBOA i 2014 gratis gældsrådgivning for bebo-
erne. Det har betydet bedre økonomisk overblik og sparede kroner i tusindvis 

Tekst og foto:  Martin Krabbe

Det siges, at det er dyrt at være fat-
tig. Men ALBOA har i 2014 gjort det 
lidt billigere. Det er sket ved hjælp 
af et samarbejde med realkredit-
instituttet BRFkredit.  Samarbej-
det indebærer at to professionelle 
gældsrådgivere fra BRFkredit en 
gang om måneden tager plads i 
Viby Sognegård og rådgiver økono-
misk trængte beboere fra ALBOA.
Til hverdag beskæftiger Pia Ker-
stens og Jeanette Holm sig med 
rådgivning af gældsramte bolig-
ejere, men som en del af BRFkredits 
strategi for social ansvarlighed, har 
ALBOA’s beboere i 2014 fået glæde 
af makkerparrets kompetencer. 

Gældsrådgivningen begyndte i 
januar 2014, og har indtil videre 
hjulpet 20-25 beboere, fortæller Pia 
Kerstens.
”Vi har mødt mange forskellige 
slags økonomiske udfordringer, 

men vi kan altid hjælpe med at få 
skabt et overblik og at få lagt et 
budget. Ofte handler det om at få 
skilt tingene ad og få stillet en diag-
nose, og når en beboer dukker op 
med en plasticpose fyldt med uåb-
nede rudekuverter, så er der noget 
at gå i gang med.”
De fleste beboere har kunnet nøjes 
med et enkelt møde, men et par 
stykker har haft brug for større ud-
redninger. 
”Vi har prøvet det her mange gange 
før, og der skal meget til at overra-
ske os. Vores oplevelse er, at mange 
beboere - udover overblikket - har 
mistet fornemmelsen for, hvad tin-
gene bør koste. Så ofte ser vi meget 
dyre telefon- eller tv-abonnemen-
ter. Til gengæld forsøger vi - hvis 
der er luft til det - at klemme en 
indboforsikring ind i budgettet. Det 
er noget, mange gældsramte væl-
ger fra.”

”Var det ikke andet…?”
Normalvis bruger Pia Kerstens og 
Jeanette Holm en del af deres tid 
på boligejere, som for eksempel er 
blevet ramt af den negative udvik-
ling på boligmarkedet, og ikke kan 
sælge deres hus for det beløb, som 
de skylder i det. 

”Vi rådgiver alle mulige mennesker 
om gæld - vi har sågar hjulpet en 
revisor med at få styr på sin økono-
mi - man skulle ellers tro, at sådan 
en kunne finde ud af det.”

En stor gæld er hæmmende på 
mange måder. For mange menne-
sker er det tabubelagt ikke at have 
styr på sin økonomi, fortæller Jea-
nette Holm.

”For mange mennesker er det over-
vindelse overhovedet at komme ud 
af døren og ud af busken med den 
dårlige økonomi. Til gengæld kan vi 
se, hvordan folk helt fysisk rejser sig 

Bevæbnet med pc’ere og lommereg-
nere rådgiver Jeanette Holm (t.v.) og 
Pia Kerstens en gang om måneden 
ALBOA’s beboere om, hvordan man får 
styr på økonomien.
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og retter ryggen i takt med, at vi får 
tæmmet deres økonomi. – og når 
vi så er færdige kommer der ofte et 
udsagn i stil med ’var det ikke an-
det…’”
For en del beboere er de økonomi-
ske problemer dog bare et blandt 
flere, fortæller Jeanette Holm.
”Vi kommer ind på livet af folk, og 
vi får ting at se, som vi ikke troede 
eksisterede. Vi møder mange for-
mer for mistrivsel, ensomhed, mis-
brug. Tidligere var folk i min verden 
nok lidt mere inddelt i kasser, men 
jeg oplever, at det her arbejde ned-
bryder nogle af mine fordomme.”

250 rykkere om måneden
Baggrunden for ALBOA’s samarbej-
de med BRFkredit er blandt andet 
en gryende erkendelse af, at ban-
kerne ikke som tidligere udfylder 
rollen som økonomisk bagstopper. 

Det fortæller Berit Riis fra ALBOA’s 
huslejeafdeling.
”Tidligere kunne man få hjælp til at 
lægge et budget i banken. Banken 
var også villige til at dække under-
skuddet en måned eller to. Sådan er 
det ikke længere. Bankerne har helt 
klart trukket sig i forhold til vores 
beboere.”

Hver måned udsender ALBOA i om-
egnen af 250 rykkere til beboere, 
som ikke får betalt huslejen til den 
1. Heraf sender ALBOA cirka 50 vi-
dere til inkasso. Begge tal har væ-
ret stigende de seneste år, og det 
er på den baggrund, at ALBOA har 
kigget sig om efter muligheder for 
økonomisk rådgivning til beboerne, 
forklarer administrations- og sous-
chef Jens Møller.

”Den økonomiske krise har ramt 
mange af vores beboere hårdt, og 
vi kan se, at der er en del, der har 

Vi rådgiver alle mulige menne-
sker om gæld - vi har sågar hjul

pet en revisor med at få styr på sin 
økonomi - man skulle ellers tro, at 
sådan en kunne finde ud af det. 

PIA KERSTENS
GÆLDSRÅDGIVER, BRFKREDIT

problemer med at betale huslejen. 
Dem vil vi gerne hjælpe, og derfor 
tøvede vi ikke med at kontakte BRF-
kredit, som heldigvis kunne afse tid 
til os. Det er vi meget glade for.” 

