
BERETNING
PERIODEN 1. JANUAR 2017 - 31. DECEMBER 2017



BERETNING 2017

  |  ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS2

Udgiver
ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS
Vestergårdsvej 15
8260 Viby J

87 406 700
post@alboa.dk
www.alboa.dk

CVR. 29462518

Indhold / tekst
Organisationsbestyrelsen.
Udvalg/udvalgsmedlemmer.
Medarbejdere i administrationen.

Design og layout 
ALBOA - Grafisk afdeling.

Foto
Hvor intet andet er nævnt:

Martin Krabbe - Kommunikationskonsulent.
Pia V. Lindgaard - ALBOA Grafisk.
Jan Rasmussen - ALBOA Grafisk.

Grafiske illustrationer: Colourbox.

Tryk
Børge Møllers Grafiske Hus - 8240 Risskov.

Oplag
600 eksemplarer.

Udsendelse
Årsberetningen udsendes til alle afdelingsbesty-
relser, organisationens medarbejdere, ALBOAs 
samarbejdspartnere samt Aarhus Kommune.

Forside
Jan Rasmussen

Indhold:

 3 VELKOMMEN TIL ALBOAs BERETNING FOR 2017

 4 NY DIREKTØR I ALBOA

 5 KOLLEKTIV RÅDERET
  Michael Korsholm, Organisationsbestyrelsen

 6 EFFEKTIVISERING  
  Kim Schmidt Jensen, Organisationsbestyrelsen

 8 HOLME-LUNDSHØJ FJV & GRØN-ENERGIUDVALG
  Kim Schmidt Jensen, Organisationsbestyrelsen

 10 ORDENTLIGHED, TRIVSEL OG FÆLLESSKAB
  Tonny Mikkelsen, Organisationsbestyrelsen

 12 ALBOAs KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
  Carsten Bach Mikkelsen, Organisationsbestyrelsen

 14 AFDELINGSMØDET - NYTÆNKNING
  Ole Rix Østergaard, Organisationsbestyrelsen

 16 SAMMENLÆGNING AF AFDELINGER
  Troels Munthe, Organisationsbestyrelsen

 18 VENTELISTEN - AARHUSBOLIG
  Niels Skov Nielsen, Organisationsbestyrelsen

 20 KURSUSUDVALGET
  Mads Madsen, Organisationsbestyrelsen

 22 BOLIGSOCIAL HANDLINGSPLAN
  Lone Terkildsen, Organisationsbestyrelsen

 24 NYBYGGERI OG RENOVERINGER 2017
  Niels Eilersgaard, byggechef

 27 BEBOERDEMOKRATIET
  28 Beboerdemokratiets opbygning
  29 Organisationsbestyrelsens medlemmer
  30 Afdelingsmøderne i 2017 - deltagerstatistik
  32  Repræsentantskabets medlemmer

 35  FRAFLYTNINGER
  36 Flyttestatistik

 39 ØKONOMI
  40 ALBOAs dispositionsfond
  42 Afdelingsregnskaber 2017
  44 ALBOA gav overskud I 2017
  46  Egen trækningsret - Landsbyggefonden

 49 MEDARBEJDERE
  50 Organisation og ledelse 2017
  51 Personaleforhold - nye og afgåede medarbejdere 
  52 Ejendomsfunktionærer

 54 ORDFORKLARINGER

 55 DINE NOTATER
 

Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer



ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS  |  3

BERETNING 2017

VISION

MISSION

V          elkommen, kære læser, til ALBOAs beretning for 2017. Der er sket mange ting i AL-
BOA. Man har en tendens til at huske de ting, som er sket mest nyligt, så i denne skri-
vende stund er det selvfølgelig regeringens ghettoudspil og især angrebet på lejernes 

penge i Landsbyggefonden, som fylder mest

Denne beretning omhandler dog hele 2017, så jeg vil grave blot lidt længere tilbage i hukom-
melsen. 2017 blev nemlig året, hvor vi godkendte en mission og vision for vores fælles bolig-
forening. Det var en god proces, som jeg er meget tilfreds med. 

ALBOA er en stor organisation, der består af 120 ansatte, 12-13.000 beboere og 250 frivil-
lige beboerdemokrater. Så vi har brug for at kende vores fælles mål. Alle mennesker og alle 
organisationer er altid på vej mod fremtiden. 

I vores vision har vi gjort bevægelsen mod fremtiden til en helt central del af billedet af AL-
BOA. ALBOAs vision er: Bolig og fællesskab for fremtiden

ALBOAs vision viser to parallelle veje ind i fremtiden. En vej for vores boliger og en vej for 
vores fællesskab. VI vil udvikle ad begge veje.

Vi kan ikke bare udvikle boliger uden fællesskabet, og vi kan ikke bare udvikle fællesskab 
uden boliger. Vi vil have gode boliger med godt fællesskab. Byplanlæggere taler om det, livs-
stilseksperter taler om det, politikerne taler om det. De almene er født med det.

Fællesskabet – særligt det nære fællesskab til naboerne i opgangen, og på den anden side af 
hækken – er måske den største og den sværeste af de to hovedopgaver, vi har sat os i vores 
vision. Jeg hører ofte, at alting var bedre i gamle dage. Især fællesskabet. 

Men jeg synes faktisk ikke, det går så skidt. Vi udvikler os hastigt i disse år, næsten 2000 
mennesker kom til afdelingsmøder i 2017, og vi engagerer altså stadig i omegnen af 250 
frivillige beboerdemokrater. 

Jeg er – lidt endnu – en forholdsvis ung mand. Jeg oplever faktisk, at det går bedre, end det 
har gjort længe.

Vi har en solid organisation og 75 års erfaring med det, vi laver. Hvis vi vil, så tilhører frem-
tiden os.

Velkommen til beretningen for 2017

Med venlig hilsen

på vegne af ALBOAs bestyrelse

Michael Korsholm
formand
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Nu har du været 
direktør i godt 

et år. Hvor-
dan oplever 
du ALBOA?

ALBOA er 
blevet et rig-

tigt godt bekendt-
skab. ALBOA har indta-
get mig som person. Vi er 
en skønsom blanding af 
fortid, nutid og fremtid. 
Tradition og fornyelse går 
hånd i hånd. 

Et godt eksempel er vores 
drift, hvor vi holder fast i 
vores brede varmemester 
stillinger i stedet for at spe-
cialisere dem. I ALBOA har 
tillid og ansvar været det, 
der holdt os sammen.
Det skal det blive ved med. 

Samtidig digitaliserer vi og 
udbyder flere og flere opga-

ver. Denne udvikling i to spor 
er spændende at være en del af.  

Ny direktør i ALBOA
Svend Erik Møller tiltrådte den 15. januar 2017 som ALBOA 

direktør. Hvordan han har oplevet det første år, kan du få 
en fornemmelse af i dette mini-interview.

Født 5. januar 1955.
Far til Jørgen på 39 år, Christian på 35 år 
og Marie på 31 år.
Gift med Tove.
Bor i Saralystparken - afd. 7.

1985:
Uddannet cand. mag. i historie og sam-
fundsfag fra Aarhus Universitet.

1985 - 2000:
Kontorchef/fuldmægtig, borgmesterens 
Afdeling, Aarhus Kommune.

2000 - 2006:
Kommunaldirektør, Hadsten Kommune

2006 - 2009:
Underdirektør, Falck

2010 - 2016:
Kommunaldirektør, Tønder Kommune

2017 - 
Direktør, ALBOA

Blå Bog:

Hvor ser du ALBOAs største udfordringer?

ALBOA skifter i disse år gear fra at være en driftsorganisati-
on til at blive en organisation, hvor sikker drift og udvikling 
skal gå hånd i hånd. Det er i dagligdagen en krævende op-
gave. Driftens problemer prioriterer tit og ofte sig selv. Men 
vi skal skaffe plads til udviklingen. Ellers lander ALBOA på 
historiens kirkegård med en beboerservice, der ikke passer 
til tiden. Vores service skal passe til 2020’erne. For næste 
årti er lige om hjørnet. I 2020 - ved starten på det næste 
årti - vil vi tilmed blive målt og vejet af staten. Regeringen 
har stillet os overfor et sparemål på 8,2 procent frem mod 
2020, så det skal vi i mål med. Ingen i dagens Danmark 
kan holde til at sige, at man foretrækker den dyreste ad-
ministration.

