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2016 - digitalisering af gamle værdier
Forandring er livets lov, siges det. Heldigvis har ALBOA været fuld af  
både liv og forandring i 2016. 

For første gang i sin levetid fik 
ALBOA i 2016 en ny øverste 
ledelse. Både en ny formand i 

Michael Korsholm og en ny direktør 
- det sidste endda to gange. Jens 
Peter Hegelund Jensen valgte efter 
11 måneder i direktørstolen at blive 
ny kommunaldirektør i Ringkøbing-
Skjern Kommune. Til erstatning for 
ham hentede ALBOA så en tidligere 
kommunaldirektør i form af Svend 
Erik Møller. 

Forandring har også været et 
centralt tema i selve organiseringen 
af ALBOA i 2016. Den digitale verden 
er over os, og ALBOA har i 2016 
arbejdet hårdt på at tage udviklin-
gen til sig. Det er en omstilling med 
stort potentiale og vide forgreninger: 
Indflytningssyn foregår nu digitalt på 
iPad. Det betyder, at beboeren skriver 
under med en digital kuglepen, når 
synet er slut. Få sekunder efter får 
han/hun sin indflytningsrapport på 
mail og adgang til fejl- og mangel-
listen åbner online. 

Med digitaliseringen af indflyt-
ningssynet foregår al synsvirksomhed 
i ALBOA nu digitalt. Journaliseringen 
sker øjeblikkeligt og i formål til de 
mere håndholdte syn, som ALBOA 
praktiserede tidligere sikrer systemet 
en højere grad af ensartethed i vur-
deringerne, hvilket kan være vigtigt, 
hvis der skulle opstå en tvist. 

I 2016 gjorde ALBOA det også mu-
ligt at oprette sig som digital beboer. 
Den mulighed har over 1500 beboere 
benyttet sig af indtil videre. Indtil 
videre modtager de 1500 digitale be-
boere varslinger om fald eller stigning 
i huslejen i digital form. Det gælder 
også for de forbrugsregnskaber, som 
ALBOA selv udarbejder. Den digitale 
proces sparer papir, printere, pakning 
og porto. Samtidig gør digitaliserin-
gen sagsgange og arbejdsprocesser 
mere gennemsigtige, smidige og 
umiddelbare. Det er værdier, som vi 
gerne vil forbinde ALBOA med.

I den yderligere digitale udvikling 
kan det nævnes, at ALBOA i 2016 ud-
styrede samtlige ejendomsfunktionæ-
rer med en smartphone, så også de 
kan tilgå nogle af de mange smarte 
digitale muligheder, som fremtidens 
arbejdsmarked byder på. Af samme 
grund - men også for at bringe med-
arbejdere, som sjældent ser hinanden 
til hverdag, tættere sammen - lan-
cerede ALBOA i 2016 et intranet for 
alle ansatte. Her kan ansatte hente 
information, få nyheder og interagere 
fagligt og socialt med hinanden. 

ALBOA's bestræbelser udi det 
digitale har til formål at gøre gode 
medarbejdere bedre og at skabe 
rum for et godt arbejdsmiljø. Men vi 

gør det også, fordi det er en simpel 
nødvendighed, at ALBOA følger med 
udviklingen. Når alt andet bevæger 
sig, kan man ikke stå stille. Ellers en-
der man som en anakronisme - som 
Den Gamle By - bare uden fascinati-
onskraften.

På vejen ind i den forjættende 
digitale verden, er det vigtigt at 
fastholde fokus på vores værdier. Vi 
skal ikke bare bevidstløst digitali-
sere - den digitale revolution er også 
en mulighed for at genoverveje og 
genformulere, hvilke værdier AL-
BOA bygger på. Den mulighed har 
ALBOA’s bestyrelse benyttet sig af, 
og 2016 blev derfor også året, hvor 
bestyrelsen satte gang i en proces for 
formulering af vision, mission og vær-
dier for ALBOA. Arbejdet har resul-
teret i flere stormøder, hvor beboere 
og beboerdemokrater har kunnet 
give deres input og være med til at 
sætte kursen for byens næststørste 
boligforening. Resultatet af processen 
foreligger i løbet af 2017.
Et kinesisk ordsprog lyder: 

"Når forandringens vinde blæser, byg-
ger nogen læhegn, mens andre rejser 
vindmøller". I ALBOA vil vi gøre det 
sidste, og vi har heldigvis en sund 
økonomi og et beboerdemokrati med 
masser af visioner, som gør, at vi er 
godt rustede til at klare opgaven.

Velkommen til beretningen for 2016

Med venlig hilsen
ALBOA’s bestyrelse
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I digital dialog med beboerne
Omstillingen til digital boligorganisation er begyndt. Over 1500 beboere
har allerede tilmeldt sig digital post.

Det er en magisk tid, vi lever i. En 
tid hvor nuller og ettaller med ly-
nets hast farer gennem gamle kob-
berkabler, nye fiberkabler og endda 
gennem luften. Tilsammen danner 
strømmen tekster, lyd, billeder, vi-
deoer og meget andet. For flertallet 
af danskere er den digitale verden 
efterhånden en fast del af hverdagen. 

   Hæver man sig lidt op over strøm-
men, så signalerer den megen trafik 
en overgang til en ny tid, hvor kom-
munikation ikke længere foregår via 
breve, som dumper ind i postkassen. I 
dag foregår kommunikation i stigende 
grad digitalt via e-mail, e-boks, og my-
riader af forskellige internettjenester.

   I dag er over 90 % af alle danskere 
tilmeldt digital post fra det offentlige. 
Hos ALBOA er 1534 ud af 7200 le-
jere indtil videre gået over til digital 
kommunikation. Og potentialet i den 
digitale omstilling er stort, fortæl-
ler ALBOA’s souschef, Peter Hebroe.

   ”Vi oplever, at mange beboere for-
venter at kunne have digital kommu-
nikation med deres boligorganisation. 
Inden vi indledte vores digitale om-
stilling oplevede vi faktisk, at nogle 
beboere nærmest blev forbløffede, 
når de fik at vide, at det endnu ikke 
var en mulighed. Erfaringerne fra det 
offentlige viser også, at det særligt 
er de nye generationer, som benytter 
sig af den digitale kommunikation. I 
gruppen 15-44 år er det næsten 98 
%, som er tilmeldt digital kom-
munikation med det offentlige.” 

De digitalt indfødte
Endnu er det ikke al information, 
som ALBOA sender i digital form. 
ALBOA's digitale beboere modtager 
i dag de obligatoriske varslinger om 
stigninger eller fald i huslejen i digital 

form. Tidligere kom varslingerne i et 
brev i postkassen. ALBOA sender også 
de forbrugsregnskaber, som økonomi-
afdelingen selv opgør i digital form.

”For ALBOA som organisation 
giver den digitale kommunikation 
et kæmpe potentiale for effektivi-
sering,” forklarer Peter Hebroe.” 

”Ikke nok med,  at vi kan spare 
store mængder papir, og at vi nok 
snart når et punkt, hvor vi ikke læn-
gere har behov for at have fem store 
kopimaskiner i huset. Vi får også gjort 
processer og arbejdsgange både smi-
digere og hurtigere. Vi skal ikke læn-
gere stå og kuvertere og sætte porto 
på hvert enkelt brev. Det er også en 
faktor, at portoen er voldsomt stigen-
de, og at posten ikke bliver leveret så 
hurtigt som tidligere. Det er simpelt-
hen en nødvendighed for os, hvis vi 
vil fremstå tidssvarende, at vi kan til-
byde digital service til vores beboere.”

  Fra og med 2017 får alle nye lejere i 
ALBOA mulighed for at blive født som 
rent digitale lejere. Rent praktisk vil 
det sige, at når ALBOA opretter en ny 
lejer, så sætter udlejningsafdelingen 
kryds i en boks, som bety-
der, at kommunikationen 
med boligorganisatio-
nen foregår via mail.

”Potentialet er stort, 
efterspørgslen er klart til-

stede, og vi arbejder på at gøre vores 
løsning lettilgængelig og brugbar. 
Samtidig har vi som boligorgaisation 
en særlig udfordring, idet vi har mange 
ældre beboere, som typisk er lidt mere 
udfordrede på det her område, så be-
boere der har svært ved at tumle det 
digitale, kan naturligvis stadig kom-
munikere med ALBOA gennem papir.”

Fremtiden er digital
Ifølge Peter Hebroe ser vi kun begyn-
delsen på den digitale transformation, 
som kommer til at rulle henover det 
almene landskab i de kommende år.

   ”Værdierne i projektet er smidighed, 
tilgængelighed og umiddelbarhed, og 
vi arbejder på at kunne tilbyde flere 
selvbetjeningsløsninger til beboerne, 
så man kan klare sagerne hjemme fra 
sofaen: Studiekontrol er på vej i digital 
form. Og et intranet til afdelingsbesty-
relser med mulighed for budgetkon-
trol og onlinemøder. Med tiden vil vi 
også gerne kunne tilbyde, at man kan 
opsige sin bolig med digital signatur.”

D
IG

ITA
LISERIN

G



ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS  |  5

BERETNING 2016

Som en del af digitaliseringsstrate-
gien udloddede ALBOA i 2016 en iPad 

til en af de beboere, som tilmeldte sig di-
gital post. Vinderen blev Jørgen Petersen, fra 
Byagerparken i Beder.
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Af de 4,8 mio. danske borgere over 15 år, som er 
omfattet af 'Lov om Offentlig Digital Post', er: 

 � 4.311.186 (90,1 %)  
tilmeldt Digital Post fra det offentlige.

 � 467.077 (9,9 %)  
fritaget fra Digital Post fra det offentlige.

Hertil kommer tilmeldte udenlandsdanskere og 
borgere uden registreret bopælsadresse i Dan-
mark, som ikke omfattet af 'Lov om Offentlig Di-
gital Post'. 

Samlet set er 4.491.241 tilmeldt Digital Post fra det 
offentlige.

81 % af brugerne er enten meget tilfredse eller til-
fredse med Digital Post.

Fakta om Digital Post

Andel af personer, fordelt på alder  

Alder Ikke tilmeldt DP Tilmeldt DP

95+ 85,5  %  14,5  %

85 - 94 72,6 %  27,4 %

75 - 84 44,2 %  55,8 %

65 - 74 17,1 %  82,9 %

55 - 64 7,3 %  92,7 %

45 - 54 4,3 %  95,7 %

35 - 44 2,6 %  97,4 %

25 - 34 2,1 %  97,9 %

15 - 24 1,6 %  98,4 %

Hovedtotal 9,9 %  90,1 %

Potentialet i den digitale omstilling er stort, fortæller ALBOA's 
souschef, Peter Hebroe.
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Cirklen er sluttet: 
Al synsvirksomhed i ALBOA foregår digitalt
Fra 2016 foregår alle indflytningssyn i ALBOA rent digitalt. Det sparer papir og porto og 
sikrer en både effektiv og smidighed sagsgang.

Swush: Bjørn Kromann-Andersen 
sætter sin digitale signatur på ind-
flytningssynet til sin nye lejlighed i 
Saralystparken, og få sekunder efter 
tikker en indflytningsrapport ind i 
hans mailboks. På en lille halv time 
er indflytningssynet både påbegyndt, 
færdiggjort og journaliseret korrekt. 

ALBOA har siden 2013 lavet alle 
fraflytningssyn digitalt, og med det 
digitale indflytningssyn fra 2016 
er cirklen sluttet: Al synsvirksom-
hed i ALBOA foregår nu digitalt.

”Med den rene digitale snit-
flade mellem ALBOA og beboer 
er vi trådt fuldt og helt ind i den 
digitale tidsalder,” forklarer AL-
BOA's driftschef Ib B. Andersen.

”At tingene foregår digitalt har den 
helt oplagte fordel, at vi ikke skal bruge 

penge på print, ringbind og dyr porto. 
Samtidig har vi gjort sagsgangen både 
hurtigere og mere tidssvarende. Langt 
de fleste af vores indflyttere er efter-
hånden vant til digital kommunikation 
med kommune, bibliotek og private 
virksomheder, og vi oplever faktisk, at 
flere og flere beboere nærmest har en 
forventning om at kunne kommunike-
re digitalt med deres boligforening.”

1000 syn om året
ALBOA laver hvert år godt 1000 ind-
flytningssyn. Indflytningssynet be-
står af inspektion af den nye bolig, 
aflæsning af målere, udlevering af 
nøgler samt en orientering om af-
delingens muligheder og faciliteter. 
Ifølge teknisk assistent Marianne Ek-
mann, som sammen med inspektør 
Allan Haahr har været projektleder, 

er overgangen til den digitale ver-
den fordelagtig på mange måder. 