Samarbejdet mellem en boligorga-
nisation og en privat virksomhed 
er en ny konstruktion, og den slags 
kan beboerne forvente at se mere 
til i fremtiden, fortæller Jens Møller. 
”Hvis vi skal løse de udfordringer, vi 
har, så er det ikke længere nok med 
en ren offentlig indsats. Der skal 
andre aktører til i nogle nye sam-
arbejder. Der vil vi i ALBOA gerne 
være med på banen og prøve nye 
modeller af. I takt med at kommu-
nerne spænder livremmen ind, og 
bankerne i stigende grad smækker 
kassen i, bliver der et hul, som man 
kan risikere at falde i. Vi håber, at 
samarbejdet med BRFkredit kan 
være med til at forhindre det fald.”

Kniber det med pengene sidst på måneden, har du 
brug for hjælp til at få lagt et budget eller måske 
bare brug for et godt økonomisk råd?  -  I samarbej-
de med BRFkredit tilbyder ALBOA gratis økonomisk 
rådgivning til vore beboere.

Første mandag hver måned kl. 15-18 
er BRFkredit at finde i

Viby Sognegård: Grundtvigsvej 4, 8260 Viby J. 
Medbring gerne dine økonomiske papirer og din 
Nem-ID, hvis du har en. Alle oplysninger behandles 
selvfølgelig fortroligt. 

Det er en god idé at reservere tid:
Reservering kan ske via ALBOA’s huslejeafdeling. 
Du kan kontakte os sådan:

husleje@alboa.dk
ring 87 406 730

eller kig forbi huslejeafdelingen.

ØKONOMI- OG HUSLEJE
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Kim B. Olsen var den første af inspektørerne der 
smed kuglepen og papir - og begyndte at syne lej-
lighederne med en iPad.
Tina her afleverede en mangelseddel da hun flyt-
tede ind for fem år siden, den finder Kim lynhur-
tigt frem på iPaden og han kan se, at Tina har 
påtalt, at gulvene ikke var pæne da hun flyttede 
ind - så hun slipper selvfølgelig for at betale for 
slibning og lakering nu. 
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Driftsafdelingen

Elektronisk syn i ALBOA
ALBOA’s driftsafdeling har indført elektronisk syn. Det betyder mindre pen og papir 
og en hurtigere og mere smidig sagsgang.

Kuglepenne i ALBOA går et lettere 
liv i møde, efter ALBOA har ind-
ført elektronisk syn. I stedet for at 
være bevæbnet med papir, formler 
og skriveredskab, tropper ALBOA’s 
inspektører nu op til syn med blot 
en iPad. 

Udover kuglepennenes pension 
har det elektroniske syn også den 
behagelige konsekvens, at der ikke 
længere er behov for papir, ringbind 
og støvet lagerplads. 
Det elektroniske syn betyder nem-
lig, at et syn kan foregå fuldstæn-
digt uden brug af fysisk papir. I 
stedet bliver alle data registreret i 
en computer, som sender bud efter 
håndværkere og udsender synsrap-
port til fraflytteren. 

Baggrund og forarbejde
Eftersom flere leverandører tilby-
der elektroniske systemer, som kan 
håndtere fraflytningssyn udpegede 
driftsafdelingen et udvalg, som 
skulle undersøge dette forholdsvist 
nye marked. Udvalgets medlem-
mer var inspektører, varmemestre, 
synssagsbehandler, IT-ansvarlig og 
driftschef.
På baggrund af erfaringer fra et 
langt testforløb indstillede et enigt 
udvalg i december 2012 til ALBOA’s 
ledelse, at programmerne til elek-
troniske syn skulle bestilles hos 
virksomheden LogicMedia. Udval-
get havde testet flere forskellige 
systemer, og der var ingen tvivl om, 
at netop det valgte system bedst 
kunne opfylde vores krav og ønsker.
To år senere kan vi heldigvis kon-
statere, at det var den rigtige be-
slutning, der blev truffet, og at leve-
randøren har levet op til de aftaler, 
der blev indgået.

ALBOA’s inspektører syner i dag 
elektronisk, og der tilføjes løbende 
nye afdelinger til systemet. Opret-
telsen af nye afdelinger er en om-
fattende proces, idet alle håndvær-
kere og leverandører der benyttes i 
de enkelte afdelinger skal oprettes, 
før de kan benyttes til istandsæt-
telse af vores lejligheder. 

Sådan foregår  
et elektronisk syn

 � Når inspektøren ankommer 
til lejligheden, begynder han 
med at registrere hvilke rum, 
der er i boligen. Denne re-
gistrering er gemt til næste 
syn, og derved kan det hur-
tigt konstateres, om der er 
ændret på lejligheden i leje-
perioden. 

 � Herefter går synet i gang, og 
inspektøren vurderer hvilke 
arbejder, der skal udføres. I 
systemet er der en lang ræk-
ke arbejdsbeskrivelser, som 
der kan vælges imellem. Hvis 
der skal laves noget specielt 
i en bolig, opretter inspek-
tøren en ny aktivitet, som 
vil være gældende for netop 
den enkelte lejlighed.

 � Alle registreringer foretages 
på en iPad, og hvis fraflyt-
ter har en mailadresse, kan 
et fraflyttersyn klares uden 
brug af papir overhovedet.

 � Når synet er afsluttet, skal 
der skrives under, hvilket gø-
res ved at bruge sin finger, 
som jo altid er ved hånden. 
Når dette er sket, kan in-
spektøren trykke på den sid-
ste knap: ”lav rapport”. 