Hvori ser du ALBOAs største muligheder?
Arven fra vores forfædre er det mest dyrebare, vi har. Den 
arv består i vores fællesskaber. I vores boliger i etager eller 
i tæt-lav har vi naboskab og fællesskab, som vi skal ud-
vikle. Vi mennesker er sociale væsener. Vi trives ikke uden 
fællesskab. Det være sig i familien, i naboskaber eller i 
foreninger. ALBOA er sat i verden med stærke økonomiske 
fællesskaber. Vi skal have alle beboere til at forstå det og 
gribe indflydelsen. Vi skal engagere os i samfundsdebatten 
for vores fælles penge i afdelingerne, i ALBOA og i Lands-
byggefonden. De almene boliger er økonomisk set en helt 
fantastisk arv.  



Interview med

Michael Korsholm
Formand

Beboerne i flere afdelinger besluttede i september 2016 
besluttede at godkende muligheden kollektive råderets ar-
bejder i deres boliger. Det er for så vidt normal procedure.

Før arbejdet kan sættes i gang har Århus kommune – i 
form af afdelingen for tilsyn med almene boliger – til op-
gave at godkende afdelingernes beslutninger. Den proce-
dure plejer også at være en formalitet, men sådan skulle 
det ikke være i 2017.

ALBOA oplevede, at tilsynet var en smule fodslæbende 
med disse godkendelser. Baggrunden var en reel forvirring 
om, hvad man kunne bruge råderetten til – fx nyt køkken. 
Derfor satte tilsynet gang i analyse af, hvordan begrebet 
blev fortolket i de individuelle organisationer. 

Det viste sig, at der var stor forskel fra organisation til 
organisation. Dette er nu blevet strømlinet, hvil-
ket ALBOA er glade for og hilser velkommen. 

Kollektiv råderet

Det har betydet, at vi har en rettesnor for, hvornår vi reelt 
kan forvente at få godkendt råderetssager. Strømliningen 
betyder således, at ALBOAs administration nu bedre kan 
vejlede afdelingerne om, hvad man kan få godkendt og – 
måske vigtigst – hvad man IKKE kan få godkendt. 

Jeg mener, at den kollektive råderet er et meget vigtigt 
værktøj i arbejdet med at skabe attraktive boliger og af-
delinger. Råderetten giver hver enkelt lejer mulighed for 
at lave en unik lejebolig. Det gælder hvad enten det er et 
ønske om at få et tidssvarende badeværelse, eller køkken 
– eller at man er ganske tilfreds med det man har, og har 
passet på i mange år – det er den enkelt lejers valg. Der-
udover er jeg glad for det fællesskab, som ligger i den kol-
lektive råderet. Vi finansierer i fællesskab og henter billige 
lån hjem. Det er smart, og det sikrer, at man ikke på en 

gang skal have en kæmpe pose penge op af lommen for 
at få indfriet sine drømme. 

2017 bød på en række udfordringer med den kollektive råderet – kan du kort beskrive, hvad det var, der skete?

BERETNING 2017
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Fra 2019 findes ALBOAs boliger ikke kun i virkeligheden, men 
også i digital form. Digitaliseringen af ALBOAs 7200 boliger 
har været et ønske gennem mange år og i takt med den gene-
relle digitalisering i samfundet omkring os, er behovet blevet 
mere og mere aktuelt.

Det helt primære formål med digitaliseringen er, at AL-
BOA – og dermed beboerne – kan opnå store fremtidige 
besparelser.

Med præcise digitale opmålinger af boliger og afdelinger 
kan ALBOA lave præcise udbud på de håndværksarbejder, 
der skal udføres i vores boliger – blandt andet i forbindelse 
med fraflytninger. Eller – med andre ord: Jo mere præcist, 
ALBOA kan udpege en opgave, jo billigere kan vi få den.                     

Stor investering giver større besparelser
ALBOAs bestyrelse godkendte i oktober 2017 digitalise-
ringsprojektet, som har en samlet pris på 5.600.000 kroner. 
Det er beboerne, som i første omgang kommer til at betale 
udgiften. Det sker over huslejen i løbet af de næste tre år. Til 
gengæld kan beboerne se frem til at få alle besparelserne 
i forbindelse med afdelingernes nødvendige og løbende 
håndværksarbejder; malerarbejde, gulvafslibning, rengø-
ring og så videre

 ”Vi er meget stolte af projektet, som betyder, at ALBOA 
for alvor træder ind i den digitale verden,” fortæller Kim 
Schmidt Jensen, næstformand i ALBOAs bestyrelse.

 ”Det er en verden med mange spændende muligheder, 
og erfaringerne fra andre boligorganisationer viser, at præ-

cise udbud giver gedigne besparelser på håndværksarbej-
der. Det er besparelser, som udelukkende vil tilfalde afdelin-
gen og beboerne."

Mange anvendelser
Digitaliseringsprojektet er et væsentligt element i den stra-
tegi - og effektiviseringsplan, som ALBOAs bestyrelse har 
vedtaget. ALBOA kan nemlig også anvende de digitalise-
rede tegninger i mange andre sammenhænge:

 � Søgbarhed: Slut med at lede i støvede arkiver. Digitali-
serede tegninger kan let findes i systemerne.

 � Præcision: Præcise tal på alle bygningsdele betyder, at 
ALBOA kan udarbejde mere eksakte vedligeholdelses- 
og driftsplaner. Samtidig kan nye lejere få et præcist 
billede af, hvordan en bolig er indrettet.

 � Smidighed: ALBOA kan levere digitale tegninger til råd-
givere og samarbejdspartnere i forbindelse med reno-
veringsopgaver.

Projektet har været i udbud i løbet af sommeren, og ALBOA 
valget er faldet på rådgivningsfirmaet Eseebase, som AL-
BOA altså har indgået aftale med. Det er et stort projekt, 
og derfor er arbejdet inddelt i otte forskellige puljer, så ar-
bejdet kan tages i bidder. ALBOA og Eseebase er januar i år 
begyndt på de første tre puljer.

ALBOA forventer, at digitaliseringsprocessen er færdig 1. 
januar 2019. Det betyder, at de nye, billigere udbud kan 
begynde ved årsskiftet 2019/2020.

 I ALBOA er digitaliseringen begyndt med en grundig oprydning i arkiverne. 
Projektkoordinator Arne Bust har gennemgået og sorteret ringbind i hundredevis.

Stort digitaliseringsprojekt skudt i gang i 2017: Fremtidige besparelser er bag-
grunden for, at ALBOA digitaliserer hele sin boligmasse

ALBOA digitaliserer samtlige 7.200 boliger
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den og trygheden for beboerne med 
”varmesteren” som omdrejnings-
punkt – samtidig med at vi effektivi-
serer. En del af vores formål er jo også 
at skabe socialt sammenhængende 
boligområder.

Hvilke effektiviseringsinitiativer ser du 
særligt potentiale i?
Helt klart digitaliseringen. Vi udbyder 
en vare, og digitaliseringen betyder, 
at vi selv kommer til at kende den 
vare endnu bedre. Det betyder, at vi 
nemmere kan lave konkurrence på 
udbuddene – og det skulle gerne be-
tyde både bedre priser og en ensartet 
kvalitet. 

Samlet 18 millioner kroner i bespa-
relse er målet for de effektiviserin-
ger, som ALBOA skal gennemgå i de 
kommende år frem til 2020. Men det 
handler ikke kun om at spare penge. 
Effektivisering er også en måde at for-
andre sig på, forklarer ALBOAs næst-
formand, Kim Schmidt Jensen. 

Hvad er formålet med at effektivisere?
Grundlæggende at spare penge. Vi 
vil gerne holde huslejen i ro. Men det 
er også vigtigt at huske, at effektivi-
sering ikke kun handler om at spare 
penge. Effektivisering handler også 
om forandring og om at udnytte de 
muligheder, vi har. Verden af i dag by-
der på mange nye måder at arbejde 
smartere på. Den proces kalder vi ofte 
digitalisering, og det er også en måde, 
vi gerne vil effektivisere.

Hvor effektiviserer vi i ALBOA?
På flere områder. Vi digitaliserer vores 
boliger, så vi kan lave større udbud 
og spare penge på den måde. Vi har 
lige sparet 181.000 kroner på fester 
og personaleweekender. Vi går efter 
driftssamarbejder mellem ejendoms-

ALBOA effektiviserer for millioner
funktionærerne, så vi kan dele maski-
ner, og så vi kan bruge funktionærer-
nes kompetencer bedst muligt. 

Betyder det så lavere husleje for be-
boerne?
Det er nok tvivlsomt. Alt stiger jo her 
i verden. Det vi kan love er, at vi via 
effektiviseringen får en lavere husle-
jestigning, end vi ellers ville have fået.