”Vi sparer tid i administrationen, 
fordi indflytningsrapport og fejl- og 
mangelliste bliver journaliseret i 
samme øjeblik som ejendomsfunktio-
næren trykker på en knap. Tidligere 
skulle ejendomsfunktionæren eller 
inspektøren troppe op med de fysi-
ske dokumenter, eller de skulle sende 
dem med posten. Derefter skulle vi 
scanne og journalisere det manuelt. 
Nu sker det hele med det samme.”

Eksempelvis foregik aflæsning af 
målere, karaktergivning af gulvene og 
udlevering af nøgler tidligere på tre se-
parate blanketter, hvor det nu foregår 
på en blanket, som er digital, forklarer 
Ib B. Andersen, som også fremhæver, 
at manøvren har betydet, at indflytte-
ren får en bedre oplevelse ved synet.

Ny beboer Bjørn Kromann-Andersen gennemgår sin bolig sammen med 
ejendomsfunktionær Jens Grønnegaard.
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”Tidligere foregik synet typisk på 
varmemesterens kontor, og det er et 
klart serviceløft, at synet i dag foregår 
ude i boligen sammen med den nye 
beboer.”

Fejl- og mangelliste åben i 
14 dage
Når indflytningssynet er ovre, har den 
nye beboer ifølge lovgivningen 14 
dage til at melde om fejl og mangler 
i boligen. Også den manøvre foregår 
nu digitalt, og beboerne har vist sig at 
tage forbløffende godt i mod de nye 
vinde, fortæller Marianne Ekmann.

”Vores største bekymring var, om 
beboerne kunne finde ud af at ud-
fylde en fejl- og mangelliste på net-
tet. Indtil videre har vi lavet 3-400 
indflytningssyn, og jeg har fået et 
opkald fra en beboer, som skulle 
bruge hjælp. Så vores bekymring 
har ikke rigtig haft noget grundlag.”

Stigende krav til dokumentation
Fraflytningssynet genererer klart mest 
data, og derfor valgte ALBOA først at 
digitalisere dette område, som altså 
har været digitalt siden 2013. ALBOA's 
driftsafdeling tog de første spæde 
skridt i retning af det digitale indflyt-

ningssyn i marts 2016, og systemet 
var endeligt udrullet i januar 2017. 

Digital journalisering betyder 
også, at det er langt nemmere at 
finde de rigtige dokumenter. Og det 
kan være vigtigt, hvis ALBOA skal 
i beboerklagenævnet eller i bolig-
retten, forklarer IB. B. Andersen.

”Det er ikke nødvendigvis fordi, 
folk er blevet mere kritiske, men det er 
helt sikkert blevet nemmere at komme 
af med sin kritik, og det har betydet, 
at vi modtager flere klager end tidli-
gere. Derfor er det blevet endnu vig-
tigere, at vi har styr på vores doku-
mentation. Overfor retten er det også 
en fordel, at vi kan sikre en vis ensar-
tethed i rapporterne - tidligere havde 
ejendomsfunktionærerne mange indi-
viduelle måder at udfylde en rapport 
på. Det har vi nu fået tæmmet lidt. 
Det gør dokumentet mere objektivt, 
og rapporten fra indflytningen kan 
være et meget væsentligt dokument, 
hvis vi står i en tvist ved fraflytning.”

Digital fremmarch
I alt 55 ud af ALBOA's 100 ejen-
domsfunktionærer er i dag uddan-
net til at kunne varetage det digitale 
indflytningssyn. Prisen for overgan-

Jens Grønnegaard taster ind på iPad’en. Blandt andet skal han i forståelse 
med beboeren give gulvene en karakter.

Bjørn Kromann-Andersen skriver under digitalt.

gen til digitalt indflytningssyn er de 
iPad’s, som synet foregår på samt 
licenser til brugerne. For mange 
ejendomsfunktionærer har det væ-
ret en stor omvæltning at få iPad’s i 
hånden, fortæller Marianne Ekmann.

”Størstedelen af vores ejendoms-
funktionærer har taget rigtig godt 
i mod det. Nogen af dem har over-
rasket – jeg har lavet stikprøver, 
og er blevet forbløffet over, hvor 
hurtigt de er blevet gode til det.”

Den digitale verden er i det hele 
taget på hastig fremmarch i ALBOA. I 
2016 blev alle ejendomsfunktionærer 
også udstyret med smartphones, så 
de dels kunne tilgå ALBOA’s intranet, 
men også for at de fik mulighed for 
at bruge nogle af de mange faglige 
værktøjer, som internettet tilbyder.

”En ejendomsfunktionær anno 
2017 har en faglig uddannelse på 
3,5 år,” forklarer Ib B. Andersen. 

”Alt omkring os bliver digitalt, og 
vi ville svigte vores medarbejdere, hvis 
vi ikke gjorde noget for at ruste dem 
til fremtidens arbejdsmarked. Derfor 
er det i dag en kvalifikation, at en 
ejendomsfunktionær kan betjene en 
smartphone og en iPad ligeså godt, 
som han betjener en kost og en sne-
skovl.”
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2016 blev året, hvor ALBOA udsty-
rede sine ejendomsfunktionærer 
med smartphones. I den glade de-
cember måned fik i alt 80 ejendoms-
funktionærer udleveret hver deres 
smartphone – samt et lille kursus 
i, hvordan man bedst bruger den. 
En smartphone er nærmest en lille 
computer, og der er masser af po-
tentiale i den nye investering, for-
klarer driftschef Ib B. Andersen:

"En ejendomsfunktionær med 
en smartphone i lommen er en op-
graderet ejendomsfunktionær. En 
smartphone giver kortere afstand 
mellem kollegaer, og dens mange 
muligheder er en portal til meget af 
den udvikling, vi vil i fremtiden. Al 
vores synsgang er allerede digitalise-
ret og foregår på iPad's. Efterhånden 
vil vi også begynde at have services 
og arbejdsgange på smartphones 
- så det er med både glæde og for-
ventning, at vi nu udstyrer ejendoms-
funktionærerne med smartphones." 

   Valget er faldet på en Samsung 
XCover 3, og investeringen har et 
budget på 130.000 kroner, fortæller 
Ib B. Andersen. 

   ”Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, 
om det giver mening at købe en ny 
skovl eller at investere i nye affalds-
løsninger. På samme måde skal vi til 
at tænke på ejendomsfunktionæren 
som mere end en person, der fejer 
fortovet og rydder sneen. Det handler 
om bedre service, og det handler om 
medarbejdere, som får mulighed for 
at udvikle sig i takt med arbejdsmar-
kedets krav.”

Projekt smartphone skudt i gang

Udlevering af smartphone til 
forventningsfuld ejendomsfunktionær.
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Afd. 57 Ingerslevs Boulevard 8
Afdelingen, der oprindelig er bygget i 1912, har gennemgået en omfattende renovering. Taget er udskiftet og der er lavet 
nye pulterrum i tagrummet, vinduerne er udskiftet og alt murværket er omfuget. Derudover er den fine gamle opgang ma-
let og belægningen på trapperne udskiftet og endelig er alle indgangsdøre til de ti lejligheder udskiftet til en mere brand-
sikker model. Prisen for alt dette er godt 5 mill. kroner.
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ALBOA vil bygge nyt

En investering i fremtiden: 
I 2016 afsatte ALBOA's bestyrelse 
en million kroner til nye byggepro-
jekter. Formålet er blandt andet at 
deltage i - og forhåbentlig vinde - 
konkurrencer om nybyggeri.

Nye vinde blæser i boligforeningerne, 
som bliver mødt af både krav til effek-
tivisering af driften og nye regler for 
fordelingen af kvoter til nybyggeri.

For at imødegå denne dobbelte 
udfordring besluttede ALBOA's besty-
relse i begyndelsen af 2017 at afsætte 
en million kroner til deltagelse i byg-
geprojekter. Ved at investere i nutiden 
vil ALBOA ruste sig til fremtiden.

Indtil for få år siden var det bo-
ligforeningerne selv, som internt af-

gjorde, hvem der skulle bygge hvor i 
kommunen. Typisk var det etablerede 
geografiske skel, som afgjorde sagen. 
ALBOA havde Viby og Højbjerg, Bra-
brand Boligforening havde i sagens 
natur Brabrand og så videre.

Kommunen bestemmer
Sådan er det ikke længere. I og med 
at Aarhus Kommune har tilsynspligt 
overfor boligforeningerne og samtidig 
er økonomisk medfinansierende gen-
nem grundkapitalen, så har kommu-
nen simpelthen tiltaget sig retten til at 
fordele byggekvoterne.

”De aarhusianske boligforeninger 
er blevet konkurrenceudsat af kom-
munen,” forklarer ALBOA’s byggechef, 
Niels Eilersgaard.

”I en række år har logikken i AL-
BOA været, at vi ikke skulle være stør-
re. Vi skulle bare drifte og blive gode 
til det. Faktisk var det regeringens krav 
til effektivisering (1,5 milliard kroner i 
besparelser over fire år for hele sek-
toren, red), som ansporede os til at 
deltage i konkurrencen om at få lov at 
bygge nyt – i stedet for at skære, så 
er tanken, at vi vil bygge nyt og blive 
større, men varetage administrationen 
med det samme personale som nu ved 
hjælp af smidigere arbejdsgange og 
øget digitalisering. På den måde kan 
ALBOA også opnå en effektivisering.”

Samarbejde med  
private investorer
ALBOA har i nogle år ligget i dvale på 
området for nybyggeri, og det er et 
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ALBOA's Byggechef  
Niels Eilersgaard: 

”ALBOA deltog i konkur-
rencen om nybyggeri i Salt-
holmsgade lige ved siden 
af Botanisk Have. 
Vi er stolte af vores projekt, 
men vi må også konklu-
dere, at vi stadig mangler 
noget for at komme op 
på niveau med dem, der 
vinder. 
Der skal med andre ord 
være villighed til at ofre 
flere penge på konkurren-
cedeltagelse, hvis man vil 
være med her.” 

ALBOA’s forslag ses her til 
venstre og vinderen, for-
slaget fra Boligforeningen 
Ringgården, til højre.

Hvad koster det at få lov at bygge?
En grund koster alt efter byggeretten – altså efter hvor mange kvadratmeter byggeri man 
må opføre på grunden. Den gælder for alle, uanset om man er boligforening eller privat.
Prisen ligger på 1800-3500 kroner pr. byggeretskvadratmeter, alt efter hvor det er henne. I 
Galten (Skanderborg Kommune) lå kvadratmeterprisen på 1.800 kroner, da vi købte Svane-
parken, mens Saltholmsgade i hjertet af Aarhus blev udbudt til 3.500 kroner. 

område, som skal opdyrkes igen, for-
klarer Niels Eilersgaard.

 ”I øjeblikket er der i Aarhus gang 
i 70-80 byggeprojekter, som har delta-
gelse af aarhusianske boligforeninger. 
ALBOA er ikke med i et eneste. Det har 
i mange år ikke været vores strategi, 
men det ændrer vi på nu.”

Et yderligere element, som har 
betydning for en boligforening som 
ALBOA, er en  ændring i planloven, 
som gør, at kommunen kan diktere, 
at op til 25 procent af et nyt bolig-
område skal være alment. Det sker 
for at sikre billige boliger og en social 
sammenhængskraft. I praksis betyder 
ændringen, at ALBOA nu skal ud og 
finde samarbejdspartnere blandt pri-
vate ejendomsinvestorer, som bliver 

mødt med et krav om også at opføre 
almene boliger.

”I forhold til for få år siden, er spil-
lereglerne helt anderledes. Det bety-
der, at ALBOA skal gøre sig attraktiv 
overfor både kommune, som vælger 
vinderne, og overfor de bedste og 
mest visionære ejendomsinvestorer, 
som kan komme med de bedste pro-
jekter. 

Bundlinjen er, at ALBOA vil være en 
behjertet deltager i de konkurrencer, 
som kommunen udbyder i de kom-
mende år, og at vi vil være inde på 
lystavlen hos de projektudviklere, der 
bygger i kommunen.” 

Køb af grunde
En anden måde at få del i nye bygge-
projekter er ved at ligge inde med at-

traktive byggegrunde, når kommunens 
behov opstår. En del konkurrerende 
boligforeninger har investeret i bygge-
grunde og står derfor først i køen, når 
kommunen uddeler byggekvoter. Det 
spil har ALBOA nu valgt også at være 
en del af, forklarer Niels Eilersgaard.