Hvad sker der så?
Rapporten sendes herefter elektro-
nisk til ALBOA, hvor sekretariatet 
indhenter tilbud på det arbejde, 
der skal udføres. Indhentningen 
af tilbud fra leverandørerne forgår 
naturligvis elektronisk. Samtidig vil 
fraflytter i sin mailboks modtage en 
mail med samme synsrapport. Når 
alle priser er indhentet, sendes et 
prisoverslag til fraflytter, og arbej-
det kan sættes i gang i boligen. 

Fremtiden
Indtil videre er det kun fraflytter-
syn, som foregår elektronisk, men i 
løbet af 2015 begynder driftsafde-
lingen forarbejdet til det elektroni-
ske ”indflytningssyn” - et projekt 
som vi har store forventninger til. 

Ligeledes i 2015 kommer driftsafde-
lingen til at tage hul på næste fase 
i iSyn, som kommer til at handle at 
optimere indhentningen af tilbud. 

Driftsafdelingen i øvrigt...

Ejendomsservice-
teknikerelever
Driftsafdelingen har i øjeblikket 
tre elever, som alle er tilknyttet 
en mester. Mester og elev har i 
fællesskab ansvaret for, at ele-
ven får lært så meget som over-
hovedet muligt i løbet af læreti-
den. 

Det er vores overbevisning, at 
beslutningen om at knytte ele-
ven til en bestemt ”mester” 
igennem hele læretiden, har bi-
draget til, at de to seneste elever 
har opnået flotte resultater ved 
svendeprøven. 

DRIFTSAFDELINGEN
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ALBOA gider ikke rotter!
2014 blev året, hvor ALBOA formulerede en rottestrategi. Den betyder, at kloaknettet 
under ALBOA’s afdelinger i fremtiden bliver lukket land for rotter.

Tekst og foto:  Martin Krabbe

Rotterne under ALBOA’s afdelinger går en hård fremtid i møde. Det er en 
af konsekvenserne af ALBOA’s nye rottestrategi, som betyder, at rotter 
ikke længere kan komme ind i kloakkerne under ALBOA’s afdelinger.

Samtidig tager ALBOA tungere skyts i brug for komme af de rotter, 
som måtte være tilbage. Som en af landets første boligorganisationer har 

ALBOA nemlig formuleret en strategi for, hvad man vil gøre for at undgå 
rotter i og under afdelingerne. Det fortæller driftschef Ib B. Andersen.

”Vi har formuleret en rottestrategi, fordi landets kommuner for få år 
siden blev pålagt at udarbejde en rotte-handlingsplan for offentlige 

institutioner såsom plejehjem, daginstitutioner, sygehuse og lig-
nende. Det betyder, at rotterne nu bliver drevet ud i det øvrige 
offentlige kloaknet. Det har vi kunnet mærke i form af flere rot-

ter i kloaksystemerne under vores afdelinger – vi må oftere rykke 
ud og udbedre skader mange steder - et enkelt sted har vi måttet 
betale over 100.000 kroner for at få istandsat et lejemål på 40 
kvadratmeter – og der er ingen forsikring, der dækker den slags, 
så det er beboerne, der kommer til at betale.”

Strategien er blevet lanceret under sloganet ”ALBOA gider 
ikke rotter”, og selvom indsatsen koster penge, så er der altså 
penge at spare i det lange løb. Første led i ALBOA’s rottestrategi 
er at få isoleret problemet, forklarer Ib Andersen.

”Som det er lige nu, så har rotterne fri passage mellem det 
offentlige kloaknet og kloaknettet under afdelingerne. Derfor er 

første trin, at vi spærrer af, så nye rotter ikke kan komme ind 
til afdelingerne. Det sker ved hjælp af en mekanisk spærre i 

skelbrøndene ud til det offentlige kloaknet. Spærren 
fungerer som en slags ventil, som forhindrer nye 

rotter i at komme ind i afdelingernes kloak-
ker. Hvis vi derefter konstaterer, at der 

er rotter under afdelingerne, så går vi i 
gang med at udrydde dem.” 

En rottes mareridt
Og her kommer kloakkender og ska-

dedyrsbekæmper Jens G. Jeppesen fra 
firmaet Wisetec ind i billedet. Hvis rotter 

drømmer, så må Jens G. Jeppesen være deres værste mareridt. Ifølge 
ham selv har han adskillige tusinde rotteliv på samvittigheden.

Det er den intelligente fælde WiseTrap, som har taget livet af langt 
de fleste rotter. For tiden er der opsat i omegnen af 15 fælder af 
denne type rundt omkring i ALBOA’s afdelinger, fortæller Jens G. 
Jeppesen.

En rottes onde drøm: Skade-
dyrsbekæmper Jens G. Jeppesen 
bevæbnet med en WiseTrap.
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”Fælden har to sensorer, som re-
gistrerer varme og bevægelse, og 
når det sker, så skyder 14 spyd ud 
og gennemhuller rotten fuldstæn-
digt. Det giver et ordentligt smæld, 
og rotten er død på stedet. For at 
undgå at rotten stikker af som en 
høne, der har fået hugget hovedet 
af, så bliver den holdt fast i 20 se-
kunder, før den bliver sluppet og 
flyder videre med kloakvandet.”

Fælderne fungerer fuldauto-
matisk, men skal tilses med 
jævne mellemrum.

Fælderne har en lille computer 
indbygget og sender data og beske-
der til centralen. På den måde bli-
ver det muligt at føre statistik over, 
hvor mange rotter fælden har gjort 
det af med. 
Samtidig sender fælden også bud 
efter en reparatør, hvis noget er 
galt. Fælden er drevet af et almin-
deligt bilbatteri, som holder i omeg-
nen af tre måneder. 