Hvor meget vil ALBOA gerne spare?
Vi stræber efter at nå de 8,2 procent, 
som er niveauet i den aftale, som BL 
og regeringen har indgået. Men me-
get kan ske undervejs, og det er jo en 
dynamisk verden, vi lever i. For mig 
er det allervigtigste, at vi i processen 
passer godt på den kvalitet og de vær-
dier, som ALBOA står for.

Hvad er det for nogle værdier?
Fællesskab og trivsel for eksempel. I 
driften taler vi også meget om at be-
vare nærheden. Mange boligforenin-
ger laver i disse år store centrale ser-
vicecentre, hvor man ringer ind som 
beboer for at få hjælp. Der vil vi gerne 
stå fast og forsøge at bevare nærhe-

Baggrund:

ALBOA vil effektivisere sin drift 
og har sat sig for at spare 8,2 
procent på driftsbudgettet. 
Det vil sige, at ALBOA i 2020 
vil spare 18 millioner kroner i 
forhold til regnskabet fra 2014.
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Effektiviseringskravet har også ramt Holme-Lundshøj Fjernvarme (HLF)

Holme-Lundshøj Fjernvarme (HLF)

Fjernvarmeværkerne er af politikkerne stillet over for tilsvarende effektiviserings- / besparelseskrav, som den almene 
sektor er underlagt. 

Politikerne har desværre baseret deres beslutning på en undersøgelse af store fjernvarmeværker med mange ansatte og 
ikke mindre værker med få ansatte, som er stammen i den danske fjernvarmeforsyning.

For et meget lille fjernvarmeværk med få medarbejdere, hvor mere end 80% af omsætningen går til faste udgifter (såsom 
køb af ”varmt vand”, faste afgifter o.lign.) – noget som man ikke har mulighed for at regulere, er det særdeles svært, at 
reducere mere end man allerede gør i dag.

Driften vurderes løbende m.h.t. optimeringer/effektiviseringer, og den udfører stadig flere mindre opgaver selv. 

Alle entreprenørarbejder sendes i udbud - Større ledningsarbejder sendes i egentlige udbud, og mindre arbejder udføres 
og afregnes ud fra enhedspriser, der er baseret på rammeudbud.

Noget der alt sammen er med til at den sikre den billigst mulige varme til vores beboere.

HLF er et selvstændigt lokalt varmeværk, der leverer fjernvarme til vores boliger i Sydårhus (bl.a. Håndværkerparken og 
Kalkærparken). ALBOAs repræsentanter i bestyrelsen er med til at sikre dette, og at vores beboere ikke rammes hårdere 
end andre.

Vil man vide mere om HLF, kan man gå ind på www.hl-fjernvarme.dk, eller man er også meget velkommen til at kontakte 
Kim Schmidt Jensen, Næstformand og formand i HLF (ksj@alboa.dk).

Grøn-energiudvalg

ALBOA godt med vej m.h.t. at følge den nuværende energipolitik, som efterhånden er ved at være implementeret i både 
i administrationen og i driften.

Der har ikke været nye input til vores inspirationsliste – Listen, der gerne skulle være med til at give afdelingsbestyrelserne in-
spiration til at være mere energi- og miljøbevidste. Listen kan eksempelvis anvendes i f.m. markvandringer, renoveringer m.v.

Skal ALBOA gå videre og forny energipolitikken, eller er den nuværende energipolitik tilstrækkeligt i en sektor/organisa-
tion som vores, bliver de næste spørgsmål, der skal arbejdes videre med.

ALBOA er fortsat stærkt repræsenteret i de lokale energi- og forsyningsselskaberne - bl.a. i Holme-Lundshøj Fjernvarme 
og Aura.

Kim Schmidt Jensen (ksj@alboa.dk)
Næstformand, Formand for energiudvalget

ALBOAs energiudvalg består af:

 � Niels Munthe, energileder
administrationen

 � Mads Madsen, 
organisationsbestyrelsen

 � Ole Rix Østergaard 
organisationsbestyrelsen 

 � Kim Schmidt Jensen, 
organisationsbestyrelsen

Holme-Lundshøj Fjernvarme
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Holme-Lundshøj Fjernvarme Amba | Holme Byvej 14 | 8270 Højbjerg | www.hl-fjernvarme.dk

For et meget lille fjernvarmeværk med få medar-
bejdere, hvor mere end 80% af omsætningen går 
til faste udgifter (såsom køb af ”varmt vand”, faste 
afgifter o.lign.) - noget som man ikke har mulighed 
for at regulere, er det særdeles svært, at reducere 
mere end man allerede gør i dag.

"
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Hvorfor er ALBOA egentlig til? Hvad er 
formålet i dag med en boligforening, som 
har over 75 år på bagen? 2017 blev året, 
hvor ALBOA gennemgik en missions- og vi-
sionsproces med det formål at spidsformu-
lere svarene på netop de spørgsmål. Både 
medarbejdere og beboere var involveret i 
processen, som bød på et stort indledende 
møde i NRGI arena samt tre stormøder i 
ALBOA.  

ALBOA på mission

Se video fra ALBOAs visionsseminar 2016 på
https://vimeo.com/189285188
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Hvorfor er det nødvendigt at under-
strege fællesskab som en værdi?
Et fælleskab giver muligheder, som 
man ikke har, når man er alene. I det 
ligger der uendelige muligheder. Og 
fællesskabet har det svært i vores tid. 
Det er kun, når folk rigtig bliver tryk-
ket – når man føler sig uretfærdigt be-
handlet – at man søger fællesskabet 
som et våben. 

Det er hverdagens fællesskab, der er 
det vigtigste. Spørg din nabo: Kan jeg 
hjælpe dig med noget? Vores styrke 
ligger i fællesskabet; at vi kan og vil 
hjælpe hinanden.

Hvorfor er ordentlighed en værdi for 
ALBOA?
For mig at se er ordentlighed noget, 
som angår dagligdagen. Vi vil drive 
en ordentlig forretning, hvor bebo-
erne er glade for at bo hos os. Vi vil 
gerne udstråle ordentlighed. Ordent-
lighed handler også om troværdighed 
og tillid. Man skal kunne have tillid til 
ALBOA. Det er helt grundlæggende, 
at vi behandler medarbejdere, samar-
bejdspartnere og beboere ordentligt. 
Ordentlighed betyder også, at vi har 
styr på tingene, og at der er grænser 
for, hvad vi som boligforening skal 
finde os i.

En anden af ALBOAs værdier er triv-
sel. Hvorfor er det nødvendigt at un-
derstrege trivsel som en værdi?
Vi får skudt meget skidt i skoene. Se 
på den seneste ghettoplan. Jeg har 
boet i Kjærslund i over 40 år, jeg er 
glad for at bo her, og jeg føler helt 
grundlæggende ikke, at folk mistrives. 

Der er så meget negativ omtale af 
boligområderne i Danmark, og de pro-
blemer nogen har. Jeg er så træt af og 
ked af at høre det, for der foregår rig-
tigt mange gode ting i de forskellige 
boligområder. Vi har det faktisk godt, 
vi har masser af trivsel, og vi arbejder 
for at højne trivslen. Vore udenlandske 
beboere går ikke til banko, men de 
er til gengæld rigtig gode til at bruge 
vores grønne områder om sommeren, 
det giver rigtig meget liv og har meget 
trivsel i sig. Det er også trivsel for os. 

Hvorfor er fællesskab en værdi for 
ALBOA?
Når jeg taler om fællesskab, så taler 
jeg ikke om at drikke kaffe sammen, 
jeg mener, at fællesskab er, når vi 
står sammen og kæmper for tingene 
sammen. Fællesskab er noget, der 
smedes. Når vi løser svære opgaver 
i fællesskab. For mig handler fælles-
skab om styrke. I princippet er vi jo et 
stort kollektiv. Hvis man vil, har man 
en kæmpe indflydelse. 

Ordentlighed, trivsel og fællesskab er værdier for ALBOA. Det bestemte ALBOA 
repræsentantskab på baggrund af en gennemgribende missions- og visions-
proces i 2017. Tonny Mikkelsen fra ALBOAs bestyrelse forklarer.

Fællesskab er noget, der smedes
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ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS  |  11

Interview med 

Tonny Mikkelsen
Organisationsbestyrelsen
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Kommunikation gennem begivenheder. Det er grundtanken med ALBOA plus, 
som begyndte i 2017, som og i årets løb har stået for i alt 14 arrangementer.

er oplevelser i – og af – fællesskab

Væksthusene, ARoS, byvandringer, Na-
turhistorisk Museum, Den Gamle By, 
MOMU og meget andet. ALBOA plus 
har i 2017 besøgt en stor del af Aar-
hus kulturinstitutioner. ALBOA plus er 
såkaldt ’eventbaseret kommunikation’. 
I stedet for direkte at fortælle hvem vi 
er gennem et blad eller på Facebook, 
så gør vi det igennem handling: Vi la-
ver arrangementer, som rimer på de 
værdier, som ALBOA står for: Trivsel, 
ordentlighed og fællesskab. 