”Som en del af strategien har vi fået 
mulighed for at investere i byggegrun-
de, og vi er gået i gang med at afsøge 
markedet. Vi har rådgivere og ejen-
domsmægler til at hjælpe os med pro-
cessen. Inden vi køber grunden, taler vi 
med kommunen – vi skal nødvendigvis 
have deres tilsagn om, at de inden for 
en overskuelig periode ser det som en 
god idé at opføre almene boliger på 
den grund, som vi påtænker at købe. 
Hvis kommunen siger, at det ikke er 
sandsynligt, så køber vi den ikke.”



BERETNING 2016

  |  ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS12

Bofællesskabet Stenhøj i Beder 
blev til en almen boligafdeling
i ALBOA

En enig bestyrelse besluttede at søge Stenhøj omdannet til en almen boligafdeling i ALBOA pr. 1. januar 2016.  Bestyrelsens indstil-
ling blev vedtaget på et afdelingsmøde. Omdannelsen medfører en række fordele for afdelingen bl.a. økonomisk sikkerhedsnet i 
form af ALBOA's dispositionsfond, som vil dække tab ved lejeledighed og tab på fraflyttere, mulighed for lån og tilskud fra dispositi-
onsfonden, mulighed for støtte i Landsbyggefonden og  fortrinsret til en bolig i Aarhusbolig.

Velkommen til Stenhøj, som har fået afdelingsnummer "82".
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Beboerne
Hvert år afholdes et ordinært afde-
lingsmøde i hver enkelt afdeling. Her 
vælger beboerne en afdelingsbesty-
relse blandt de bolighavende med-
lemmer 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 (politiske) 
system.

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

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er organisatio-
nens øverste myndighed. Repræsen-
tantskabet består af organisationsbe-
styrelsen og repræsentanter fra alle 
boligafdelinger i organisationen.

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 medlem 
for hvert påbegyndt antal 100 boliger 
udover 50.

Repræsentantskabsmedlemmerne
skal være bolighavende medlemmer 
eller myndige husstandsmedlemmer 
til bolighavende medlemmer i den 
pågældende afdeling.

Er man repræsenteret i organisations-
bestyrelsen, kan man ikke samtidig 
repræsentere afdelingen i repræsen-
tantskabet.

Formanden for organisationsbestyrel-
sen er tillige formand for repræsen-
tantskabet.

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

Organisationsbestyrelsen består af 9 
medlemmer inkl. formanden, som væl-
ges særskilt. Valgbare som medlem-
mer til organisationsbestyrelsen er kun 
boligorganisationens bolighavende 
medlemmer og disses myndige hus-
standsmedlemmer.

Organisationsbestyrelsen har den 
overordnede ledelse af boligorgani-
sationen og dens afdelinger. Orga-
nisationsbestyrelsen er ansvarlig for 
driften, herunder for at udlejning, 
budgetlægning, regnskabsaflæg-
gelse, lejefastsættelse og den daglige 
administration sker i overensstem-
melse med de herfor gældende 
regler.

Som leder af den daglige drift, 
ansætter organisationsbestyrelsen 
en direktør.
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Michael Korsholm
Formand

Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret.

Kim Schmidt Jensen
Næstformand

Mads Madsen
Bestyrelsesmedlem

Niels Skov Nielsen
Bestyrelsesmedlem

INGEN FOTO

INGEN FOTO

Tonny Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

Ole Rix Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Troels Munthe
Bestyrelsesmedlem

Lone Terkildsen
Bestyrelsesmedlem

Carsten Bang Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem
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Kursusudvalget

I ALBOA's budget er der afsat midler til uddannelse af medlemmer og suppleanter i afdelingsbestyrelserne. Kursusudval-
get varetager denne opgave efter nærmere aftale med organisationsbestyrelsen. I 2016 har kursusudvalget haft særligt 
fokus på disse tre områder:

1. Introduktionsaften for nyvalgte medlemmer og suppleanter.

2. Regler for tilskud til eksterne kurser.

3. Revision af dirigenthæfte fra 2013.

Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen til at administrere  
de afsatte midler til uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

1. Introduktionsaften for nyvalgte medlemmer og suppleanter
Dette kursus afholdes hvert år i november måned. Hensigten er, at nyvalgte 
beboerdemokrater ret hurtigt kan få en orientering om spillereglerne for af-
delingsbestyrelsesarbejdet. Kurset giver også mulighed for, at de nyvalgte 
kan få en drøftelse af bestyrelsesarbejdets udfordringer sammen med an-
dre nyvalgte. Med sig hjem får deltagerne et 36 sider stort ALBOA-hæfte  
"NY I AFDELINGSBESTYRELSEN", som de efterfølgende kan bruge som opslags-
hæfte.

I år var der 16 deltagere på kurset, hvilket i runde tal er en tredjedel færre end 
året før. De modtagne tilbagemeldinger fra deltagere er dog udelukkende posi-
tive, så der er måske behov for at reklamere noget mere for kurset. 
Andre årsager til nedgangen kan være, at der ikke blev nyvalgt så mange som 
sædvanlig i september måned, eller at de pågældende ikke har prioriteret kur-
set, det vil sige har slået sig til tåls med, at de nok selv skal finde ud af spillereg-
lerne uden at skulle bruge en hel aften til formålet.

2. Regler for tilskud til eksterne kurser
Beboerdemokraternes deltagelse i eksterne kurser har været væsentlig større 
end hidtil. Kursusudvalget formoder, at årsagen er ændrede regler, som giver 
bedre mulighed for tilskud. Tidligere regler om bestyrelsesanciennitet for opnå-
else af fuld kursustilskud og ingen tilskud til suppleanter blev ophævet i løbet 
af 2015, men er tilsyneladende først slået igennem i år. Med andre ord har disse 
tiltag med henblik på øget kursusvirksomhed samlet set båret frugt.

I 2015 blev der ydet tilskud til otte kursusdeltagere. I 2016 steg antallet til 19 - 
det vil sige mere end en fordobling. Der er dog endnu ikke nogen suppleanter, 
som har søgt om kursustilskud.

11 afdelinger har haft beboerdemokrater på kursus. Typisk tager to medlemmer 
af sted samtidig, og kun en enkelt har været på to kurser. Alle kurser har været 
BL-kurser, og emnerne med deltagerantallet i parentes ser således ud.

a. Råderet (7)
b. Konflikthåndtering (6)
c. Beboerkommunikation (4)
d. Mødeteknik (2)

Du kan hente hæftet på alboa.dk 
eller ved at scanne QR-koden

Der er brugt 83.957,33 kroner på 
kurserne inklusive befordrings-
godtgørelse.

2016
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3. Revision af dirigenthæfte fra 2013
Hæftet er taget op til revision, fordi det ikke fortæller, hvorledes man skal for-
holde sig i tilfælde, hvor der ikke kan vælges formand eller det nødvendige
antal bestyrelsesmedlemmer – en situation fra virkeligheden i forbindelse med 
afdelingsmøderne i september 2016.

Samtidig er hæftet forsynet med nye praktiske oplysninger på flere områder – 
blandt andet med afsæt i KAB's håndbog om almene boliger, 3. udgave, april 
2016.

Nyt i forhold til tidligere er også en A4-side med ”Huskeliste for dirigent ved 
afdelingsmøde”. Denne side vil blive lagt på ALBOA's hjemmeside til særskilt 
udprint tillige med den nye udgave af hæftet.

Kursusudvalget sluttede revisionen af dirigenthæftet i 2016 bortset fra nogle 
redaktionelle ændringer. Dirigenthæftet er udgivet i 2017. Du kan finde den på 
ALBOA's hjemmeside.

Du kan hente hæftet på alboa.dk 
eller ved at scanne QR-koden

HLF er et selvstændigt lokalt varme-
værk i det sydlige Aarhus, som udover 
at distribuere varme til medlemmerne 
(ca. 2.600 private og almene boliger, 
heraf ca. 900 boliger i Håndværker-
parken), også fungerer som backup til 
Affald Varmes leverancer af varme.

ALBOA er for den almene sektor re-
præsenteret med to faste pladser i 
HLF’s bestyrelse. Boligejerne er repræ-
senteret med tre faste pladser. Som 
repræsentant er vi med til overordnet 
at drive værket og samtidig sikre, at 
de almene boliger tilgodeses mest 
muligt. De primære opgaver er at 
drive virksomhederne professionelt, 
og at sikre at medlemmerne får den 
billigste mulige varme.

Holme-Lundshøj Fjernvarme (HLF)

Jørgen Hansen (repræsentant for bo-
ligejerne) valgte efter mange års tro 
tjeneste ikke at fortsætte som for-
mand i HLF. Så på første bestyrelses-
møde efter HLF’s generalforsamling 
i efteråret 2016 blev Kim Schmidt 
Jensen (næstformand i ALBOA) kon-
stitueret som ny formand for HLF’s 
bestyrelse. 

Henover sommeren var HLF af skat-
temæssige årsager tvunget til at 
etablere et selvstændigt driftsselskab. 
HR Energi ApS (HRE) blev stiftet og 
servicerer nu både Holme-Lundshøj 
Fjernvarme og Rundhøj Fjernvarme. 
HRE´s bestyrelse består af tre med-
lemmer fra HLF, hvor ALBOA er re-
præsenteret med Kim Schmidt Jensen, 
som formand.

Generationsskifte og organisationsændringer i Holme-Lundshøj Fjernvarme (HLF)

Har du spørgsmål vedrørende det 
lokale fjernvarmeværk HLF eller 
HRE, er du meget velkommen til 
at kontakte Kim Schmidt Jensen 
formand i HLF (ksj@alboa.dk)
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Grøn-energiudvalg

Udvalget har i det forgange år udvidet inspirationslisten, 
der gerne skulle være med til at give afdelingsbestyrelserne 
inspiration til at være mere energi- og miljøbeviste. Listen 
kan eksempelvis anvendes i forbindelse med markvandrin-
ger, renoveringer og lignende. 

På repræsentantskabsmødet i maj 2016 blev ALBOA's ener-
gipolitik introduceret og er nu ved at blive implementeret 
i ALBOA. 

Da politikken er tænkt som en dynamisk politik, er det vig-
tigt, at medlemmer af repræsentantskabet deltager aktivt i 
implementering og udvikling af ALBOA's energipolitik. Det 
kan du gøre ved at:

 � komme med input / ”gode ideer” til emner, som vi i 
udvalget skal tage op

 � indsende erfaringer, der gøres i de respektive afde-
linger i forbindelse med eksempelvis inspirationsli-
sten og markvandringer

 � indsende kommentarer til både inspirationslisten og 
den generelle energipolitik

Der har i det forgangne år kun været én mundtlig henven-
delse, så vi opfordrer endnu en gang til at komme med in-
put. Man er også meget velkommen til at besøge os på 
vores energiudvalgsmøder – send blot en mail til en i ud-
valget. Jo flere der bakker op og deltager aktivt, des bedre 
gør vi det.

Vi skulle gerne have alle i ALBOA – beboere, afdelingsbe-
styrelser, organisationsbestyrelsen, administrationen, drif-
ten og byggeafdelingen – med på ideen om, at vi skal blive 
mere energi- og miljøbeviste. Og det skulle gerne betyde, 

ALBOA’s energiudvalg består af

 � Niels Munthe, energileder
administrationen

 � Mads Madsen, 
organisationsbestyrelsen

 � Ole Rix Østergaard 
organisationsbestyrelsen 

 � Kim Schmidt Jensen, 
organisationsbestyrelsen

at vi indtænker tiltag, der gør vores dagligdag og afdelin-
ger mere energi- og miljørigtige.

Arbejdet i byggeudvalget med hensyn til udarbejdelse af 
”Strategi for nybyggeri” og ”Strategi for renoveringer”, 
genopstartes, og i den forbindelse skal Kim Schmidt Jensen 
i den kommende periode ind over for at sikre, at ALBOAs 
energipolitik indarbejdes i strategierne.

ALBOA er efterhånden stærkt repræsenteret i de lokale 
energi- og forsyningsselskaberne – blandt andet i Holme-
Lundshøj Fjernvarme med Per Rasmussen (afd. 53), Kim 
Schmidt Jensen (OB) som formand i HLF og senest med 
seks repræsentanter – Lone Therkildsen (OB), Tekla Pryds 
(afd.7), Niels Skov Nielsen (OB), Ole Rix Østergaard (OB), 
Poul Ankersen (afd.72), Peter Andersen (afd.10) - i AURA’s 
repræsentantskab og Michael Korsholm (OB) som bestyrel-
sesmedlem i AURA.