14 kraftige metalstænger 
gør det lynhurtigt og aldeles 
giftfrit af med rotten.

WiseTrap rottefælden består af en 
fældeenhed og en enhed med elek-
tronisk styring. 
Fælden monteres af én person fra 
jordoverfladen direkte ned i kloak-
røret med montagestang.

Styringsenheden er placeret på en 
holder umiddelbart under brønd-
dækslet og kan betjenes fra jord-
overfladen.

 � Styring: Elektronisk
 � Montage:  

Direkte i røret fra overfladen
 � Placering: I kloak
 � Strømforsyning: 12 V
 � Batterikapacitet: 3 mdr.
 � Vægt ekskl. batteri ca. 9 kg

Der er ca. 15 fælder i brug i ALBOA-
regi. En fælde kan klare flere hun-
drede rotter om dagen, men så lø-
ber batteriet hurtigt tør.

FAKTA
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Nybyggerier
 � Afd. 16 - Høvænget.

Afdelingens fælleshus brændte 
i 2012 - og projektafdelin-
gen fremlagde i begyndel-
sen af 2013 og 2014 forslag 
til nyt fælleshus. Projektet 
er endnu ikke gennemført.  
I slutningen af 2014 er der ar-
bejdet intenst på et forslag 
med et hus på 120 m2.
Hvis beboerne godkender for-
slaget, kan fælleshuset stå fær-
digt i 2015.
Budgetramme kr. 2,0 mio.

 � Afdeling 81 - Svaneparken, 
Galten
Skanderborg Kommune har gi-
vet en kvote til opførelsen af 
41 familieboliger og fælleshus i 
den vestlige del af Galten.
I 2014 er der arbejdet med ud-
bud af teknisk rådgivning og 

Projektsekretariatet
Afdelingens opgaver vedrører nybyggerier samt renoverings- og ombygningssager.

byggearbejder. Projektafdelin-
gen forventer at byggeriet kan 
begynde 1. juni 2015, med 
etapevis indflytning i efteråret 
2016.
Alle boligerne isoleres, så de 
kommende krav i 2020 vil være 
opfyldt.
Budgetramme kr. 81,9 mio.

Større renoveringer og afslut-
tede/undervejs

 � Afd. 7 - Saralystparken I, III
Kloakker og udearealer
I 2013 og 2014 er der arbejdet 
på planlægning af et projekt, 
som fornyr afdelingens kloak-
system og samtidig separerer i 
spildvand samt regnvand.
Separering vil løse et akut pro-
blem med vandindtrængen i 
kældre ved skybrud. Separe-
ring af kloakker vil dog også 

blive et kommunalt krav i de 
kommende år.
Afslutningsvis istandsættes 
udearealerne.
Budgetramme kr. 24,8 mio.

 � Afd. 9 - Saralystparken II
Ombygning af LokalBrugsen
Efter Brugsens ophør har pro-
jektafdelingen udarbejdet et 
projekt, som betyder indret-
ning tre stk. torums +55 boliger 
samt to gæsteværelser.
Vi forventer Indflytning i maj 
2015.
Budgetramme kr. 4,9 mio.

 � Afd. 11 - Vestergårdsparken
Udskiftning af facadepartier
I løbet af 2014 er facadeparti-
erne i boligerne, opgangene og 
kælderindgangene udskiftet.
Desuden er opgangene istand-
sat.
Budgetramme kr. 19,0 mio.

PROJEKTSEKRETARIATET

Afd. 39 Hjulbjergvej - Renovering af 
ydervægge og tage, efterisolering og 
nye belægninger i hele afdelingen.
Foto: Finn Emsby
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Projektsekretariatet
 � Afd. 24 - Søndervangen I

Renovering af afdelingen
I august måned 2014 indledte 
ALBOA en gennemgribende re-
novering af Søndervangen I. 

Renoveringen omfatter blandt 
andet energirenovering af yder-
vægge, facadepartier og tage. 
Installeringen af ventilations-
anlæg med varmegenvinding 
kommer til at betyde et væ-
sentligt forbedret indeklima.
Renoveringen betyder også en 
ombygning af en tredjedel af 
opgangene. Samtidig bliver bo-
ligerne fuldstændigt istandsat 
indvendigt med større køkke-
ner og badeværelser.

Projektet indeholder også ele-
vatorer i otte opgange, så disse 
bliver velegnede, hvis man ikke 
længere kan klare trapperne.
De grønne tiltag omfatter sol-
celler på tagene og genbrug af 
regnvand i fællesvaskeriet.
Projektafdelingen forventer, at 
renoveringen er afsluttet i be-
gyndelsen af 2016.
Budget kr. 150,7 mio.

 � Afd. 31 - Søndervangen II
Renovering af badeværelser og 
installationer
I slutningen af 2014 begyndte 
håndværkerne at renovere ba-
deværelser og installationer.
Varigheden er 1½ år.
Budget kr. 51,1 mio.

 � Afd. 34 - Vårkjærparken
Solceller
I 2014 er der opsat solceller på 
afdelingens tage.
Budget kr. 4,3 mio.

 � Afd. 39 - Hjulbjergvej
Renovering med Landsbygge-
fondsstøtte

I 2014 er der gennemført en 
renovering af klimaskærmen: 
Ydervægge og tage – som en 
del af projektet er vinduer og 
døre tidligere blevet udskiftet.
I forbindelse med tagarbejdet 
er der foretaget en efterisole-
ring af loftsrummene.
Projektet afsluttes med forny-
else af alle belægninger i afde-
lingen.
Budget kr. 37,8 mio.