ALBOA har valgt at kommunikere 
gennem events og begivenheder i 
erkendelse af, at vi i vores tid bliver 
oversvømmet af budskaber. Der er 
mange, som gerne vil fortælle os, 
hvad vi skal mene og gøre. Vi vil hel-

lere vise, hvad det er, vi handler om. 
Show it, don’t tell it er ALBOA plus’ 
grundsætning.
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Hvad er der lagt vægt på i den nye kommunikations-
strategi?
Vi vil gerne inddrage beboerdemokraterne mere. Det har 
vi blandt andet gjort, fordi vi har været gennem en visi-
ons- og missionsproces, hvor vi blev glædeligt overrasket 
over, at der dukkede så mange engagerede mennesker 
op. Vi så et potentiale. Hvis vi vælger at mødes, er vi også 
nødt til at have noget spændende, interessant og måske 
endda underholdende på tapetet. 

Strategien indeholder blandt andet et punkt, som hedder 
BD plus - hvad gemmer der sig bag den forkortelse?
BD plus er arrangementer og begivenheder for ALBOAs 
beboerdemokrater. Vi oplever år efter år, at beboere lader 
sig vælge til at gøre en frivillig indsats for deres bolig-
område og nabolag - og dermed også for ALBOA. Den 
interesse vil vi gerne være bedre til at gøre brug af og 
inddrage. Og det er det, vi kalder BD plus. Vi vil gerne 
have beboerdemokraterne til at dele og udvikle den viden 
og de ideer, de har. Vi ser BD plus som anden og ny måde 
at spille hinanden og ALBOA bedre. 

Har vi ikke altid gjort det?
Jo, i en vis forstand er det gammel vin på nye flasker. Men 
indpakning og form betyder noget. 

Flere begivenheder og temamøder er centrum for ALBOAs nye kommunikati-
onsstrategi, som dækker årene 2018-2020. Carsten Bach Mikkelsen fra ALBOAs 
bestyrelse har været med til at udforme strategien.

Fællesskab er noget, vi gør

Samfundet har udviklet sig, men det er et problem for al-
mene sektor, at vi ikke har udviklet os i samme tempo som 
det omgivende samfund, så vi er kommet til at fremstå 
gammeldags. Vores automatreaktion på den udfordring 
har nogen gange været at tale meget om det, vi engang 
var, men vi har lidt glemt at praktisere det - fællesskabet 
og glæden ved det. Det vil vi gøre noget ved.

Hvor ser du gerne ALBOA bevæge sig hen?
Jeg er vokset op med opslag i opgangene og et beboerblad. 
Men at udsende et beboerblad har ikke samme vægt som 
tidligere, så vi skal se på nye former for kommunikation.

Beboerne engagerer sig meget i boligområderne, og der 
kommer årligt over 1800 mennesker til vores afdelings-
møder. Der er også  klubber, fritidsaktiviteter og masser 
af sociale arrangementer i afdelingerne. Tro det eller lad 
være, men der er stadig mennesker, som gør noget for 
hinanden uden at få noget for det. Det er den kultur, vi 
gerne vil have frem.
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Interview med 
Carsten Bach Mikkelsem

Organisationsbestyrelsen
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Afdelingsmødet er en vigtig del af en boligafdelings liv og rytme. I næsten alle afdelinger 
mødes beboerne til det årlige afdelingsmøde for i fællesskab at diskutere afdelingens liv 
og træffe beslutninger om økonomien. Næsten 2000 mennesker brugte i 2017 et par timer 
på at blive orienteret og deltage i udviklingen af deres nære fællesskab. 

ALBOA har en målsætning om et aktivt og levende beboerdemokrati, og deltagelsen 
har gennem nogle år været et mål for succes. I grafen nedenfor kan du se hvor mange 
deltagere afdelingsmøderne har haft gennem de seneste år. 

1.899 mennesker deltog i afdelingsmødene2017

Deltagelse i afdelingsmøderne - 2013-2017:

Afdelingsmøde i afd. 16, Høvænget 2017

1829

1751

1972

2013 2014 2015 2016 2017

1899

1707



ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS  |  15

BERETNING 2017

Interview med 

Ole Rix Østergaard
Organisationsbestyrelsen

Hvad er formålet med 
afdelingsmødet, som du ser det?

Afdelingsmødet er fundamentet i 
afdelingens liv, og det er herfra me-
get af det sociale liv i afdelingen ud-
går. Afdelingsmødet har efter loven 
afdelingens centrale kompetencer. 
Afdelingsmødet er demokrati, infor-
mation og at beboerne har mulighed 
for at komme af med ris og ros om 
ting, de oplever. Der er også et socialt 
element, hvor vi mødes og får en for-
nemmelse af hinandens problemer. 
Ofte er det også her, at man finder ud 
af, at andre har samme problem som 
en selv – og det giver mulighed for at 
finde sammen og gøre noget ved det. 

Du har været med i mange år - hvor-
dan synes du, det går med beboerde-
mokratiet?

Vi er udfordret, det kan jeg godt 
mærke. Jeg ser det som en symptom 

på tiden - vi er gået fra et vi-samfund 
til et jeg-samfund. Som samfund er vi 
mere pressede: De unge skal hurtigt 
igennem uddannelse, og de arbejds-
løse skal tvinges i arbejde. Der er ikke 
overskud til at bekymre sig om nabo-
ens ve og vel. Det er nogle store struk-
turer, vi er oppe i mod, og vi kan ikke 
revolutionere verden. Vi er nødt til at 
begynde i det små, i det daglige.

Hvor ser du truslerne 
mod afdelingsmødet?

Integrationen er en udfordring. Der 
er mange personer af anden etnisk 
herkomst i vores afdelinger, men der 
er ikke mange, der kommer til vores 
afdelingsmøder. Hvordan får vi dem 
involveret? Det ser jeg også som en 
problematik. Jeg-samfundet - at dem, 
der er ved muffen, er mest interes-
serede i sig selv, dem der bor ved si-
den af, er de ligeglade med, bare de 

ikke laver ballade. Se på den seneste 
ghettoplan. 

Hvor ser du mulighederne 
for afdelingsmødet?

Hvis vi kan formå at gøre folk for-
ståeligt, at de kan være med til at 
forme det område, de bor i, så tror jeg 
på, at det er en mulighed. Det er må-
ske et fromt håb. Impulsen og ønsket 
om at gøre noget godt i området skal 
jo helst komme nedefra. Og hvordan 
vi får styrket den græsrodsbevægelse, 
det har jeg ikke noget klart svar. De-
leøkonomien har jo vind i sejlene, og 
vi er jo deleøkonomi, før den fik det 
smarte navn. Det handler også om, 
hvordan afdelingsbestyrelsen taler og 
agerer. Ikke bare på afdelingsmødet. 
En åben kultur med synlighed og en 
positiv måde at tale til beboerne kan 
gøre rigtig meget. Så det er bestemt 
en mulighed. 

På trods af individualisering og mindet om en fortid, hvor det sociale liv i afdelingerne 
boblede, så dukker der stadig 1800 mennesker op til afdelingsmøderne hvert år. Ole Rix 
Østergaard fra ALBOAs bestyrelse har siden 1986 været med til over 300 afdelingsmøder 
som beboer og dirigent.

Afdelingsmødet lever
- men har brug for nytænkning
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ALBOAs bestyrelse satte i 2017 afde-
lingssammenlægninger på dagsord-
nen – hvorfor?
Som bestyrelse har vi en opgave i at 
effektivisere organisationen. ALBOA 
består af rigtig mange afdelinger, og 
det koster at have så mange afde-
linger. Eksempelvis har AAB Aarhus 
8.500 boliger, som er fordelt på 57 af-
delinger. Det giver et snit 149 boliger 
per afdeling. I ALBOA har vi 7.200 bo-
liger, som er fordelt på 81 afdelinger, 
hvilket i gennemsnit er 89 boliger per 
afdeling. 

Hvad er udfordringen?
Hvis det stod til mig, så skulle de alme-
ne boliger være meget mere selvkøren-
de, så skulle vi selv stå for Landsbygge-
fondens midler. Men sådan er det ikke, 

Interview med 

Troels Munthe
Organisationsbestyrelsen

Større afdelinger vil give billigere og mere effektiv administration. Samtidig 
betyder afdelingssammenlægninger nye og bedre muligheder for beboerde-
mokratiet. Troels Munthe fra ALBOAs bestyrelse forklarer, hvorfor ALBOA ar-
bejder for færre og større afdelinger.