Lad høre fra jer og gør jeres indflydelse gældende i forbin-
delse med ALBOA's energipolitik.

Holme-Lundshøj Fjernvarme

Vi skal blive mere energi- og miljøbeviste.
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ALBOA hjælper til i lokalområdet i Lyseng Idrætscenter.

Fonden Lyseng Idrætscenter

ALBOA har to faste pladser i Fonden Lyseng Idrætscenter’s bestyrelse, som alene består af frivillige 
personer fra de lokale idrætsforeninger og lokalt forankrede organisationer.

Fra ALBOA's organisationsbestyrelse er det Carsten Mikkelsen og Kim Schmidt Jensen, der deltager 
aktivt i Fonden og er med til at sikre en fornuftig vedligeholdelse og drift af centret.

Centret er en stor succes og er stort set lejet ud hele tiden til lokale idrætsforeninger, skoler og lig-
nende. Mange formiddagstimer er dog stadigvæk ikke lejet ud, og der er også mulighed for at leje de 
forskellige haller til arrangementer, konfirmationer og lignede begivenheder. Centrets cafe kan stå 
for at lave mad. (Gå ind på Idrætscenters hjemmeside - www.lyseng-idraetscenter.dk). Cafeen har nu 
en fornuftig drift, men der skal stadig bakkes op om den – Prøv den! Den er et besøg værd.

Der er store planer om udvidelse af faciliteterne i området – I samarbejde med Aarhus Kommune 
planlægger vi nu et nyt bibliotek med borgerservice, daginstitution, nye idrætsfaciliteter med videre, 
som har fået et fælles navn - ”LYS1”. 

I fællesskab kæmper Fonden, Højbjerg-Holme-Skåde Fællesråd og idrætsforeningerne for at samle 
den fornødne anlægskapital.

Kig ind på Idrætscenter hjemmeside og læs mere om projektet og kommende arrangementer.

Har du spørgsmål vedrørende idrætscentret, er du velkommen til at kontakte enten Carsten Mikkel-
sen (cbm@alboa.dk) eller Kim Schmidt Jensen (ksj@alboa.dk).

Læs mere om Lyseng Idrætscenter på:
http://www.lyseng-idraetscenter.dk/
eller scan koden.
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Afdelingsmøderne 2016
Deltagelse i afdelingsmøderne.

Alle afdelinger vedtog det fremlagte budget for 2016. Det årlige afdelingsmøde er også en god anledning til at træffe 
beslutninger om andet end budgettet og afdelingsbestyrelsens sammensætning. 

Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne svinger meget fra afdeling til afdeling, den gennemsnitlige mødeprocent ligger 
i 2016 på  29,7 %. 

Desværre mangler vi tilbagemeldinger fra flere afdelinger, men her er de oplysninger, vi har for de ordinære afdelingsmø-
der afholdt i september 2016:

PERSONER
ANTAL

HUSSTANDE
ANTAL

%

1 - Grundtvigsvej 30 4 3 10,0
2  - Højbjergparken 48 11 10 20,8
3  - Runde Gård 141 18 ? ?
4  - Frederiksparken 54 23 ? ?
5  - Øster Allé 120 20 19 15,8
6  - Hømosevej 12 7 6 50,0
7  - Saralystparken I + III 268 57 45 16,8
8 - Byvangen 130 37 29 22,3
9 - Saralystparken II 76 21 21 27,6

10 - Lykkesholms Allé 25 23 15 60,0
11 - Vestergårdsparken 156 36 31 19,9
12 - Grønnegården 80 22 18 22,5
13 - Stenkildeparken 168 51 44 26,2
14 - Altanganghuset 13 0 0 0,0
15 - Dalvangen 10 7 4 40,0
16 - Høvænget 53 27 22 41,5
17 - M.P. Hansensvej 12 12 8 66,7
18 - Ny Vestergårdspark 1 101 8 8 7,9
19 - Ny Vestergårdspark 2 99 18 15 15,2
20 - Elverdalsparken 40 18 13 32,5
21 - Gartnervænget 53 41 28 52,8
22 - Olaf Rudes Vej 78 21 16 20,5
23 - Rundhøj I 105 19 15 14,3
24 - Søndervangen 1 156 36 25 16,0
25 - Rundhøj II 84 14 9 10,7
26 - Kjærslund 384 56 49 12,8
27 - Ny Vestergårdspark 3 93 23 18 19,4
28 - Gyvelparken 69 10 10 14,5
29 - Kærgårdsparken 90 19 16 17,8
30 - Rundhøj Kollegiet 69 10 8 11,6
31 - Ny Søndervangen 294 99 79 26,9
33 - Abildgade 79 17 15 19,0
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2016 :  29,7%
2015 : 20,8 % 
2014 :  31,9 %

Gennemsnitlige mødeprocent

BEBO
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O

KRATIET

PERSONER
ANTAL

HUSSTANDE
ANTAL

%

34 - Vårkjærparken 184 34 27 14,7
35 - Kalkærparken 120 23 14 11,7
36 - Byagerparken 229 45 45 19,7
37 - Vejlby Vest 592 89 75 12,7
38 - Tranbjergparken 304 119 107 35,2
39 - Hjulbjergvej 85 10 9 10,6
40 - Håndværkerparken I 140 37 29 20,7
41 - L.A. Ringsvej 37 12 12 32,4
42 - Egelundsparken 138 37 34 24,6
43 - Håndværkerparken II 154 12 12 7,8
44 - Fiskergade 32 5 5 15,6
45 - Håndværkerparken III 34 18 16 47,1
46 - Hirsevænget 126 24 20 15,9
47 - Råhøjparken 231 56 41 17,7
48 - Virkelyst 34 20 20 58,8
49 - Håndværkerparken IV 134 37 32 23,9
51 - Rybo 27 15 9 33,3
52 - Katrinebo 26 1 1 3,8
53 - Håndværkerparken V 63 10 7 11,1
54 - Bavnebakken 172 61 49 28,5
57 - Ingerslev Boulevard 10 8 7 70,0
58 - Damtoften 24 8 8 33,3
59 - Generatoren 17 0 0 0,0
60 - Håndværkerparken VI 109 28 25 22,9
61 - Stavtrup Vænge 110 25 20 18,2
62 - Absalonsgade 6 8 5 83,3
63 - Bøgeskovparken 60 17 17 28,3
64 - Børupvænget 50 19 18 36,0
66 - Håndværkerparken 61 18 17 27,9
67 - Kunneruphøj 50 16 14 28,0
68 - Holme Parkvej 29 27 24 82,8
69 - Håndværkerparken VIII 84 21 18 21,4
70 - Jegstruphøj 26 26 19 73,1
71 - Porskær 24 29 21 87,5
72 - Klokkeblomstvej 48 45 37 77,1
73 - Frisenholt  +55 25 28 18 72,0
74 - Frisenholt 34 10 9 26,5
75 - Søndervang Kollegiet 47 3 3 6,4
76 - Egelundsvej 25 26 19 76,0
77 - Hvidmosegård 26 29 17 65,4
78 - Engelundsvej 47 17 14 29,8
79 - Pilevangen 12 9 7 58,3
80 - Salamanderparken 151 54 37 24,5
81 - Svaneparken 41 38 24 58,5
82 - Bofællesskabet Stenhøj 18 Ikke oplyst Ikke oplyst 0

AFDELING
ANTAL 

LEJEMÅL

DELTAGERE



BERETNING 2016

  |  ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS22

BEBO
ERD

EM
O

KRATIET

Repræsentantskabet

Afd.1 Grundtvigsvej
Frank Just Hansen
Tove Damgaard
Preben Jørgensen

Afd. 2 Højbjergparken
Hanne Jeppesen
Helle Bugtrup
Henny Mikkelsen

Afd. 3 Runde Gård
Marianne Christiansen
Joanna Maria Tanas
Torben Lind Rasmussen

Afd. 4 Frederiksparken
Birthe Due Rasmussen
Susanne S. Aagaard
Britta Michelsen

Afd. 5 Øster Allé
Kent Lind Hansen
Arne Bech
Bente Siig

Afd. 6 Hømosevej
Kjeld Baarstrøm
Benny Olsen
Erik Jensen

Afd. 7 Saralystparken I
Orla Andersen
Tekla Pryds
Inger Jensen
Jimmy Nielsen
1 bestyrelsesmedlem

Afd. 8 Byvangen
Jeppe Weng Mikkelsen
Tinna Meyer
Betina Johansen
Henning Skaarup
Lissi Hedegaard Jensen

Afd. 9 Saralystparken II
Mogens Andersen
Else Marie Ebbesen
Ann-Merete Meyer
Preben Wahlqvist
Lene Kaspersen

Afd. 10 Lykkesholms Allé
Peter Andersen
Preben Glud
Niels Sørensen

Afd. 11 Vestergårdsparken
Jan Storkehave
Steen Aaby Sørensen
Bente Dreisig

Afd. 12 Grønnegården
Jakob Hanelius
Niklas Berg Aagaard
Jan Hofflund

Afd. 13 Stenkildeparken
Preben Dam
Helle Kruse Christiansen
Leo Rasmussen
Majbrit W. Vejgaard
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
Birger F. Jensen

Afd. 18 Ny Vestergårdspark I
Ingen bestyrelse

Afd. 19 Ny Vestergårdspark II
Sonja Nielsen
Borys Bonczyk
Zofia Bonczyk

Afd. 20 Elverdalsparken
Lars Larsen
Inge L. Kynde
Bjarne Christensen

Afd. 21 Gartnervænget
Holger Jacobsen
Hanne Holst Larsen
Flemming Mortensen

Afd. 22 Olaf Rudes Vej
Lars Haahr Mortensen
Kit Dyhr Laursen 
Michael Sørensen
Ulrik Lauritsen
Michael S. Mølholt

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

Afd. 24 Søndervangen I
Susanne Damsgaard
Emil Breum Jørgensen 
Michael H. Nielsen
Betinna Jakobsen
Inga Pedersen

Afd. 25 Rundhøj II
Annie Villadsen
Peter Villadsen
Jette Horslev

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

Afd. 27 Ny Vestergårdspark III
Ole Etlar Andersen
Torben Linnebjerg Jensen
Kim Ottesen Nielsen

Repræsentantskabet består pr. 31. december 2016 af 264 medlemmer, heraf er der  
131 stemmeberettigede. Derudover er der 5 medlemmer af afdelingsbestyrelsen i 
afd. 50, Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg. 9 afdelinger er uden bestyrelse.
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Afd. 28 Gyvelparken
Annie Henningsen
Lykke Søgaard
Annette Hampen

Afd. 29 Kærgårdsparken
Bjørn Nielsen
Anders Fallentin
Peter Henriksen
Stig Hegelund
Svend Andersen

Afd. 30 Rundhøj Kollegiet
Steen Jensen
Morten Mogensen
Mads Clemmensen

Afd. 31 Ny Søndervangen
Christina Johansen
Linda Nørager
Necati Alkan
Connie Nielsen
Allan Bjerregaard

Afd. 33 Abildgade
Annelise Rasmussen
Rune Bang Mogensen
Svend Eggert Hansen

Afd. 34 Vårkjærparken
Bent Neergaard
Carsten Bach Mikkelsen
Lene Sørensen
Ghita Mortensen
Mona Pedersen

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

Afd. 36 Byagerparken
Simon L. Justesen
Marianne Brockstedt
Vibe Damgaard
Mette Maria Rasmussen
Toni Andersen

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
Lisbeth Jakobsen
Johnny Dybro
Lene Villsen
Lene Jørgensen
Henriette Bojesen

Afd. 39 Hjulbjergvej
Ingen bestyrelse

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

Afd. 41 L.A. Ringsvej
Ingen bestyrelse

Afd. 42 Egelundsparken
Leif Sørensen
Helga Voigt
Karin Thomsen
Doris Krista Jepsen
Rikke Krag-Nielsen

Afd. 43 Håndværkerparken II
Turi Juul-Lassen
Tonny E. Kristensen
Connie Petersen
Jan Kristensen
Bente Gustafsen

Afd. 44 Fiskergade
Anker Aagaard
Susser Ahlstikk
Lars Henrik Søvsø

Afd. 45 Håndværkerparken III
Andre Sørensen
Mette Kvarning
Thea Mosegaard Pedersen

Afd. 46 Hirsevænget
Hanne Christiansen
Lotte Tønnesen
Per Christiansen
John Willemann
Jørgen Grosen

Afd. 47 Råhøjparken
Finn Nissen
Martin Helbo Andersen
Morten Bøcker Jensen
Lena Birkegaard
Birte Vilhelmsen

Afd. 48 Virkelyst
Sonja Knudsen
Bruno Pedersen
Lilly Jørgensen

Afd. 49 Håndværkerparken IV
Kurt Henriksen
Bent Dybdahl 
Birthe Umerineq
Ann Høgh
Vita Scherwin

Afd. 50 Beboerhuset P4
Carsten Benn
Helle Mains
Mads Vestergaard
Liselotte Larsen
Tobias Fønskay

Afd. 51 Rybo
Rikke Juul Ligaard
Ole Hougaard
Christoffer S. Jensen

Afd. 52 Katrinebo
Ingen bestyrelse

Afd. 53 Håndværkerparken V
Per Rasmussen
Steen Thuesen
Diana Maria Lund
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 � 9 afdelinger har ikke valgt en 
afdelingsbestyrelse.