 � Kvartèrhus ”Båndet og 
Basen i Søndervangen
RealDanias kampagne ”Det 
gode Boligliv” bevilgede i 2013 
et tilskud på 6,8 millioner kro-
ner som delvis finansiering af 
et kommende kvartérhus i Søn-
dervangen.
I 2014 bevilgede Landsbyg-
gefonden et støttet lån på 7 
millioner kroner, så finansie-
ringen af den samlede udgift 
på 13,8 millioner kroner er på 
plads. Det nye kvartérhus skal 
erstatte den nuværende ”Fri-
tidsgård”, som er i meget dårlig 
stand.

Et byggeudvalg med delta-
gere fra de to afdelinger i Søn-
dervangen - afdeling 24 og 31 - 
har i løbet af 2014 deltaget i en 
detaljeret udformning af huset. 

Byggeudvalget valgte et kvar-
térhus på cirka 450 kvadrat-
meter. Udvalget har desuden 
besluttet, at kvartérhuset skal 
indeholde mødelokaler/konto-
rer, køkken, cafeområde og en 
multisal. 
Særligt multisalen har optaget 
udvalget, da vi fandt det vig-
tigt, at salen kan bruges til så 
mange ting som muligt. Ud-
valget har placeret huset på en 
skråning i det grønne område 
midt i Søndervangen. 
Projektafdelingen forventer 
byggestart i sommeren 2015, 
og at beboerne kan begynde 
at bruge huset i forsommeren 
2016.

Med huset håber byggeudval-
get, at rammerne er skabt for 
mange forskellige formål i de 
kommende år: 
Sociale aktiviteter som bebo-
ere i området kan nyde godt 
af, ung såvel som gammel, de 
årlige beboermøder, eller guld-
brylluppet som nu kan holdes i 
ordenlige omgivelser. 
Håbet er, at huset vil blive om-
drejningspunktet for de ting, 
som forgår i Søndervangen, og 
at mange nye tiltag og initiati-
ver kan se dagens lys sammen 
med det nye hus. 

PROJEKTSEKRETARIATET

Største igangværende renovering, afd. 24 
Søndervangen I - budget knap 160 mill. kr.
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PROJEKTSEKRETARIATET

Projektsekretariatet generelt
Projektafdelingen varetager ved-
ligeholdelses- og renoverings-
opgaver i afdelingerne ligesom 
nybyggerier også gennemføres i 
afdelingen. Enkeltprojekter er be-
skrevet i det foregående afsnit.

Et af hovedområderne i disse år er 
renoveringssager, som støttes af 
Landsbyggefondens renoverings-
støtteordning. 

Der er to igangværende sager, 
hvortil kommer yderligere 14 sa-
ger, der ligger som ansøgninger 
hos Landsbyggefonden.

Over en 1/5 af alle afdelinger 
skal renoveres i nær fremtid
I alt omfatter de mange renove-
ringssager således over en femte-
del af ALBOA’s afdelinger. Det er 

imidlertid ikke overraskende, at 
disse afdelinger, som hovedsagelig 
er opført fra midt i 60’erne til midt 
i 80’erne, har et stort renoverings-
behov. Perioden var præget af nye 
byggemetoder, nye materialer og 
travlhed i byggebranchen.

Ud over udbedring af byggeskader 
får afdelingerne ofte en opgrade-
ring til nutidig energimæssig stan-
dard, ligesom der er fokus på at 
skabe bedre indeklima.

For etageboligernes vedkommen-
de ombygger og moderniserer vi 
som regel også et antal opgange, 
som desuden får elevatorer, så de 
er velegnede for kørestolsbrugere.

ALBOA udviser socialt ansvar
I de projekter, som bliver udbudt, 

indarbejder ALBOA krav, der imø-
degår social dumpning, hvilket vil 
sige, at eventuel udenlandsk ar-
bejdskraft får overenskomstmæs-
sig løn.

ALBOA arbejder desuden med fri-
villige partnerskabsaftaler i ud-
budsmaterialet, så entreprenører, 
som ønsker at arbejde for ALBOA, 
får mulighed for at oprette praktik-
pladser efter en partnerskabsaftale 
truffet mellem Dansk Byggeri og BL 
- Danmarks Almene Boliger.

Budget på 1,1 mia. kr. 
Den samlede budgetramme for de 
16 renoveringsstøttesager, som 
ALBOA gennemfører i de kommen-
de seks-syv år er i alt 1.1 milliard 
kroner.

Atkan og Peter er et godt eksempel på ALBOA's arbejde med frivillige partnerskabsaftaler i udbudsmaterialet. Atkan Kekec, 20 år - er en 
af de få elever fra hans klasse på Aarhus Tech, der har fået en rigtig læreplads som tømrer. 
Som en del af kontrakten omkring renoveringen af afd. 39, Hjulbjergvej, indgik tømrermester Peder Skipper fra Odder tømrer- og sned-
kerforretning en aftale med Atkan om en reel læreplads, med praktik på rigtige byggepladser.

Foto Martin Krabbe



BERETNING 2014

ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS  |  61

BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER

BL- Landsplan

BL- 5. Kreds lokalt

BL - Danmarks Almene Boliger
De følgende sider omhandler de forskellige afdelinger i ALBOA´s administration.
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BL - 5.KREDS LOKALT

5

DANMARKS ALMENE BOLIGERBL

5

 � Utidssvarende boliger
ALBOA havde ansøgt om at komme i betragtning i forbindelse med 
overtagelse af 180 utidssvarende kommunale ældreboliger ved Mar-
selis Boulevard.
Syv boligorganisationer var interesseret i at overtage de 180 boliger.
Tre boligorganisationer blev fravalgt og blandt de sidste fire, heri-
blandt ALBOA, blev det ved lodtrækning besluttet, at Boligkontoret 
Aarhus skulle have mulighed for at overtage de 180 boliger på Mar-
selis Boulevard.