Sammenlægning af afdelinger
er på vej i ALBOA

og sådan bliver det aldrig. Vi kan ikke 
lave en osteklokke, hvor vi kan sætte 
tiden i stå, og hvor der aldrig kommer 
nogen og løfter låget. 

Det går ikke, at man sidder ude i afde-
lingerne og siger, at ’vi har det da fint’, 
fordi det almene Danmark bliver altså 
mødt af krav fra statsmagten om ef-
fektivisering og modernisering. Og hvis 
vi ikke gør det selv, så kommer der helt 
sikkert nogen og gør det for os.

ALBOAs bestyrelse har talt om at ind-
føre et differentieret administrations-
bidrag - hvad vil det sige?
Det koster at administrere en afdeling. 
Hver afdeling skal have lavet eget 
budget, eget regnskab, egen revisi-
onsgennemgang og egen vedligehol-
delsesplan. Hver afdeling skal holde 
sine afdelingsmøder og have sin mark-
vandring med sin afdelingsinspektør. 
Plus alt det løse, som kommer oveni. 
Vi vil lade administrationsbidrag og 

omkostninger ved at administrere af-
spejle hinanden. 

Det vil sige, at det bliver relativt dyrere 
at være en lille afdeling, og det kom-
mer alle lejerne i den givne afdeling til 
at mærke i huslejen. Vi laver et loft, så 
det ikke bliver uoverstigeligt dyrt for 
de helt små afdelinger, og sådan at 
der altid er en økonomisk gevinst ved 
enhver sammenlægning. Når vi læg-
ger to afdelinger sammen, sparer af-
delingen og dermed beboerne 30.000 
kroner om året.

Det betyder, at det bliver billigere at 
administrere ALBOA som helhed, men 
den allervigtigste virkning ligger i et 
stærkere beboerdemokrati.

Hvad er det videre perspektiv?
Et af resultaterne fra formandsmødet 
er, at vi kan holde møder med i hvert 
fald tre-fire hold, som er interesserede 
i at kigge nærmere på mulighederne. 
Det kommer til at ske i 2018.

Afdelingssammenlægninger 
giver også nye og bedre mulig-
heder for beboerdemokratiet.

BERETNING 2017
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Flere og flere unge bruger den interne oprykningsret til at flytte fra studiebolig 
til familiebolig. Tendensen betyder, at afdelingerne får en fødekæde af unge 
beboere.

Hop over køen:
Flyt fra studiebolig til familiebolig

Fra nummer 500 til nummer 14 på 
ventelisten. Sådan gik det for 27-årige 
medicinstuderende Laura Morsbøl 
Olesen, da hun fandt ud af, at hun 
kunne få sin tid i ungdomsbolig regi-
streret som anciennitet på ventelisten. 
Dermed kunne hun på kort tid få fing-
re i en attraktiv familiebolig.

”Jeg nærmede mig slutningen på 
mit studie, og man skal være ude af 
ungdomsboligen tre måneder efter 
studiet er slut. Så jeg skulle kigge mig 
om efter noget andet at bo i. Pludselig 
en dag fik jeg kigget på reglerne, og 
det gik op for mig, at jeg faktisk havde 
fortrinsret. Så fra den ene dag til den 
anden gik jeg faktisk fra være temme-
lig modløs over fremtidsudsigterne, til 
at det væltede ind med tilbud.” 

Husk at ringe!
Idet ungdomsboligerne ofte tildeles af 
Kollegiekontoret, registrerer ALBOA 
ikke ancienniteten. Det kræver der-
for aktiv handling, hvis beboeren i en 
ungdomsbolig vil have registreret sin 
anciennitet hos ALBOA. Det kræver 

altså et opkald til ALBOA at få over-
ført sin anciennitet. 

”Jeg anede ikke, at det forholdt 
sig sådan, og jeg havde ikke sat mig 
ind i det. Det var rigtig, rigtig fedt og 
rigtig, rigtig dumt, at jeg ikke havde 
orienteret mig. Jeg ved ikke, hvor jeg 
ville være endt, hvis jeg ikke havde 
fået den her bolig. Ellers var jeg må-
ske flyttet ud af aarhus uden at se mig 
tilbage.”

Lav husleje og 
ordnede forhold
Der gik blot fem uger 
fra Laura Morsbøl Ole-
sen fik registreret sin 
anciennitet, til hun fik 
den bolig, hun gerne 
ville have. Og at hun nu 
har fået sin egen bolig 
betyder meget.

”Som studerende 
har jeg ikke en van-
vittigt stor økonomi. 
Begge mine forældre 

er tandlæger, og forældrekøb kunne 
i princippet godt have været en mu-
lighed. Men i min familie har det altid 
været en pointe for mine forældre – 
og også for mig – at jeg skulle kunne 
klare mig selv. Så for mig har det været 
helt udelukket at betale en høj husleje 
i en privat lejebolig. Og jeg oplever en 
enormt stor værdi – og frihed - i en 
lav husleje og de ordnede forhold i en 
boligforening.”

2012 2013 201620152014 2017
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Interview med 

Niels Skov Nielsen
Organisationsbestyrelsen

Og så er det et faktum, at der ikke er 
andre større byer, som endnu er lyk-
kedes med at lave den her type sam-
arbejde. I København koster det 3125 
kroner om året at være skrevet op til 
alle almene boliger. I Aarhus slipper 
man med 100 kroner om året. Det si-
ger meget om det gode samarbejde i 
Aarhus, at vi i lykkedes med AARHUS-
bolig allerede for seks år siden. 

AARHUSbolig betyder, at der kun er en 
indgang til det at leje bolig i Aarhus. 
Simpelt og enkelt. Det drejer sig kun 
om den ene ting, mens den enkelte bo-
ligforening varetager alt det andet.

På fem år er antallet af medlemmer 
af AARHUSbolig steget med over 
25.000. Hvad er baggrunden for den 
store stigning?
Helt overordnet ved vi jo, at Aarhus 
frem mod 2030 forventes årligt at til-
trække cirka 5000 beboere. Så der er 
en stor søgning til Aarhus. Og hvis du 
vil have en bolig til en fornuftig pris, så 
er det en almen bolig, du leder efter. 

Prisen på en almen bolig er billigere 
end på en privat udlejningsbolig. Det 
er klart, at det virker tiltrækkende på 
mange mennesker. Og særligt i de se-
neste år, hvor det private udlejnings-
marked prismæssigt er stukket helt af. 
Vi ser et boligmarked som i stigende 
grad bliver for folk med to gode ind-
komster. Jeg oplever også, at mange 
mennesker har stor tillid til, at man 
får en ordentlig behandling en almen 
boligforening. Sådan er det ikke altid i 
den privat udlejning, hvor det er udle-
jer, der bestemmer i sidste ende. 

Hvad kan I gøre ved presset?
Vi kan kun registrere presset, og så 
kan vi forelægge det for politikerne – 
at der er brug for flere almene boliger 
i Aarhus. Med de nuværende bevillin-
ger har de århusianske boligforenin-
ger lov at bygge 400 boliger om året, 
og det forslår ikke. Det prøver vi til 
stadighed at forklare politikerne.

Hvorfor er Aarhusbolig etableret?
Vi etablerede AARHUSbolig, fordi tek-
nikken var der: Vi skal ikke bare sidde 
og skumme fløden af store venteliste-
gebyrer. Vi effektiviserer, hvor det er 
muligt. Det er klart.

Ventelisten i AARHUSbolig har aldrig været længere. Udviklingen viser et sti-
gende behov for flere almene boliger, forklarer Niels Skov Nielsen, bestyrelses-
medlem i ALBOA og AARHUSbolig.

Ventelisten bugner: 

Om AARHUSbolig
Etableret af de Århusianske boligforeninger i marts 2011. 
Visionen er at,

 � styrke servicen overfor boligsøgende og beboere
 � skabe smidige og tidssvarende arbejdsgange
 � styrke den almene sektors konkurrenceevne på boligmarkedet

Ledelsen af AARHUSbolig går på skift mellem boligorganisationerne. 
Fra 1. juli 2017 og to år frem er det ALBOA, som har ledelsen.

Brug for flere almene boliger
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Det skal være sjovt og lærerigt at være frivillige beboer-
demokrat i ALBOA. Derfor tilbyder ALBOAs kursusudvalg 
undervisning og temamøder til ALBOAs næsten 300 bebo-
erdemokrater.