 � De repræsenterer i alt 437 lejemål.

 � De repræsenterer 12 medlemmer 
af repræsentantskabet.

Afd. 54 Bavnebakken
Joan Yvonne M. Andersen
Susanne Gissel
Anne Dorte Lauersen
Eva Fisker
Ruth Iversen

Afd. 57 Ingerslevs Boulevard
Lis Arnfred
Tine Kristensen
Klavs Heltoft

Afd. 58 Damtoften
Malene May Nielsen
Nivi Petersen Heilmann
Nathalie Østerbye

Afd. 59 Generatoren
Mads Meinertz
Markus K. Øulee
Camilla Hougaard

Afd. 60 Håndværkerparken VI
Pia Mikkelsen
Claus Nielsen
Åse Breitenstein
Steen Kristensen
Henrik Benn

Afd. 61 Stavtrup Vænge
Ingen bestyrelse

Afd. 62 Absalonsgade
kontaktperson: 
Lars Brian Sørensen

Afd. 63 Bøgeskovparken
Gitte Julbo
Tine Krarup
Lonnie Worm

Afd. 64 Børupvænget
Diana Nielsen
Bente Dimke
Susanne Hansen 

Afd. 66 Håndværkerparken VII
Tanja Sørensen
Julius Andersen
Helle Mains

Afd. 67 Kunneruphøj 
Maria Gluszkiewicz
Jeanett Kolb
Thomas Sandau
Adam Christensen
Jane B. Larsen

Afd. 68 Holme Parkvej
Freddy N. Poulsen
Mariann Dimke
Helle Djervad

Afd. 69 Håndværkerparken VIII
Leif Loft
Hanne Kjær
Eva Markdal

Afd. 70 Jegstruphøj
Lars Vest
Ellis Sørensen
Karl Bjerrum Hansen

Afd. 71 Porskjær
Viggo D. Hansen
Lillian Larsen
Mickey Bech Nielsen

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 
Catherina Madsen
Jakob Gram Simonsen

Afd. 75 Søndervang Kollegiet
Ingen bestyrelse

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

Afd. 77 Hvidmosegård
Lise Degn
Finn Sørensen
Helle Krogh

Afd. 78 Engelundsvej, almene
Jesper S. Outzen
Birgitte Schmidt Outzen
Karen B. Jensen

Afd. 79 Pilevangen
Ingen bestyrelse

Afd. 80 Salamanderparken
Mads Madsen
Ayten Kekec
Mikkel Zachariasen
Elinor B. Hansen
Gurli Larsen

Afd. 81 Svaneparken
Tonny Jensen
Jette Strøh Lind
Jesper Farsø Vase
Amalie Guldager
Geert Jensen

Afd. 82 Bofællesskabet Stenhøj
Dan Zachariassen (pårørende)
Claus Opager
Wenche Nielsen (pårørende)
Helle Højholdt Pedersen
Bolette Juhl (pårørende)
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FRAFLYTNINGER

Flyttestatistik 1/1-31/12-2016  •
Fraflytter ikke tilstede  •
Tab ved fraflytninger  •
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Fraflytninger 2016
Flyttestatistik for ALBOA i perioden 1. januar - 31. december 2016.

Flytteårsag, familieboliger - grafisk:

Almindelig flytning
49,4 %

Intern flytning selskab
23,2 %

Udsættelse huslejerestance
1,4 %

Dødsbo
7,6

Genhusning
0,6 %

Den Sociale Boligtildeling
3,6 %

Flytning kort inden udsættelse
0,3 %

Opsagt af advokat ifm. 
husordenssag

0,6 %

Intern flytning i samme 
afdeling
13,5 %

Boligtype Lejemål i alt
Flytninger i alt

antal %

Familieboliger 6.604 725 11,0

Ungdomsboliger 399 193 48,4

Ældreboliger 118 13 11,0

Total 7.121 931 13,1

Flytninger total - alle boligtyper:

Boligtype

Almindelig 
flytning

Intern  
flytning 
selskab

Udsættelse 
Huslejere-

stance
Dødsbo

Gen- 
husning

Den Sociale 
Bolig- 

tildeling

Flytning 
kort inden 
udsættelse

Opsagt af 
advokat 

ifm. husor-
denssag

Opsagt 
ifm. 

studie- 
kontrol

Intern 
flytning 
i samme 
afdeling

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

Familieboliger 358 49,4 168 23,2 10 1,4 55 7,6 4 0,6 26 3,6 2 0,3 4 0,6 0 0 98 13,5

Ungdomsboliger 132 68,4 35 18,1 0 0 0 0 0 0 6 3,1 1 0,5 0 0 9 4,7 10 5,2

Ældreboliger 9 69,2 0 0 0 0 1 7,7 0 0 3 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 499 53,6 203 22,0 10 1,1 56 6,0 4 0,4 35 3,8 3 0,3 4 0,4 9 1,0 108 11,6

Flytteårsag total - alle boligtyper:

Flytninger total  - alle boligtyper:

Flytteårsag total  - alle boligtyper:

FRA
FLYTN
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G
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Almindelig flytning
68,4 %Intern flytning selskab

18,1 %

Den Sociale Boligtildeling
3,1 %

Flytning kort inden udsættelse
0,5 %

Opsagt ifm. Studiekontrol
4,7 %

Intern flytning i samme afdeling
5,2 %

Flytteårsag, ungdomsboliger - grafisk:

Flytteårsag, ældreboliger - grafisk:

Almindelig flytning
69,2 %

Dødsbo
7,7 %

Den Sociale Boligtildeling
23,1 %
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Fraflytter ikke tilstede....

Hvert år håndterer ALBOA i 
omegnen af 1000 fraflytnin-
ger. En del af dem er dødsbo-

er, og til en del af dem er der ingen 
familie eller venner til at rydde op. 
Altså klarer ALBOA opgaven, men 
det koster for alle lejere.

En låsesmed får døren til at gå op, og 
vi kan træde indenfor. Røg. En sur lugt 
af cigaretrøg, mørke og en næsten tro-
pisk varme. Det er de første sanseind-
tryk, som rammer, da vi kommer inden 
for i den lille lejlighed. 

”Det var her, de fandt ham,” siger 
ejendomsfunktionær Johnn Gervig 
Rasmussen og peger på en plet på 
gulvet. 

”Så vidt jeg har forstået, var det 
en af hans venner, som fandt ham. De 
kunne se hans ben gennem vinduet, 
og så slog de alarm”

Efter en indledende orientering bli-
ver gardinerne trukket fra. De er hjem-
melavede. Lavet af bruseforhæng. 
Helt uigennemtrængelige for lys. Og 
nemme at vaske. Alt er belagt med et 
gult lag fedtet nikotin. På sofabordet 

og rundt omkring står tomme vod-
kaflasker. Og juicekartoner. Vodka og 
juice. Cigaretpakker ligger henslængt 
og sammenkrøllede. Og slik i alle af-
skygninger.    

Tidlig adgang vigtig
Vi er til et af de cirka 1000 fraflyt-
ningssyn, som ALBOA hvert år udar-
bejder. I dette tilfælde er fraflytter ikke 
tilstede. Det er fordi, han er død - 65 
år gammel. Fundet midt i januar. Efter 
at have eftersøgt slægtninge til boet 
frigav skifteretten boet den 17. marts. 
Ingen har været i dødsboet i to må-
neder. På køkkenbordet står det, som 
blev det sidste måltid: Hakkebøf med 
kartoffelmos og rødbeder. En pose 
med kartofler i en trådvogn er begyndt 
at spire. 

Termostaterne står på fire, og et 
termometer viser 25 grader. En com-
puter står og kører. 

”Det er et problem, at der skal gå 
så lang tid, før vi kan få adgang til den 
her type boliger,” siger inspektør Ole 
Pedersen, mens han foretager synet 
på sin iPad. 

”Dels fordi, der ikke er nogen til at 
betale huslejen i den periode, men også 
fordi computere kan brænde sammen, 
vandrør kan sprænge, en kaffemaskine 
kunne stå og køre tør. Der er mange 
ting, som kan gå galt i en lejlighed, 
som er pludseligt forladt. Det er klart, 
at skifteretten skal gøre sit arbejde, 
men det ville være smart, hvis vi kunne 
få lov at komme ind og kontrollere.”   

ALBOA betaler regningen 
Beboeren har boet i lejligheden i 14 år. 
Og regningen for igen at gøre den be-
boelig, bliver betragtelig, vurderer Ole 
Pedersen

”Vi er nødt til at reparere stort set alt 
i den her bolig: Lejligheden skal tømmes, 
gulvet skal høvles og lakeres, vægge og 
lofter skal males, nyt låsesystem, nye 
hårde hvidevarer, stikkontakter skiftes, 
vinduer vaskes ned, bordplade i køkken 
skiftes.” 

Efter en times inspektion er synet 
færdigt. Når inspektøren er færdig med 
synet, går oplysningerne over til ALBOA’s 
driftsafdeling, som rekvirerer håndvær-
kere. 

I 2016 skete det i alt 55 gange, 
at ALBOA foretog flyttesyn af 
dødsboer. Her er det inspektør 
Ole Pedersen.

»
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Havde beboeren fået boligen via kom-
munens fjerdedelsordning, var det 
kommunen, som garanterede for fra-
flytningsregningen. 
Men lejligheden er tildelt på alminde-
lig vis, og idet der ikke er nogen slægt-
ninge, så bliver det ALBOA - og der-
med alle beboere - som kommer til at 
betale for tømning og renoveringen af 
boligen - samt den manglende husleje, 
mens det står på. Istandsættelsen af 
dødsboet kommer til at koste 81.477 
kr. Dertil kommer mistet husleje for 
fire-fem måneder. Hakkebøf med kartoffelmos og rødbeder blev det sidste måltid.

Den store fælles 
cigarkasse tager 
regningen...
Indtil 2015 var det afdelingernes 
økonomi, som skulle bære tab 
ved fraflytninger og lejeledighed. 
For små afdelinger gav det en stor 
sårbarhed. En stor regning - som 
den ovenfor beskrevne - kunne 
vælte økonomien og medføre 
store huslejestigninger for afde-
lingens øvrige beboere.

Fra og med 2015 valgte 
ALBOA derfor, at det var hoved-
foreningen, der skulle betale 
regningen i denne type sager. 
Tiltaget var foranlediget af en 
lovændring, men ALBOA valgte 
en mere radikal løsning, hvor 
ALBOA's fælleskasse i form af 
dispositionsfonden -  dækker 
både tab og ved fraflytninger 
og lejeledighed (henholdsvis 
2.256.679 kr og 623.825 kr. i 
2016). 

ALBOA's dispositionsfond får i 
sagens natur også sine midler fra 
lejernes indbetalinger. Forskel-
len ligger altså i, at løsningen 
giver en mere rimelig fordeling 
af udgifter, som kan være svære 
at forudse, og som potentielt kan 
vælte læsset i en afdeling.

Tab ved fraflytninger

Oprydning, bortskaffelse af indbo og rengøring er en ikke uvæsentlig udgift på regningen.
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Håndværkerparkens store sø, beliggende i bunden af Pottemagertoften har gennemgået en gennemgribende oprensning i 
2016. Søen har til formål, at optage regn- og overfladevand fra hele området - derfor er det selvfølgelig vigtigt, at den ikke 
lukker til af slam.

Det er 20 år siden, søen sidst blev renset, og det var helt klart, at den nu trængte til en kærlig hånd. Prisen lander på ca. 1 
mill. kr. men der er da også tale om meget  store mængde slam der igennem ca. 3 uger blev gravet op - og transporteret væk. 
Desuden kom en del affald frem i lyset og det er meget svært at forstå, hvorfor man bruger en flot natursø, bl.a. med et rigt 
fugleliv, til at bortskaffe sin gamle støvsuger - især i en afdeling der har en meget velfungerende storskraldsordning?.