 � ALBOA er involveret i kredsarbejdet
 » Poul Ankersen og Michael Korsholm er valgt som kredsrepræ-

sentanter.

 » Ole Østergaard og Niels Skov Nielsen er suppleanter for Poul 
Ankersen og for Michael Korsholm.

 » Michael Korsholm er medlem af Byudvalget, som varetager 
kredsens holdning til byudvikling generelt og kvoteplanlæg-
ning specielt.

 » Udvalgets opgave er at forholde sig til kommunale planer, kom-
mentere disse samt sikre, at de formidles til repræsentanterne 
i kredsen.

 » Forhandling af den årlige kvoteplan samt alle spørgsmål i til-
læg hertil, er en anden hovedopgave for udvalget.

 » Den særlige ansøgningsprocedure er en af udvalgets opgaver, 
ligesom de konkrete drøftelser med den kommunale forvalt-
ning om byggeprojekter også sker i udvalget på overordnet 
niveau.

 » Poul Ankersen sidder i bestyrelsen for AARHUSbolig.

 � Ny kredsformand
Efter 10 år som kredsformand fratrådte ALBOA’s direktør John Jensen 
efter eget ønske som kredsformand. Det skete på et kredsudvalgs-
møde den 8. april 2014. 

Anders Rønnebro fra AAB Aarhus blev valgt som ny kredsformand 
for en toårig periode.

5. KREDS LOKALT

ALBOA`s medlemmer af 
BL̀ s repræsentantskab

Poul Ankersen
Formand, ALBOA 

Michael Korsholm 
Næstformand, ALBOA

Suppleanter
Niels Skov Nielsen
Organisationsbestyrelsen, ALBOA

Ole Rix Østergaard
Organisationsbestyrelsen, ALBOA

BL - AARHUS
Saralyst Allè 55
8270 Højbjerg

Tlf. 87 33 10 50
bl@bl.dk
www.bl.dk

http://bl.dk/publikationer/almene-boliger-for-alle-paa-12-sprog/
Vil du vide mere om almene boliger, så klik ind på:
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BL - LANDSPLAN
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 � Ny boligaftale
Hvert fjerde år indgår partierne på Christiansborg en boligaftale, der 
blandt andet bestemmer hvor mange penge, Landsbyggefonden må 
bruge på renoveringer og andre tiltag. 

Hovedelementerne i den nye boligaftale omfatter:

 » Renoveringsstøtte 2015-2020:
2015 .... : .... kr. 4,2 mia.
2016 .... : .... kr. 4,2 mia.
2017 .... : .... kr. 2,6 mia.

 » Boligsociale midler 2015-2018:
Kr. 465 mio. årligt – halvdelen til huslejenedsættelse.

 » Infrastruktur 2017-2020:
Kr. 160 mio. årligt.

 » Nedrivningsramme 2015-2018:
Kr. 600 mio. – op til 200 mio. kan anvendes til nedrivning.

 » Ydelsesstøtte 2015-2018:
Landsbyggefonden skal fortsat bidrage til finansiering af nybyg-
geri med 25% af den statslige ydelsesstøtte.

Forliget rækker normalt fire år ud i fremtiden, men dette forlig rum-
mer desuden muligheden for en genforhandling af renoveringsstøtten 
allerede efter to år. Når man ved, hvordan køen til renoveringspenge 
fra Landsbyggefonden ser ud, kan der nemlig blive behov for at forhøje 
rammen fra 2017 og frem.

 � BL’s tilknytning til Kooperationen
BL’s repræsentantskabsmøde besluttede den 9. december 2014 at 
melde sig endegyldigt ud af Kooperationen med virkning fra 1. januar 
2016.

BL’s bestyrelse er i gang med at vurdere fremtidsmulighederne. Umid-
delbart er to muligheder i spil:
 » BL kan søge optagelse i en anden arbejdsgiverorganisation.
 » BL kan selv indgå aftaler med fagforbundene og varetage ar-

bejdsgiverrollen suppleret af samarbejdsaftaler med et af de 
store advokatfirmaer, der er specialiseret i arbejdsret.

Hidtil har vi været underlagt hovedaftalen mellem LO og Kooperatio-
nen. Under denne aftale har der ikke været strejkeret.

I forbindelse med den nye situation vil der blive indført strejkeret. ESL 
(Ejendomsfunktionærernes Sammenslutning) har oplyst, at de ikke er 
interesseret i at få strejkeret.

BL - LANDSPLAN

2018 ........ : .... kr. 2,5 mia.
2019 ........ : .... kr. 2,3 mia.
2020 ........ : .... kr. 2,3 mia.

BL̀ s 11 kredse
BL er opdelt i 11 kredse. I hver 
kreds vælges hvert andet år et 
lokalt repræsentantskab, herun-
der formand og næstformand, 
der indgår i BL’s bestyrelse.

Kredsrepræsentanterne arbejder 
i det daglige på at få indholdet i 
BL’s målsætningsprogram omsat 
til handlinger i lokalområdet.

BL’s medlemmer opnår værdifuld 
kontakt med andre boligorgani-
sationer ved at deltage i kreds-
arrangementer. Her kan fælles 
lokale problemer behandles, og 
der kan aftales et tættere  sam-
arbejde om løsning af opgaver, 
som flere boligorganisationer er 
fælles om.

De lokale forretningsførere mø-
des jævnligt for at debattere de 
seneste boligpolitiske love og ud-
veksle administrative erfaringer. 