Hvert år får ALBOA et antal nye frivillige beboerdemo-
krater. I år havde 30 nyvalgte beboerdemokrater valgt at 
bruge en tirsdag aften på at blive klogere på, hvordan be-
boerdemokratiet faktisk fungerer. Bag arrangementet ‘Ny i 
afdelingsbestyrelsen’ står ALBOAs kursusudvalg.

“Det er overordentligt glædeligt, at så mange nyvalgte 
beboerdemokrater vælger at komme til vores kurser - det 

ALBOA uddanner 30 nye beboerdemokrater 

Kursus i budget og regnskabsforståelse.

lover godt for afdelingerne,” fortæller Bent Neergaard fra 
ALBOAs kursusudvalg. Som noget nyt var Andres Tue Møl-
ler, journalist og mangeårig beboerdemokrat i en konkur-
rerende boligorganisation, hyret som oplægsholder. 

“Det gav rigtig god mening at have Andres med, og flere 
af de modtagne evalueringsskemaer fra deltagerne giver 
da også udtryk herfor med ordene ’entusiastisk’ og ’kom-
petent’. Hertil kommer, at formanden for kursusudvalget, 
Tonny Mikkelsen - som er en garvet beboerdemokrat - uop-
fordret trådte til, når der var specifikke og særlige detail-
spørgsmål fra deltagerne."
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Interview med

Mads Madsen
Organisationsbestyrelsen

Hvilke aktiviteter vil I gerne lave?

Som kursusudvalg har vi i mange år lavet kurser til 
beboerdemokraterne. I fremtiden vil vi også gerne lave 
debatter og temamøder på tværs af afdelingerne. Det kan 
for eksempel være temamøder om den nye affaldssor-
tering. Vi er åbne for nye muligheder og for at lege med 
formerne.

Bundlinjen er, at vi gerne vil lave flere arrangementer 
for ALBOAs beboerdemokrater. Det bliver nok i stil med 
ALBOA plus, som en del efterhånden kender. Det vil 
sige begivenheder og arrangementer, som er andet end 
dirigent, referater og så videre. Nogen opfatter måske be-
styrelsesarbejde som lidt kedeligt, og den misforståelse vil 
vi gerne gøre noget ved. Det skal være sjovt, spændende 
og inspirerende at være bestyrelsesmedlem. 

Hvorfor er det boligforeningens opgave  
at uddanne sine beboerdemokrater?

Fordi vi som boligforening hviler på værdierne fælles-
skab og deltagelse. Og fordi vi har den filosofi, så er det 
helt naturligt for os, at vi laver den her slags. Hos os er det 
interessen, der driver værket. Og vi vil gerne belønne den 
interesse ved at give kurser og udvikle ekspertisen. Men 
interessen, lidenskaben, hjertet kommer altid først. Det 
må vi aldrig glemme.

Kursusaktiviteten er også et socialt samvær på tværs af 
afdelinger, man kommer til at sparre med andre, og vi får 
åbnet nogle af de kulturer, som ellers kan være lidt lukkede 
for omverden.

Hvilke aktiviteter har I haft særlig succes med?

Ny i afdelingsbestyrelsen har vist sig at være et hit. Vi 
havde deltagelse af 30 nye afdelingsbestyrelsesmedlem-
mer til seneste ’ny i afdelingsbestyrelsen’. Vi prøvede at 
gøre det på en anden måde, at lave det mere til en debat 
i stedet for foredrag, vi ramte måske ikke helt, men over-
ordnet lykkedes det ret godt. 
Folk får lov at deltage aktivt i stedet for at få forklaret, 
hvad det vil sige at være ny i afdelingsbestyrelsen.

Hvad er succeskriteriet for kursusudvalget?

Grundlæggende er det, at folk kommer hjem med 
noget i hovedet, som ikke var der før. Men det er mindst 
ligeså vigtigt, at de føler sig inspirerede og motiverede til 
det frivillige arbejde, de har indvilget i at udføre. 

Vi har også en ambition om at nå længere ud. Med næ-
sten 300 mennesker, som har tilkendegivet, at de gerne vil 
gøre noget ekstra for deres boligområde og nabolag, har 
vi et stort potentiale, som vi gerne vil aktivere.

ALBOAs kursusudvalg går nye veje
Flere begivenheder og temamøder med debat er på vej til ALBOAs næsten 300 frivillige 
beboerdemokrater. Det fortæller Mads Madsen, som er medlem af ALBOAs bestyrelse og 
er en del af kursusudvalget.



En tryghedsvandring består i al sin enkelhed i at en række beboere går en tur i deres bo-
ligområde. Med på turen er repræsentanter fra boligforening, kommunen og politiet. For-
målet med vandringen er at få udpeget de ting og steder, som skaber utryghed, fortæller 
boligsocial koordinator Anne-Lene Wähling. 

”Gennem vandringen får vi adgang til beboernes viden om, hvordan det er at færdes i 
området, hvilke steder man som beboer kan føle sig utryg. Og vi er nødt til at have viden, 
før vi kan handle.” 

Myter og fortællinger
Mange områder er fælles om at have nogle rent tekniske udfordringer med belysning og 
vegetation. Den del kan ALBOA relativt nemt handle på. 

Men vandringen handler mindst ligeså meget om at få aflivet de myter og gamle historier, 
som rumsterer i området og skaber utryghed. 

”Mange boligområder har deres egne fortællinger om noget, som skete et sted en 
gang. Og vi er nødt til at få de fortællinger ud i det åbne, så de kan blive belyst.”

En tryghedsvandring giver altså indblik i det sociale liv i området – og i en vis udstrækning 
skaber vandringen grobund for nyt liv, fortæller Anne-Lene Wähling. 

”I stedet for en masse løsrevne meldinger, så får vi sammen med kommune og beboere 
skabt et overblik, og de mennesker som har været med på turen går hjem med en højere 
grad af fælles oplevelse af området. Og det har værdi for området.”

Kom på tryghedsvandring 
med boligforeningen

Det er vigtigt for ALBOA, at beboerne føler sig trygge i det område, de bor. Derfor tilbyder 
ALBOA såkaldte tryghedsvandringer til afdelinger, som har udfordringer med trygheden.

INFO:
Et godt socialt liv i af-
delingerne er vigtigt for 
ALBOA. 
Derfor tilbyder ALBOA 
vandringer til alle af-
delinger. I behøver ikke 
have en udfordring med 
tryghed, det kan også 
bare være for at få et ef-
tersyn af det sociale liv i 
jeres afdeling. 

Kontakt boligsocial koor-
dinator, Anne-Lene Wäh-
ling på alw@alboa.dk

Tryghedsvandring i afd. 26, Kjærslund.  [Foto: Andreas Bang Kirkegaard]
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Interview med 

Lone Terkildsen
Organisationsbestyrelsen

Hvorfor har vi en boligsocial strategi – 
skal vi ikke bare leje boliger ud?

Jo, det argument hører jeg nogen 
gange, men jeg mener, det er for lille 
en ambition. Vi vil jo gerne have om-
råder, der er attraktive og trygge at bo 
og leve i. Hvis der ikke er noget socialt 
liv, så risikerer man i sidste ende, at 
det går ud over boligerne. Så på den 
måde er der også penge i det gode 
nabolag. Det er ikke af naiv tossegod-
hed, at vi har en boligsocial strategi.

Nu har strategien været i gang i et år. 
Hvordan er det gået indtil videre?

I 2017 har vi uddelt 43.000 kroner til 
fire projekter. Vi har forsøgt at lave 
ansøgningsprocessen mere smidig, 
men der er altså ikke særligt mange, 
der han søgt tilskuddet. Det er klart, 
at jeg er skuffet over det. Folk vil have, 
der skal ske noget, men ikke mange 
vil selv stå for at sætte noget i gang. 

Hvor ser du ALBOAs styrker i forhold 
til den boligsociale strategi?

Fællesskabet er en del af vores dna. 
Vi har gennem årene været gode til at 
bygge fælleshuse, hvor fællesskabet 
kan udfolde sig. Vi har også mange 
frivillige beboerdemokrater, og der 
kommer hvert år næsten 2000 men-
nesker til vores afdelingsmøder. Det er 
da meget godt!

Hvor ser du ALBOAs svagheder i for-
hold til den boligsociale strategi?

Jeg oplever, at der nogle gange kan 
være langt ud i afdelingerne. Vi har 
svært ved at få information ud i afde-
lingerne – og omvendt. Vi har 75 års 
historie, så ’plejer’ fylder ofte meget. 
Vi har mange traditioner og rutiner, 
og det kræver arbejde at trække en 
streg i sandet. 