Oprensning af søen og beskæring af beplantningen på brinkerne er naturligvis et stort indgreb, og det tager lige lidt tid inden 
alle ”sår er helet” - men det hele gror ud igen og allerede nu er det en fornøjelse, at gå en tur rund om søen.

Søen på slamkur
Håndværkerparken

Foto Ole Pedersen, Claus Boch og Jan Rasmussen

En del affald kom frem i lyset - her er bl.a. en støvsuger

Lastbiler i en lind strøm fjernede tonsvis af slam

I dag er det igen en spejlblank sø med høj vandstand
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ALBOA`s dispositionsfond  •
God rente gav stort overskud i afdelingernes regnskaber  •

Afdelingsregnskaber 2016  •
Egen trækningsret  •

Opgørelse vedr. egen trækningsret •
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ALBOA’s dispositionsfond
- hvad er det, og hvordan blev den anvendt i 2016?

Hvad er en dispositionsfond?
En dispositionsfond er en solidarisk fond, som funge-
rer som et sikkerhedsnet for boligforeningen og dens 
afdelinger. Hver enkelt boligforening har altså deres egen 
dispositionsfond. Det er boligforeningens bestyrelse, som 
disponerer over midlerne i dispositionsfonden. Dispositi-
onsfonden giver således også en bestyrelse mulighed for 
at præge en boligforening i en bestemt retning. 

Midlerne i dispositionsfonden kommer fra:
 � pligtmæssige bidrag
 � udamortiserede låneydelser

Pligtmæssige bidrag
Alle beboere i en boligforening skal bidrage til, at dispo-
sitionsfonden har en passende størrelse. Det sker gennem 
pligtmæssige bidrag, som beboerne altså hver år indbeta-
ler til (558 kr. om året), indtil bolig-
foreningens dispositionsfond har 
en formue på minimum kr. 5.588 
pr. lejemålsenhed (2016-priser). 

ALBOA opnåede dette mål med 
udgangen af 2015, og fra og 
med 2016 opkræver ALBOA 
derfor ikke bidrag. ALBOA 
og alle andre boligfor-
eninger har pligt til at 
genoptage opkrævning, 
hvis formuen igen kom-
mer under minimums-
beløbet.

Udamortiserede låneydelser
Udamortiserede låneydelser betyder lån, som man egent-
lig er færdig med at betale tilbage på. I en boligforening 
vedbliver lejerne at betale den samme låneydelse, når 
lånet ellers er betalt tilbage. Når det punkt er nået kaldes 
ydelsen altså en udamortiseret låneydelse. 

Eller sagt på en anden måde: Når en boligejer er færdig 
med at betale sit realkreditlån, så borfalder låneydelsen. 
Sådan er det altså ikke for beboere i en boligforening. 

Her nedsætter boligforeningen ikke beboerbetalingen, 
når lånet er betalt tilbage. I stedet for at pengene går til 
betaling af realkreditlån, overfører boligforeningen nu 
beboernes husleje til:

 � Boligorganisationens dispositionsfond (33 %)

 � Landsdispositionsfonden i Landsbyggefonden (67 %)

Anvendelse af midler fra dispositionsfonden
Dispositionsfonden giver som nævnt en bestyrelse en 
række handlemuligheder, og midlerne kan anvendes 
indenfor en række områder. Dog skal midler fra disposi-
tionsfonden siden 2015 også dække tab ved lejeledighed 
samt tab på fraflyttere.  

Dispositionsfondens midler kan:
 � udlånes til afdelinger

 � anvendes til tilskud til nedsæt 
 telse af lejen i boligafdelingerne

 � anvendes til modernisering og  
 forbedring af afdelingerne

 � anvendes til bolig- 
 socialt arbejde

 � anvendes til tilgænge 
 lighedsprojekter

Det er ALBOA’s organi-
sationsbestyrelse, som 

godkender, at ALBOA 
yder lån eller tilskud fra 
dispositionsfonden. 

I vurderingen har bestyrelsen fokus på elementer som:
 � formålet
 � afdelingens huslejeniveau
 � afdelingens vedligeholdelsestilstand
 � moderniseringsgrad
 � egen vilje til ”selv at ville”
 � henlæggelsesniveau/”egenkapital”
 � har afdelingen gamle forbedringslån, som udløber

»
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Bevægelserne er specificeret i 
regnskabet for 2016 og kan i 
hovedtræk specificeres således:
Disponibel saldo 1. januar 2016 .....  59.813.111

Tilgang:  

Pligtmæssige bidrag ............................... 0

Rentetilskrivning ..................................... 193.704

Udamortiserede lån ................................ 10.422.305

Adrag udlån afdelinger ........................... 1.816.372

Afskrivninger administrationsbygning .... 164.508

Korrektioner ............................................ 66.101

Afgang:  

Tilskud .................................................... -11.595.071

Tilskud tab lejeledighed og fraflytning ... -2.880.504

Udlån afdelinger ..................................... -1.905.531

Disponibel saldo 31. december ............... 56.094.995

Disponibel saldo pr. lejemålsenhed ......... 7.369

Minimumskrav ........................................ 5.588

Specifikation tilskud:

Boligsocialt arbejde ................................ 2.022.281

Renovering/modernisering ...................... 7.385.252

Ejendomsfunktionærområdet ................. 532.549

Selskabslokaler ....................................... 989.970

Øvrige tilskud .......................................... 665.019

  11.595.071

Administration af Dispositionsfonden finder hjemmel 
i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v" 

Se bekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160911

God rente gav stort overskud  
i afdelingernes regnskaber
2016 var et godt år for regnskaberne i ALBOA’s afdelinger. 
Med en enkelt undtagelse kom samtlige afdelinger ud af 
2016 med overskud. 

Den gode udvikling skyldes især, at det i 2016 lykkedes AL-
BOA at få en god rente af de penge, som afdelingerne har 
sparet op til planlagt vedligeholdelse og istandsættelse ved 
fraflytning. 

Renten er styret af begivenheder langt fra ALBOA, men i 
2016 lykkedes vi altså med at få 2,34 procent i rente på 
vores formue. Vi havde budgetteret med 0,5 procent. Til 
sammenligning fik vi i 2015 kun 0,05 procent.

Nettooverskuddet på mio. kr. 18,7 svarer til 4,4 procent af 
de samlede huslejeindtægter.

»
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Årets resultat er disponeret således: 
Afvikling af underfinansiering  ................................................................................ 8.709.111
Overført til opsamlet resultat  ................................................................................. 10.111.629
Årets underskud  ..................................................................................................... ÷ 77.289
Total  ...................................................................................................................  18.743.451

Afdelingsregnskaber 2016
Som almen boligorganisation sigter ALBOA efter balance mellem indtægter og udgifter. Resultatet 
for 2016 viser, at indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.743.451. Når der ikke, som budget-
teret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

Årets overskud skyldes hovedsageligt: 
1)   Nettokapitaludgifter (Indekslån, flexlån mm.) ................................................  823.446
2)  Offentlige og andre faste udgifter - excl. afd. der har indført vandregnskab ...  3.646.191
3)  Variable udgifter..............................................................................................  3.675.983
4)  Renter ..............................................................................................................  9.382.417
5)  Ekstraordinære indtægter - indgået tidligere afskrevne debitorer .................  1.302.702
5)  Ekstraordinære indtægter - tilbagebetalt ejendomskat ..................................  545.160
Øvrige afvigelser netto .........................................................................................  -632.448

Resultat ......................................................................................................  18.743.451

1)

2)

3)

4)

5)

Nettokapitaludgifter
24%

Offentlige og andre 
faste udgifter

22 %

Overskud
4%

Ekstraordinære udgifter
15%

Henlæggelser
19%

Variable udgifter
16%
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Noter til regnskaberne:

1) Besparelsen på nettokapitalud-
gifter skyldes hovedsageligt 
afdelinger, som er finansieret 
med  indekslån. Disse opnår en 
besparelse, fordi inflationen har 
været lavere end forudsat på 
budgetteringstidspunkt. Ydelsen 
på indekslån reguleres i takt med 
inflationen.

2) Besparelsen på offentlige og 
faste udgifter skyldes specielt 
lavere vandpris i forhold til det 
budgetterede på 10%. Samt min-
dre udgifter til renovation og el.

3) Besparelsen på de variable ud-
gifter fordeler sig på renholdelse, 
almindelig vedligeholdelse og di-
verse udgifter. På diverse udgif-
terne er der specielt besparelser 
på ikke forbrugt trivselsbeløb, 
afdelingsmøder og bestyrelses-
udgifter.

4) Afdelingernes opsparing forren-
tes med 2,34% mod budgetteret 
0,5%. Til sammenligning var for-
rentning i 2015 0,05%..

5) Via konsulentydelser på inkasso- 
og ejendomsskatområdet, har 
afdelingerne fået ubetalte flytte-
afregninger og for meget betalt 
ejendomsskat retur.



ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS  |  35

BERETNING 2016

Egen trækningsret
ALBOA har 28 millioner kroner på kontoen i Landsbyggefonden. Det er seks millioner kroner 
mere end i 2015.

Med udgangen af 2016 har ALBOA 28 millioner kroner 
stående i Landsbyggefonden på kontoren for egen træk-
ningsret. 

Hvad er egen trækningsret?
Egen trækningsret er penge, som ALBOA’s bestyrelse kan 
disponere over og anvende til at nedbringe udgifterne, 
når en afdeling skal i gang med forbedrings- eller opret-
ningsarbejder. 

Egen trækningsret fungerer på den måde, at ALBOA’s 
afdelinger søger om tilskud ved større og særligt udgifts-
krævende renoveringer. Herefter vurderer ALBOA’s be-
styrelse ansøgningerne. Vurderingen sker ud fra kriterier 
såsom:

 � niveau og udvikling i afdelingens husleje
 � afdelingens niveau for udgifter
 � henlæggelser
 � øvrige muligheder for at opnå økonomisk støtte

Opretningsarbejder kan være renovering eller udskiftning 
af:

 � altaner
 � rørinstallationer
 � kloakker
 � facader

Trækningsretten er fortsat delvist bestemt af opdelingen 
mellem HAB og VA. Det betyder, at indbetalinger frem til 
2015 kun kan anvendes i det tidligere HAB og VA. 

Vil du vide mere om egen trækningsret? 
Landsbyggefonden har produceret en lille video, som på tre minutter forklarer, hvad egen 
trækningsret er, og hvordan den kan bruges. 

Se den på: https://www.youtube.com/watch?v=-VDgAMThKLY eller scan QR-koden.
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OVERGANGSPERIODE: VA HAB I alt

Trækningsret 1/1 2016 4.639.672 10.596.098 15.235.770

Udbetalt tilskud:   
Afdeling 065 - Bofællesskab Skejbyparken -218.200  -218.200

Trækningsret 31/12 2016 4.421.472 10.596.098 15.017.570

Disponeret pr. 31/12 2016:   

Afdeling 002 - Højbjergparken  -500.000 -500.000
Afdeling 005 - Øster Allé -1.181.472  -1.181.472
Afdeling 007 - Saralystparken I og III  -2.500.000 -2.500.000
Afdeling 010 - Lykkesholms Allé -590.000  -590.000
Afdeling 012 - Grønnegården -1.250.000  -1.250.000
Afdeling 028 - Gyvelparken  -2.000.000 -2.000.000
Afdeling 035 - Kalkærparken  -800.000 -800.000
Afdeling 036 - Byagerparken -1.000.000  -1.000.000
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  -2.000.000 -2.000.000

Disponeret i alt -4.421.472 -9.410.000 -13.831.472

Disponibelt beløb (Overgangsperiode) 0 1.186.098 1.186.098

FÆLLESPULJE FRA 2015 OG FREM   

Trækningsret 1/1 2016   6.552.545
Indbetalinger 2016   6.543.112
Rentetilskrivning   0

Trækningsret 31/12 2016   13.095.657

Indestående trækningsret 31/12 2016   28.113.227

Disponeringer godkendt OB 2016/17: Projekt Møde Beløb
Afdeling 005 - Øster Allé Kloak 30-03-2016 -818.528
Afdeling 058 - Damtoften Kviste 31-08-2016 -1.300.000

I alt   -2.118.528

Disponeret pr. 31/12 2016 (Genopretningsplaner):   
Afdeling 002 - Højbjergparken   -400.000
Afdeling 004 - Frederiksparken   -800.000
Afdeling 010 - Lykkesholms Allé   -410.000
Afdeling 044 - Fiskergade   -650.000

Disponeret i alt (Genopretningsplaner)   -2.260.000

Disponibelt beløb   8.717.129
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2016 i GLIM
T

3 x Svend  •
Hjælp til udsættelsestruede beboere  •

AGF på besøg i Håndværkerparken  •
En formand takker af...  •

En formand siger goddag  •
Grøn smiley til ALBOA's arbejdsmiljø  •

Brand i Vestergårdsparken II  •
Ny postlov betyder langsommere post  •

Ny boligminister  •
40 år som ansat i boligforeningen  •

ALBOA dyrker eget talent  •
Tadaa i Vårkjærparken  •

Fødselsdagssang for en af ALBOA's ældste lejere  •
Syv beboere valgt ind i AURA's repræsentantskab  •

Beboerhus til 14 millioner kroner indviet i Søndervangen  •
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2016 i glimt...
Der var både ros og bronze til tre af ALBOA's medarbejdere, da Jes 
Vingaard, Flemming Ovesen og Per Thomasen d. 27. maj 2016 fik over-
rakt hver deres svendebrev. 
For to af medarbejderne var det bestået med ros, og for Flemming med 
bronze. De tre nyslåede ejendomsfunktionærer har fulgt et efteruddan-
nelsesforløb på Aarhus Tekniske Skole. 
”Uddannelse er en prioritet for ALBOA,” forklarer driftschef, Ib B. 
Andersen. ”På den måde får vi opdaterede medarbejdere, som kan 
bidrage med ny viden, energi og appetit til ALBOA.”