Kredsene betjenes fra BL’s sekre-
tariat af kredskonsulenter, som 
hjælper til med at tilrettelægge 
og gennemføre kredsaktiviteter-
ne. Kredsene i Jylland betjenes 
fra BL’s sekretariat i Århus, de 
øvrige betjenes fra København.

DANMARKS ALMENE BOLIGERBL
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Afd. 63 - Bøgeskovparken, Viby

Afsluttende bemærkninger
2015 bliver et år med overgang og fornyelse.

2014 har været et begivenhedsrigt år. Der er sket 
meget  både i ALBOA, men også i den almene sek-
tor generelt. Det er på mange måder nye tider for 
gamle boligorganisationer, og i 2014 begyndte 
ALBOA at tage hul på de forandringer, som kom-
mer til at præge 2015 i endnu højere grad.

2015 bliver et overgangsår, hvor vi kommer til at 
sige farvel til personer på ledende poster, som har 
mange, mange års erfaring. Til gengæld kommer 
vi til at sige goddag til en ny direktør og en ny le-
delse. Bestyrelsen vil arbejde for at styre ALBOA 
så godt som muligt gennem disse forandringer.

Mange af de mål vi satte for 2014 er nået, så nu er det 
på tide at få sat nye mål for 2015.

Af temaer som kommer til at fylde, kan nævnes:

 �  Ansættelse af ny direktør
Her har bestyrelsen tilknyttet konsulentfirmaet 
Muusmann, som skal bistå os i ansættelsesforlø-
bet.

Procesforløbet vil være:
 � indledende møde og interviews primo maj 

2015
 � annoncering primo august 2015
 � udvælgelse af kandidater, 1. samtale, 2. sam-

tale medio september 2015
 � godkendelse af ny direktør ultimo september 

2015
 � tiltrædelse ny direktør 4. januar 2016

Det er naturligvis vigtigt, at vi får ansat den rigtige, 
og at der kan blive tale om en langsigtet løsning. 
Dette er nok den vigtigste opgave, som organisati-
onsbestyrelsen står overfor i 2015.

 �  Beboerrådgiver
Der skal ansættes en beboerrådgiver, som vil få 
kontor i Beboerhuset, Pottemagertoften 4.  Bebo-
errådgiveren skal rådgive og vejlede beboerne, pri-
mært fra Håndværkerparken, men også fra andre 
af ALBOA’s afdelinger.

 � Kvarterhuset i Søndervangen
Udformningen af kvarterhuset skal på plads. Der 

skal indhentes priser, og opførelsen skal påbegyn-
des. Organisationsbestyrelsen mener, at kvarter-
huset er vigtigt for området. Et godt boligområde 
består af gode boliger, gode fællesfaciliteter og 
gode attraktive udearealer. Kvarterhuset vil gøre 
det endnu mere attraktivt at bo i Søndervangen.

 � Helhedsplan Viby Syd
En ny helhedsplan for Viby Syd er under planlæg-
ning i samarbejde med Århus Omegn (Rosenhøj). 
Vi håber på en velvillig sagsbehandling hos Lands-
byggefonden. Det er aftalt med Århus Omegn, at 
ALBOA administrerer den nye helhedsplan.

 � Selskabslokaler
Organisationsbestyrelsen skal beslutte om den nu-
værende ordning, hvor en del af selskabslokalerne 
som d.d. ligger i ALBOA-regi, skal overdrages til de 
afdelinger, hvori selskabslokalerne er beliggende.

 �  Driftssamarbejde
Organisationsbestyrelsen har gennem længere 
tid undersøgt mulighederne for at etablere drifts-
samarbejder mellem afdelinger, som ligger tæt på 
hinanden. Det arbejde fortsætter i 2015.

 �  Afdelingssammenlægninger
Et uundgåelig og ømtåleligt politisk område, som 
også vil indgå i organisationsbestyrelsens drøftel-
ser i 2015.

 �  Energipolitik
Energiudvalget vil i 2015 formulere en energipoli-
tik for ALBOA. 

 �  Forvaltningsrevision
ALBOA bestræber sig på at forvalte sin opgave 
så effektivt og billigt som muligt. Derfor arbejder 
ALBOA på at udvikle et rapporteringssystem, så 
vi nemt og hurtigt kan få adgang til de nøgletal, 
som ligger i vores regnskabsdatabase. På den 
måde kan vi lave sammenligninger på tværs af af-
delingerne og for eksempel sammenligne udgifter 
til forbrug, vedligehold m.m. for at se, om der er 
områder, som vi skal have særligt fokus på.  

 � Bestyrelsesseminar
Afholdes i Vejle den 30. - 31. maj 2015.
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tak til jer alle!
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Bestyrelsen ser frem til det, som tegner til at blive et 
spændende og travlt år. 
Både bestyrelse og administration kommer til at lægge 
mange kræfter i arbejdet med at forme fremtidens AL-
BOA. Forandringerne kræver, at vi træffer beslutninger, 
og det har vi i organisationsbestyrelsen mod og vilje til 
at gøre, og vi er sikre på, at vi nok skal få den nødven-
dige opbakning fra administrationen.

Det er vigtigt, at vi spiller sammen som et hold!

Afdelingsbestyrelse og repræsentantskab m.fl.
Organisationsbestyrelsen vil gerne takke afdelingsbe-
styrelserne for en stor, frivillig og engageret indsats.
Repræsentantskabet skal også have en stor tak for et 
konstruktivt og godt samarbejde og tak for den store 
opbakning, der er givet til organisationsbestyrelsen.
Der skal også lyde en tak til de mange frivillige, som 
har ydet en indsats på et eller andet niveau til gavn for 
vore beboere. Vores flotte beboerblad ALBOA inside fik 
i 2014 tilknyttet journalist Martin Krabbe, og det er kva-
liteten ikke blevet ringere af. Et virkelig flot blad med et 
rigtig godt fagligt indhold.