Ser du nogle tendenser i samfundet, 
som gør, at den kan blive en succes?

Jeg oplever, at der sker meget om-
kring fællesskab og deleøkonomi. Det 
er ikke så populært at være ejer læn-
gere, og som beboere i en boligfor-
ening har vi fra ’naturens hånd’ rigtig 
meget deleøkonomi. 

Ser du modsat tendenser i samfundet, 
som truer den boligsociale strategi? 

En trussel er, at folk ikke har tid og 
lyst til at tage medansvar. Det ligger 
meget i tiden, at man er sig selv nær-
mest, og det er ikke det ideal, vi som 
boligforening er bygget på.

Den stigende ulighed i samfundet er 
også en trussel. Se på regeringens 
seneste forslag til en ghettoindsats. 
Regeringen mener, at man kan løse 
problemet ved at fortynde problemet. 
Men jeg vil altså gerne advare: Der 
er en grænse for, hvor tyndt man kan 
blande saftevand. På et tidspunkt hol-
der det op med at smage godt. 

ALBOA fik i 2017 en boligsocial strategi og handlingsplan. Medlem 
af ALBOAs bestyrelse, Lone Terkildsen, var med til at udforme stra-
tegien.

Det kræver arbejde 
at trække en streg i sandet

BERETNING 2017
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Året der er gået har budt på 
mange udfordringer for AL-
BOAs afdeling for byggeri. En 

af ALBOAs strategier for at blive mere 
effektive er at bygge flere boliger for 
der igennem at administrere flere 
boliger med det samme personale. 
Desværre er vi løbet ind i udefrakom-
mende forhindringer.

Byggekvoterne er båndlagte
Én forhindring er, at systemet for 
tildeling af kvoter for nybyggeri fra 
kommunens side sker efter ”først til 
mølle”-princippet – og her har vi ikke 
tids nok været fremme i skoene, da vi 
for flere år siden måske burde have 
indmeldt ønske om kvoter. Det har de 
andre boligforeninger i byen derimod 
været rigtig gode til, så alle kvoter 
frem til 2022 er båndlagt af dem – og 
vi kan dermed ikke få tilladelse til ny-
byggeri i Aarhus Kommune før tidligst 
i 2022 – hvis vi da er hurtige og ind-
melder ønsker allerede nu. Det har vi 
da også gjort. 

Grundpriserne er alt for høje
En anden forhindring er det galoppe-
rende marked for private boligprojek-
ter. Det medfører, at de byggegrunde, 
der er bare en lille smule interessante, 
udbydes til en pris, som boligforenin-
ger slet ikke kommer i nærheden af at 
have råd til. Opkøb af grunde til nye 
boligafdelinger er derfor en disciplin, 
hvor vi for tiden ikke kan være med. 

Endelig kunne der vise sig en mu-
lighed for at bygge, når planloven 
giver mulighed for, at private projekt-
udviklere skal have 25 procent almene 
boliger i deres projekter. At blive valgt 
af en projektudvikler kræver imid-
lertid, at man har en forhistorie med 
vedkommende. Det har vi ikke haft, 
men vi arbejder på det nu. Vi har taget 
kontakt til flere af dem, og vi er også 
i dialog med dem, men der har altså 
endnu ikke vist sig konkrete projekter 
til ALBOA.

Vi kikker også i andre kommuner
Alle disse udfordringer gør naturligvis, 

at vi kigger uden for Aarhus Kommu-
ne. Specielt Skanderborg Kommune, 
hvor vi er i forvejen med flere afde-
linger i Galten, er interessant. Vi har 
holdt flere møder med kommunen, 
og er også blevet opfordret til at ud-
arbejde et projektforslag til endnu en 
afdeling i Galten – Svaneparken II. 
Skanderborg Kommune er endnu ikke 
afklaret i forhold til, hvornår de ønsker 
afdelingen opført.

Rådhuset i Odder Kommune har 
også haft fornøjelsen af et besøg fra 
ALBOA. Her havde vi en fin dialog 
med kommunaldirektøren, som var 
meget indstillet på et samarbejde med 
ALBOA – selvfølgelig med forbehold 
for politikernes interesse i sagen.

Kommunale forhindringer
Vi arbejder for tiden med planer om et 
par projekter for nybyggeri, som en af 
byens entreprenører har præsenteret 
for os. De er interessante, men da der 
som nævnt ikke er kvoter til almene 

Nybyggeri og renoveringer i 2017
Af Niels Eilersgaard, byggechef

Niels Eilersgaard
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boliger før tidligst i 2022, må arbejds-
kapitalen holde for, hvis de viser sig 
at være så interessante, at vi gerne vil 
købe de konkrete grunde. I så fald må 
grundene ligge som bunden arbejds-
kapital, indtil vi kan få kvoter til byg-
geriet. Her har kommunen heldigvis 
åbnet for muligheden for langsigtet 
strategisk grundkøb.

Endnu en forhindring på den kom-
munale forhindringsbane er det kapi-
taltilskud, som kommunen skal yde i 
mange af vores landsbyggefondssa-
ger. Her er vi udfordret af, at kommu-
nen ikke har afsat beløb til dette, så 
flere af vores renoveringsstøttesager 
risikerer at blive udskudt, indtil kom-
munen kan finde pengene. I forhold 
til projekternes størrelse er det ikke 
mange penge, det drejer sig om – 
nogle ganske få 100.000 på hver sag 
- men da det er et krav fra Landsbyg-
gefondens side, kan det ikke være an-
derledes.

Renoveringsstøttesager
Vi har for tiden 15 renoveringsstøt-
tesager, vi arbejder med – nogle er 
i gang med at blive realiseret, andre 
er på det tidlige planlægningsstadie, 
hvor der kan gå op til ti år, indtil sa-
gerne er tilendebragt. Nogle af sa-
gerne har et helt konkret ønske eller 
behov for opførsel af nye boliger på 
eget tag eller egen grund. Enten for at 
etablere boliger med henblik på at bli-
ve flere om at løfte læsset i den dag-
lige drift eller for at skaffe kapital til at 
få realiseret renoveringsønskerne. Her 
er vi løbet ind i det samme problem 
med kommunale kvoter.

Årets aktiviteter i byggeri – ud over 
landsbyggefondsagerne og forsøget 
på opførelse af nye boliger – har været 
præget af mange små sager og nogle 
enkelte store renoveringssager. Tager 
man almindelige renoveringssager, 1- 
og 5-års gennemgangene samt sager 
dækket af Byggeskadefonden under 

en kam, er der for tiden 17 sager på 
vej gennem systemet. Der er et sti-
gende behov for kloakrenoveringssa-
ger, som typisk kommer i forbindelse 
med kommunens krav om separering 
af regnvand og spildevand. Det er sa-
ger, som vi håndterer, når de kommer.

Her i skrivende stund, marts 2018, er 
vi med finansieringen af regeringens 
plan for parallelsamfund løbet ind i en 
rigtig stor udfordring. 
Ud af vores nuværende 15 renove-
ringsager som Landsbyggefonden var 
indstillet på at støtte, risikerer vi nu, 
at ni af dem bliver sparket til hjørne på 
ubestemt tid. I den sag står ALBOA og 
kommunerne sammen i kampen for at 
sikre, at de helt nødvendige renove-
ringer bliver gennemført.

Det har heldigvis ikke været udfordringer det hele. I 2017 blev Svaneparken i Galten indstillet til 
Skanderborg Kommunes arkitekturpris, og ved en seance på Vester Mølle i Skanderborg den 12. 
december 2017, blev vinderen i kategorien Bedste Nybyggeri i 2017 udråbt til at være Svanepar-
ken i Galten. Stort tillykke med den fine pris til Svaneparken.

Tilstede til at modtage prisen var fra venstre: ALBOAs byggechef, Niels Eilersgaard, afdelingsfor-
mand Geert Jensen med frue samt  Svend Åge Christensen - arkitektfirmaet Frost Larsen."

BERETNING 2017
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Søen i Håndværkerparken er renset op 
og tårnet har gennemgået en fuldstændig 
renovering i 2017. Man må sige, at de to 
elementer klæder hinanden nu - og det er 
en fryd for øjet at bevæge sig en tur rundt 
om søen.
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AFDELINGSBESTYRELSE
Valgt af boligafdelingernes beboere

AFDELINGSMØDET
Beboerne i afdelingen

REPRÆSENTANTSKAB
Sammensat af afdelingsbestyrelserne

ORGANISATIONSBESTYRELSE
Valgt af repræsentantskabet

DIREKTØR
Ansat af org. bestyrelsen

Politisk organisation:

Beboerne
Hvert år afholdes et ordinært afde-
lingsmøde i hver enkelt afdeling. Her 
vælger beboerne en afdelingsbesty-
relse blandt de bolighavende medlem-
mer 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.