3 x svend

Nyudklækkede ejendomsserviceteknikere - fra venstre 
Jes Vingaard, Flemming Ovesen og Per Thomasen

ALBOA og Boligforeningen Århus Omegn indledte i 2016 
et samarbejde omkring forebyggelsen af udsættelser i 
Aarhus. 

BL, Danmarks Almene Boliger forudså, at det nye 
kontanthjælpsloft ville betyde, at 12-14.000 familier på 
landsplan ville blive truet af udsættelse af deres bolig. 
Omregnet til lokale forhold kunne det betyde, at ca. 250 
kontanthjælpsmodtagere hos ALBOA og Århus Omegn 
kunne miste deres bolig.
ALBOA og Århus Omegn modtog en bevilling på 1,3 
millioner kroner fra Udlændinge -, Integrations- og Bo-
ligministeriet til et fælles treårigt projekt med fokus på 
økonomisk rådgivning til udsættelsestruede beboere.
Formålet med projektet er at nedbringe antallet af hus-
lejerykkere, inkassosager og udsættelser i de to almene 
boligorganisationer. Dette skal ske igennem en koordi-
neret og forebyggende indsats, der bl.a. indebærer til-
bud om gratis rådgivning til økonomisk trængte beboere 
samt et øget samarbejde imellem boligorganisationernes 
administration, boligsociale indsatser, Fogedretten og 
Aarhus Kommune.
Midlerne er anvendt til ansættelse af en fælles social-
økonomisk medarbejder i de to boligorganisationer. Den 
social-økonomiske medarbejder opsøger økonomisk 
trængte beboere.

I foråret tog Ungdommens Røde Kors hul på et nyt 
projekt i Håndværkerparken i Højbjerg. Projektet, der er 
en del af "Frem i Lyset", fællesværker af Ungdommens 
Røde Kors, har til formål at give områdets børn og unge 
gode oplevelser og et fællesskab, de kan blive en del af.

For at skabe opmærksomhed deltog Steffen Rasmussen, 
Niklas Backman og Oskar Buur fra AGF - og der var ikke 
gået mange minutter, før en fodboldkamp var stablet på 
benene. Først to blandede hold, og derefter "ung" mod 
"gammel". De omkring 30 børn, der deltog i fodbold-
kampen, gik til opgaven med krum hals, og alle scorin-
gerne blev fejret på behørig vis - især når det lykkedes 
at snøre en af Superliga-spillerne.

Efter fodboldkampen var der tid til en straffesparkskon-
kurrence, og her ofrede Steffen Rasmussen sig så meget, 
at hans bukser sprak. Afslutningsvis blev der taget fæl-
lesfoto og skrevet autografer i stor stil, inden Ungdom-
mens Røde Kors bød på pizza til alle børnene.

Hjælp til 
udsættelsestruede beboere

AGF på besøg  
i Håndværkerparken
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En formand takker af...

formand siger goddag…

Efter godt 25 år som formand for ALBOA valgte Poul 
Ankersen til repræsentantskabsmødet i maj 2016 at gå 
på pension.

Efter sin afskedsreception sendte Poul dette takkebrev til 
medarbejderne i ALBOA:

Kære personale hos ALBOA,
Jeg vil gerne herved takke for personalets gave til min af-
skedsreception.
Desuden vil jeg også gerne takke jer alle sammen for den 
velvilje og hjælpsomhed, I har udvist mig gennem alle årene 
både i VA- og ALBOA-regi. Det har altid været en fornøjelse 
at komme på kontoret på Vestergårdsvej og at møde funk-
tionærerne ude i virkeligheden. Jeg har ikke kunnet undgå 
at bemærke den professionalisme og megen venlighed, som 
ekspeditionerne af vore beboere og medlemmer er præget 
af.

Tak alle sammen. I har gjort det let at være formand.

De bedste hilsner
Poul Ankersen
Nu forhenværende formand.

Den 30. maj 2016 valgte ALBOA’s repræsentantskab 
en ny formand. Valget faldt på 31-årige Michael Kors-
holm, som er byens yngste organisationsformand - og 
vi spurgte ham:

Hvad kan beboerne forvente af dig?
De kan forvente, at de har fået en ung formand, som vil den 
almene sektor, og som har interesse og appetit på det her. Vi 
har en virkelig god boligforening i dag, men vi må ikke står i 
stampe. Vi skal følge med tiden og huske, at vi er en dynamisk 
størrelse, som er nødt til at udvikle sig i takt med, at ønsker og 
behov ændrer sig.  

Hvilke udfordringer står ALBOA overfor lige nu?
Det ligner ikke, at der bliver flere penge til dem, der i forvejen har 
færrest. Tværtimod. Jeg ønsker det egentlig ikke, men jeg tror, 
ALBOA kommer til at løfte endnu flere boligsociale opgaver. Jeg 
mener, det er opgaver, som egentlig burde løses andre steder – 
af stat, kommune – men vi er nødt til at gribe bolden og spille 
med for at sikre at beboere, som har brug for hjælp – også får 
den. 

Hvad skal ALBOA kunne?
Vi skal evne at følge med tiden. ALBOA skal passe på de sva-
geste, samtidig med at vi har plads til de rigeste i samfundet. 
ALBOA skal være bred og mangfoldig. Og så skal ALBOA være et 
godt og attraktivt sted at arbejde for vores 150 ansatte. 

og en....

Michael Korsholm- 32 år

Indvalgt i organisationsbestyrelsen 12. maj 2012.
Valgt som næstformand 19. juni 2013
Valgt som formand 30. maj 2016

Har boet i Rundhøj og i Søndervangen (formand). 
Bor nu i Håndværkerparken.

Uddannelse:
Ba. i Engelsk og Europæiske studier fra ASB
Cand. mag. i European studies AU

Arbejde: 
Butikschef i Netto, Jægergårdsgade
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En glad, grøn smiley. Det blev resultatet, da arbejdstilsynet i august 
2016 aflagde besøg hos ALBOA. 

ALBOA havde i august 2016 uanmeldt besøg af arbejdstilsynet, som var så til-
fredse med det, de så og hørte, at ALBOA fik en flot grøn smiley, som gælder 
både i administrationen på Vestergårdsvej og hos ejendomsfunktionærerne 
i alle afdelinger. 
   ”Arbejdsmiljø har altid været et fokusområde for ALBOA, og derfor er vi 
i sagens natur meget stolte over den grønne smiley,” fortæller HR koordi-
nator Jeanet S. Kraft. 

   ”Vores indsats ligger på flere områder. Vi har nogle meget engagerede 
arbejdsmiljørepræsentanter, som har stor fokus på det gode arbejdsmiljø 

i dagligdagen, og som løbende arbejder for at forebygge arbejdsskader og 
overbelastning. Vi mødes i Samudviklingsudvalget ”SU” fire gange om året, 
og også her står arbejdsmiljøet på dagsordenen. Vi har også fokus på sygefra-

været, og baseret på tallene fra 2013 - 2016 må vi konstatere, at der kan være 
store udsving, især omkring langtidssygefravær. Derfor går vi altid bag om tallene. 
Vores fokus på arbejdsmiljø er et udtryk for omsorg for medarbejderne; vi vil gerne 
sikre, at alle trives, og at de har de hjælpemidler, de har brug for.”

Grøn smiley til ALBOA’s arbejdsmiljø

Brand i  
Ny Vestergårdspark II
I forbindelse med tagarbejde i afdeling 19 i august måned, 
gik der ild i taget. En hurtig indsats fra de tre tagdækkere 
forhindrede, at branden bredte sig. 

For at være på den sikre side alarmerede tagdækkerne 
brandvæsenet, som mødte op med det helt store vogntog 
og sørgede for, at de sidste gløder blev slukket.
Der var tale om begrænsede skader, og der var heldigvis 
ingen skader i boligerne.

Den nye postlov gør brugen af brevpost væsentlig dyrere og en hel 
del langsommere. De almindelige hurtige A-breve er forsvundet, så 
det er slut med dag-til-dag-levering i Danmark.

Længere ventetid på posten fra ALBOA
Der kan gå op til fem hverdage, før et almindeligt brev bliver leveret 
- og posten uddeles ikke på lørdage fremover. I praksis betyder det 
faktisk, at breve sagtens kan være en uge undervejs, da weekend og 
helligdage jo ikke tæller med mere.

Desuden bortfalder "mellemdage" som omdelingsdag. Fremover kan 
Post Danmark undlade postomdeling på grundlovsdag, juleaftens-
dag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag o.l.

Ny postlov betyder  
langsommere post 

2016 I G
LIM

T

Fakta er altså

ALBOA sender så meget post som muligt 
som "almindelig" post, og du skal for-
vente, at der fremover går en uge, inden 
du får skriftlige svar, tilbud om køkkenre-
novering o.l.

Det er kun breve, der indeholder tidsfri-
ster, der sendes til den dyre porto.

Alt hvad vi kán sende digitalt, gør vi selv-
følgelig.
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Ny boligminister 

ALBOA dyrker eget talent 

Tadaa i Vårkjærparken

I 2016 fik ALBOA og resten af den 
almene boligverden ny minister. Det 
skete, da Liberal Alliances Ole Birk 
Olesen mandag d. 28. november blev 
godkendt som ny boligminister. Med 
manøvren blev boligområdet flyttet 
fra Inger Støjbergs ministerium til et 
nyt Transport- Bygnings- og Boligmi-
nisterium, hvor Ole Birk Olsen altså er 
ny øverste ansvarlige.

Ole Birk Olesen kom fra en post som 
finansordfører for Liberal Alliance. 
Han er 44 år og blev valgt til Fol-
ketinget første gang i 2011. Han er 
uddannet journalist fra Danmarks 
Journalisthøjskole i 1999.

Ole Birk Olesen har i sin tid i Folke-
tinget været boligordfører ad flere 
omgange.

Inden tiden i Folketinget var han 
journalist ved Ekstra Bladet, Ber-
lingske og for det liberale netmedie 
180Grader.

Han har desuden skrevet bogen ”Ta-
berfabrikken” fra 2007, som tager et 
meget kritisk blik på velfærdsstaten.

Foto: Steen Brogaard

ALBOA har rigtig mange medarbejdere, som har været hos os i mange år. En 
af dem der scorer allerhøjest på den skala, er Peter Enggård, bedre kendt som 
”Store Peter” på grund af sine næsten to meter.

”I 1976 blev jeg uddannet som anlægsgartmer, og jeg fik et sommerjob i Viby 
Andelsboligforening fra d. 2. maj 1976. Da en af dem jeg arbejdede sammen 
med, valgte at gå på pension, blev jeg d. 1 september 1976 tilbudt jobbet. Jeg 
sagde ja tak, og resten er historie.”

Peter har altså været hos Viby Andelsboligforening/ALBOA i sammenlagt 40 år 
- heraf de sidste 30 år som "varmemester" i afd. 19, Ny Vestergårdspark II. 

Den store begivenhed blev fejret d. 2. september 2016 med taler og en recep-
tion i administrationsbygningen på Vestergårdsvej i Viby.