Medarbejdere
2014 har for medarbejderne været et turbulent år, 
blandt andet foranlediget af den nye organisationsplan, 
som betød, at vi desværre måtte tage afsked med to 
medarbejdere.
Det har skabt en vis utryghed blandt medarbejderne. 
Kommer der flere afskedigelser?

Det er vigtigt for organisationsbestyrelsen at slå fast, at 
der ikke kommer flere tilpasninger på grund af den nye 
organisationsplan.

Vi vil gerne medvirke til at skabe gode arbejdsforhold 
og tryghed for vores dygtige medarbejdere ude i mar-
ken og i administrationen. Vi vil gerne være en arbejds-
giver, som værdsættes af medarbejderne, en arbejdsgi-
ver som hele tiden er på vej med nye initiativer, som gør 
det spændende og udfordrende at være medarbejder i 
ALBOA.

Stor tak til alle medarbejderne for indsatsen i 2014. I 
har virkelig vist holdånd, tak for det.

Samarbejdspartnere
Som vi plejer, vil vi også gerne takke vores tætte sam-
arbejdspartnere:

 �  dem vi har glemt i nedenstående opremsning

 �  vore kolleger i boligorganisationerne

 �  AARHUSbolig

 �  Det Boligsociale Fællessekretariat

 �  Aarhus kommune
 »  politikere
 »  embedsfolk

 � Skanderborg kommune
 »  politikere
 »  embedsfolk

 �  revisor

 �  advokat

 �  forsyningsselskaber

 �  Sydbank

 �  formueplejere:
 »  Alm. Brand Bank
 »  Nykredit Bank
 »  Sydbank



Afd. 11 - Vestergårdsparken, Viby - Kulkran fra byggeriets opførelse er bibeholdt på gavlen
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Ordforklaringer:
 Udamortiserede låneydelser?
Nybyggeri finansieres af lån - f.eks. hos realkreditselskaber, og lånene afdrages via beboernes husleje.
Når disse lån er tilbagebetalt kaldes de ”udamortiserede lån”.
Desværre kan boligafdelingen ikke bare beholde pengene, f.eks. til nedsættelse af huslejen. 1/3 af låneydelsen 
skal overføres til ALBOA’s Dispositionsfond, mens 2/3 overføres til Landsdispositionsfonden.

ALBOA’s Dispositionsfond?
En almen boligorganisation skal henlægge penge til en ”Dispositionsfond”.  Midlerne kommer f.eks. fra de 
udamortiserede lån til nybyggeri i afdelingerne, overskud fra organisationen, friværdi i administrationsbygning, 
salg af en afdeling, osv.
Afdelingerne skal desuden betale pligtmæssige bidrag til Dispositionsfonden. I lovgivningen er der specifikke 
krav til beløbet. De disponible midler i fonden skal mindst udgøre kr. 5.530 pr. lejemålsenhed - når dette beløb 
er nået stopper indbetalingerne.

Dispositionsfondens midler kan bl.a. bruges til udlån/tilskud til dækning af: tab ved driften af ALBOA’s afde-
linger, nybyggeri af boliger, renovering af afdelinger, finansiering af administrationsbygning og som noget nyt, 
tilskud til tab ved lejeledighed i en afdeling - samt tab på fraflyttere.

Landsbyggefonden?
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af de almene boligorganisationer og oprettet ved 
lov. Fondens to hovedopgaver er administrationen af ”Egen trækningsret” og ”Landsdispositionsfonden”.
Landsbyggefonden administrerer således de midler, som den almene boligsektor indbetaler af pligtmæssige 
bidrag i form af A-indskud og G-indskud - samt de udamortiserede låneydelser.

Landsbyggefonden forestår udlån af grundkapitallån til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisatio-
ner som bygherre. Lånene er finansieret af kapitalindskud fra beliggenhedskommunerne. 
Desuden kan Landsbyggefonden, efter almenboligloven, yde støtte til fysiske arbejder i almene boliger. Det 
drejer sig om opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder 
og miljøforbedring i alment byggeri. Landsbyggefonden har endvidere mulighed for at yde særlig drifts- eller 
huslejestøtte til problemramte almene boligafdelinger.

Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden: A- og G- indskud?
A-indskud:
Fast bidrag, der betales af alle afdelinger taget i brug før den 1. januar 1963.

G-indskud:
Areal-bestemt bidrag, der betales af alle afdelinger taget i brug før den 1. januar 1970.

Alle indbetalinger går til Landsbyggefonden og fordeles med 60% til ”Egen trækningsret” og 40% til Lands-
dispositionsfonden.

Egen trækningsret?
Alle boligorganisationer har en konto i Landsbyggefonden, her indsættes altså 60% af de indbetalte midler.
Ligeledes vil tilskrevne renter blive fordelt på de enkelte konti. 
Det er organisationsbestyrelsen der administrerer kontoen og der kan trækkes midler til delvis finansiering af 
arbejder i afdelingerne - der kan disponeres over midlerne 5 år frem i tiden.

Landsbyggefonden kan yde tilskud til almene boligorganisationer til delvis finansiering af forbedrings- og 
opretningsarbejder mm. Tilskud kan ydes blandt andet til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøfor-
bedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder mv.
Tilskud kan kun ydes til egentlige forbedringer og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder.
Der kan godt ydes tilskud til afdelinger, der ikke indbetaler A- eller G-indskud.
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