40 år som ansat i boligforeningen

Den 12. august 2016 kunne ALBOA fejre, at Maria Ayoub 
efter to års elevtid blev færdiguddannet som kontoras-
sistent. Maria er den første kontorelev uddannet i ALBOA, 

men flere kommer til i fremtiden. Anne Akselsen er den 
nuværende andenårselev, og 1. september begyndte 

yderligere en elev, Lisa H. Nielsen.

Maria fik ikke lov at flyve fra reden 
lige med det samme. Umiddelbart 

efter hun blev færdig, fortsatte hun i et bar-
selsvikariat og siden 1. februar 2017 er hun fastansat 
i udlejningsafdeling i ALBOA.
Det er vigtigt, at ALBOA opdyrker talent, og sikrer at 

arvemassen er intakt. På den måde sikrer vi bedst ALBOA’s vej ind i fremtiden. 

2016 I G
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Vårkjærparken kører nu billigt og miljørigtigt.
Fællesskab er ikke et fremmed begreb for beboerne i Vårkjær-
parken, som i årevis har været fælles om vaskemaskiner, grønne 
områder og viceværter. 

Nu har beboerne valgt også at være fælles om to elbiler. Bilerne 
blev introduceret i afdelingen i oktober 2016 og fra dag ét havde 
18 beboere i Vårkjærparken ladet sig skrive op som brugere.
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Populær, trofast og gæstfri - en af AL-
BOA's ældste lejere, Viby Folkebibliotek,  
fejrede den 30. august 2016 sit 60 års ju-
bilæum som lejer i ALBOA. 
Begivenheden blev fejret med en seks 
meter lang kagemand og et musikalsk 
medley med sange helt tilbage fra 1956, 
da Viby Folkebibliotek blev indviet.
Hvert år gæster omkring 200.000 men-
nesker Viby Folkebibliotek, som blev byg-
get i 1956 sammen med Stenkildeparken, 
som biblioteket også deler arkitektonisk 
udseende med. ALBOA er stolt af at få lov 
at danne ramme om så fin en kulturinsti-
tution, og vi ønsker stort tillykke til den 
gamle lejer, som er en konstant i et ellers 
skiftende Vibygensisk bybillede.

Fødselsdagssang for en af ALBOA's ældste lejere

Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus - Rabih Azad-Ahmad skærer kagemanden for. 

ALBOA er stærkt repræsenteret i re-
præsentantskabet for energiselskabet 
AURA. 

ALBOA opstillede syv personer til ef-
terårets første repræsentantskabsvalg 
i AURA Energi a.m.b.a - og alle syv 
blev valgt. I det nye repræsentant-
skab på i 99 personer har de syv altså 
bopæl i ALBOA - repræsentantskabs-
medlemmerne i AURA vælges for en 
4-årig periode.

Ved konstitueringen blev ALBOA's 
formand Michael Korsholm indvalgt i 
AURAs bestyrelse.

Zoomer vi længere ind på valgresulta-
tet, ser vi, at ALBOA havde kandidater 
i to valgkredse; i valgkreds 4, Aar-
hus C, Højbjerg og Tranbjerg, var der 
kampvalg, som mundede ud i at fire 
ud 15 pladser blev besat af ALBOA. 

Ud af i alt 1532 stemmer løb ALBOA 
med i alt 487 stemmer, hvilket vil sige, 
at 31,8 procent har stemt på repræ-
sentanter med bopæl i ALBOA.
I kreds 2, Viby J, var der fredsvalg og 
her fik ALBOA valgt yderligere tre 
medlemmer.

Syv beboere valgt ind i AURA’s repræsentantskab

VALGOMRÅDE 4

Kandidat Stemmer

Lone Terkildsen 142

Michael Korsholm 139

Ole Rix Østergaard 114

Tekla Pryds 92

I alt 487

Afgivne stemmer i alt 1532

Stemmer på ALBOA 31,8%

Valgt til  
repræsentantskabet i AURA:

Lone Terkildsen ..........  OB

Mishael Korsholm ......  OB

Ole Rix Østergaard .....  OB

Tekla Pryds  .............  afd. 7

Niels Skov Nielsen ......  OB

Poul Ankersen ......... afd. 72

Peter Andersen ....... afd. 10

2016 I G
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Beboerne i Søndervangen har længe måtte nøjes 
med et over 100 år gammelt beboerhus. I 2016 fik 
de et splinternyt og topmoderne af slagsen.

I mange år har beboerne i Søndervangen ladet sig nøje. 
Den gamle stuebygning fra den gård, som Søndervangen 
blev anlagt på, har siden anlæggelsen været "god nok" 
som beboerhus for områdets næsten 500 boliger. Men i 
2016 rev ALBOA den gamle gård ned, og gav fællesskab 
og sammenhold en tidssvarende ramme. Fredag d. 7. ok-
tober 2016 kunne Rådmand Thomas Medom og formand 
for ALBOA Michael Korsholm nemlig indvie det nye kvar-
terhus i Søndervangen.

Med en pris på over 14 millioner kroner har beboerne i 
Søndervangen fået et af Aarhus' mest moderne samlings-
steder. Huset  - kaldet 'Basen' - kan rumme over 100 men-
nesker og har et køkken i matchende størrelse, hvor der 
kan produceres mad til de mange mennesker.

"Jeg må tilstå, at jeg er overrasket over, hvor flot et 
hus, det er blevet," sagde rådmand Thomas Medom i sin 
tale. "I en tid hvor de nationale politiske vinde drejer sig 
om fordelagtige ordninger for boligejerne, glæder det mig 
meget at se et så flot beboerhus opført i et alment bolig-
område. Godt gået!"

 En af pointerne med det nye hus er, at det ikke bare 
er beboerhus for beboerne i Søndervangen, men også for 
beboerne i Kjærslund og Rosenhøj og for så vidt for alle 
i det sydlige Aarhus. Det er tanken, at huset skal være et 
samlingspunkt for hele området.

Beboerhus til 14 millioner kroner indviet i Søndervangen

Basen er på i alt 450 multifunktionelle kvadrat-
meter. Prisen er cirka 14 millioner kroner, hvoraf 
halvdelen er en donation fra RealDania-fonden. 
Resten kommer fra støttede lån fra Landsbyg-
gefonden. 
ALBOA lejer også huset ud til festlige lejligheder. 
Se mere på www.alboa.dk

Se video: 
https://vimeo.com/207588154
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Det nye kvartérhus "Basen"

Søndervangs Allè 34A, 8260 Viby J

Den gamle stuebygning fra gården "Kirstinelyst" - kaldet "Gården" - lagde i sin tid jord til bl.a. Søndervangen. Den blev igennem 
flere år brugt som et lille forsamlingshus for beboerne i Søndervangen. 
Gårdens byggetekniske tilstand var efterhånden blevet ringe, og den blev revet ned, hvorefter Kvartérhuset ”Basen” blev opført.
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Medarbejdere 2016

Jens Peter Hegelund Jensen
Direktør

Fratrådt den 30. november 2016

Pr. 31. december 2016 er der ansat i alt 160 medarbejdere i ALBOA. 

De er fordelt således:
 � ansatte i administrationen 43 medarbejdere 

 � ansatte i boligafdelingerne (ejendomsfunktionærer og afløsere) 86 medarbejdere

 � ansatte - rengøring og boligsocialt arbejde 31 medarbejdere

Organisationen pr. 31. december 2016:

Daglig ledelse:

Svend Erik Møller
Direktør

Tiltrådt den 15. januar 2017
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Personaleforhold

ALBOA bød i 2016 velkommen til:

1. november
Britt Espensen

Økonomimedarbejder

1. maj
Niels Eilersgaard

Byggeleder

1. september
Lisa H. Nielsen

Elev

1. april
Hjalte S. Paaske

Studentermedhjælp

... og vi sagde farvel til:

30. april 2016
Lan Le

Økonomimedarbejder

31. januar 2016
Jens Løkke Møller
Administrations- &

souschef

30. november 2016
Jens Peter H. Jensen

Direktør

HUSK!
Du kan altid se den aktuelle medarbejderstab på:

www.alboa.dk > Om ALBOA

Det er også hér, du kan downloade administrationens  
telefon-/kontaktliste.

30. juni 2016
Kjeld Jespersen
Senior konsulent

1. januar 2016
Jens Peter H.Jensen

Direktør
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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
 � Mark Brouer Halding
 � Finn Jørgensen

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
 � Konstantinos Tziolis

Afd. 11 - Vestergårdsparken
 � Jan Dam Overgaard
 � 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
 � René Rasmussen
 � Søren Kring Krath

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
Afd. 81 - Svaneparken

 � 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
Afd. 82 - Bofællesskabt Stenhøj

 � Claus Vinther
 � Preben Fastrup Jensen

Afd. 37 - Vejlby Vest

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

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

 � Lars Skovgaard 
 � Rasmus Andersen
 � Bjarne Hansen

Ejendomsfunktionærer, afløsere og elever ansat pr. 31. december 2016. 

Ejendomsfunktionærer
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Afd. 63 - Bøgeskovparken
Afd. 76 - Engelundsvej +55
Afd. 78 - Engelundsvej

 � Jens Gissel

Afd. 80 - Salamanderparken
 � Torben Møller

Faste afløsere:
 � Ole Leibøll
 � Torben Andersen
 � Gitte Vesterskov
 � Ashoor Korkees
 � Carina Sørensen
 � Thomas Sandau
 � Claus Hoffmann
 � Freddy Poulsen
 � Johnn G. Rasmussen

Elever:
 � Søren H. Bording
 � Mathias W. Kristensen
 � Nicklas B. Rasmussen

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

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

 � ALBOA drift

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

 � Brian G. Nielsen 
 � Lars Østergaard
 � Find Hvid Rasmussen

Afd. 61 - Stavtrupvænge

 � Morten Ravn

Ejendomsfunktionærerne
 har fået nye smartphones.
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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: Træffes efter aftale
Svend Erik Møller ..................................................... 24 94 05 05
 sem@alboa.dk

LEDELSESSEKRETARIAT:
Jeanet S. Kraft - HR koordinator ................................ 87 406 743
 jsk@alboa.dk
Martin L. Krabbe - kommunikationskonsulent ........... 87 406 719
 mak@alboa.dk
Ea Damgaard - sekretær   ......................................... 87 406 716
 ead@alboa.dk
Karin Sjøstedt - sekretær  .......................................... 87 406 717 
 kas@alboa.dk

Anne Akselsen - elev ............................................ aak@alboa.dk
Lisa H. Nielsen - elev ............................................. lhn@alboa.dk

IT-AFDELING:
Henning Petersen - IT-ansvarlig ................................. 87 406 709
 hep@alboa.dk
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:
Anne-Lene Wähling - boligsocial koordinator............ 27 616 655
 anl@alboa.dk

ØKONOMIAFDELING:
Peter B. Hebroe - souschef  ....................................... 87 406 741 
 pbh@alboa.dk
Cindie Bang-Hansen - teamleder .............................. 87 406 746 
 cbh@alboa.dk
Lis Madsen - økonomimedarbejder  .......................... 87 406 744 

lim@alboa.dk 
Tina F. Pilgaard - økonomimedarbejder ..................... 87 406 747
 tfp@alboa.dk
Britt Espensen - økonomimedarbejder ...................... 87 406 748
 bre@alboa.dk

UDLEJNINGSAFDELING,
HUSLEJE OG RESTANCER:  ......................... 87 406 777
Lars Høygaard - teamleder ........................................ 87 406 723 
 lth@alboa.dk
Thomas S. Nielsen - udlejningsmedarbejder   ............ 87 406 724 
 tsn@alboa.dk
Charlotte S. Madsen - udlejningsmedarbejder  ......... 87 406 725
 csm@alboa.dk
Helle Lykkegaard - udlejningsmedarbejder   .............. 87 406 727 
 hel@alboa.dk
Maria Ayoub - udlejningsmedarbejder   .................... 87 406 721 
 mra@alboa.dk
Mie Pedersen - udlejningsmedarbejder ...................87 406 732
 mlp@alboa.dk

BYGGERI
Niels Eilersgaard - byggechef  .................................. 21 18 50 49 
 nid@alboa.dk
Ole Berg - byggekonsulent  ....................................... 87 406 752 
 olb@alboa.dk
Preben H. Christensen - byggerådgiver ..................... 87 406 754

 phc@alboa.dk
Peter E. Madsen - byggerådgiver .............................. 87 406 759

 pma@alboa.dk
Helle Vinther - byggerådgiver .................................... 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
Mette W. Sørensen - assistent   ................................. 87 406 760 
 mws@alboa.dk

Telefonliste pr. 1. april 2017
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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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