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.

Beboerdemokratiet
Det beboerdemokratiske system, opbygning og organisationsdiagram.

Repræsentantskabsmedlemmerne
skal være bolighavende medlemmer 
eller myndige husstandsmedlemmer 
til bolighavende medlemmer i den på-
gældende 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 organisationsbestyrel-
sen 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, an-
sætter organisationsbestyrelsen en 
direktør.

BEBO
ERD

EM
O

KRATIET



ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS  |  29

BERETNING 2017

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 Bach Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem

BEBO
ERD

EM
O

KRATIET



BERETNING 2017

  |  ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS30

Afdelingsmøderne 2017
Deltagelse i afdelingsmøderne.

Alle afdelinger vedtog det fremlagte budget for 2017. 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 2017 på 30,4 %. 

Desværre mangler vi tilbagemeldinger fra flere afdelinger, men her er de oplysninger, vi har for de ordinære afdelingsmø-
der afholdt i september 2017:
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BEBOERE
ANTAL

HUSSTANDE
ANTAL

%

1 – Grundtvigsvej 30 6 6 20,0
2 – Højbjergparken 48 13 11 22,9
3 – Runde Gård 142 15 12 8,5
4 – Frederiksparken 54 18 16 29,6
5 – Øster Allé 120 21 22 18,3
6 – Hømosevej 12 10 8 66,7
7 – Saralystparken I + III 268 54 40 14,9
8 – Byvangen 130 27 23 17,7
9 – Saralystparken II 76 25 22 28,9

10 – Lykkesholms Allé 25 19 16 64,0
11 – Vestergårdsparken 156 45 41 26,3
12 – Grønnegården 80 20 15 18,8
13 – Stenkildeparken 168 42 36 21,4
14 – Altanganghuset 13 2 2 15,4
15 – Dalvangen 10 7 4 40,0
16 – Høvænget 53 35 27 50,9
17 – M.P. Hansensvej 12 11 8 66,7
18 – Ny Vestergårdspark 1 101 Ikke oplyst Ikke oplyst 0,0
19 – Ny Vestergårdspark 2 99 Ikke oplyst Ikke oplyst 0,0
20 – Elverdalsparken 40 22 16 40,0
21 – Gartnervænget 53 39 25 47,2
22 – Olaf Rudes Vej 78 17 12 15,4
23 – Rundhøj I 105 22 15 14,3
24 – Søndervangen 1 156 34 26 16,7
25 – Rundhøj II 84 15 11 13,1
26 – Kjærslund 384 38 32 8,3
27 – Ny Vestergårdspark 3 93 Ikke oplyst Ikke oplyst 0,0
28 – Gyvelparken 69 Ikke oplyst Ikke oplyst 0,0
29 – Kærgårdsparken 90 23 19 21,1
30 – Rundhøj Kollegiet 69 6 5 7,2
31 – Ny Søndervangen 294 34 29 9,9
33 – Abildgade 79 19 16 20,3

DELTAGERE

AFDELING
ANTAL

LEJEMÅL
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2017 :  30,4%
2016 :  29,7%
2015 : 20,8 % 

Gennemsnitlige mødeprocent
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BEBOERE
ANTAL

HUSSTANDE
ANTAL

%

34 – Vårkjærparken 184 31 25 13,6
35 – Kalkærparken 120 21 18 15,0
36 – Byagerparken 229 61 48 21,0
37 – Vejlby Vest 592 64 73 12,3
38 – Tranbjergparken 304 66 61 20,1
39 – Hjulbjergvej 85 20 16 18,8
40 – Håndværkerparken I 140 33 27 19,3
41 – L.A. Ringsvej 37 16 16 43,2
42 – Egelundsparken 138 23 20 14,5
43 – Håndværkerparken II 154 25 24 15,6
44 – Fiskergade 32 6 6 18,8
45 – Håndværkerparken III 34 22 21 61,8
46 – Hirsevænget 126 18 15 11,9
47 – Råhøjparken 231 67 52 22,5
48 – Virkelyst 34 20 Ikke oplyst 0,0
49 – Håndværkerparken IV 134 Ikke oplyst Ikke oplyst 0,0
50 – Beboerhuset P4 40 21 0,0
51 – Rybo 27 18 15 55,6
52 - Katrinebo 26 5 5 19,2
53 – Håndværkerparken V 63 19 15 23,8
54 – Bavnebakken 172 ? 46 26,7
57 - Ingerslev Boulevard 10 9 8 80,0
58 – Damtoften 24 5 5 20,8
59 – Generatoren 17 0 0 0,0
60 – Håndværkerparken VI 109 18 17 15,6
61 – Stavtrup Vænge 110 24 18 16,4
62 – Absalonsgade 6 8 5 83,3
63 – Bøgeskovparken 60 28 22 36,7
64 – Børupvænget 50 28 22 44,0
65 - Skejbyparken 53 12 5 5 41,7
66 – Håndværkerparken 61 24 24 39,3
67 – Kunneruphøj 50 ? 14 28,0
68 – Holme Parkvej 29 31 26 89,7
69 – Håndværkerparken VIII 84 13 12 14,3
70 – Jegstruphøj 26 28 20 76,9
71 – Porskær 24 31 23 95,8
72 – Klokkeblomstvej 48 45 35 72,9
73 – Frisenholt  +55 25 28 19 76,0
74 – Frisenholt 34 11 9 26,5
75 – Søndervang Kollegiet 47 0 0 0,0
76 – Egelundsvej 25 26 19 76,0
77 - Hvidmosegård 26 22 14 53,8
78 – Engelundsvej 47 13 20 42,6
79 – Pilevangen 12 3 3 25,0
80 – Salamanderparken 151 27 23 15,2
81 - Svaneparken 42 44 27 64,3
82 - Bofællesskabet Stenhøj 18 26 16 88,9
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Repræsentantskabet pr. 31. december 2017

Afd.1 Grundtvigsvej
Frank Just Hansen
Tove Damgaard
Preben Jørgensen

Afd. 2 Højbjergparken
Hanne Jeppesen
Jørgen D. Jensen
Helle Bugtrup

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

Afd. 4 Frederiksparken
Britta Michelsen
Susanne S. Aagaard
Lotte Lambæk

Afd. 5 Øster Allé
Kent Lind Hansen
Anni Olesen 
Bente Siig

Afd. 6 Hømosevej
Kjeld Baarstrøm
Benny Olsen
Ivan Hoe

Afd. 7 Saralystparken I
Orla Andersen
Frida Rasmussen
Inger Jensen
Bjarke Haagensen
Fanny Alice Middelfart

Afd. 8 Byvangen
Jeppe Weng Mikkelsen
Tinna Meyer
Betina Johansen
Henning Skaarup
Hans Jørgen Strande Pedersen

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
Jette Andersen
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
Lis Larsen
Anette Høyer
Kirsten Nymark

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 Krab 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
Alex Rothmann

Afd. 24 Søndervangen I
Susanne Damsgaard
Emil Breum Jørgensen
Michael H. Nielsen
Inge Rasmussen
Inga Pedersen

Afd. 25 Rundhøj II
Annie Villadsen
Peter Villadsen
Anne Kirstine Rynkeby Hansen
Stine Wagner Larsen
Erik Brandt

Afd. 26 Kjærslund
Tonny Mikkelsen
Jytte Hollmann
Karen Skov Jensen
Nadia Abdo
Inge Alstrup Møller

Repræsentantskabet består pr. 31. december 2017 af 276 medlemmer, heraf er der  
134 stemmeberettigede. Derudover er der 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen i 
afd. 50, Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg. 7 afdelinger er uden bestyrelse.
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Afd. 27 Ny Vestergårdspark III
Ole Etlar Andersen
Kaj Per Madsen
Kim Ottesen Nielsen

Afd. 28 Gyvelparken
Robin Frøsig
Ulrik Rasmussen
Simon Olesen

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

Afd. 30 Rundhøj Kollegiet
Mads Clemmensen
Frank Hald
Rebecca Greve

Afd. 31 Ny Søndervangen
Christina Johansen
Kim Petrivelli Østergaard
Necati Alkan
Jens P. Thygesen
Allan Bjerregaard

Afd. 33 Abildgade
Ingen bestyrelse

Afd. 34 Vårkjærparken
Bent Neergaard
Carsten Bach Mikkelsen
Lene Sørensen
Ghita Mortensen
Dorte Glud Dybbøl

Afd. 35 Kalkærparken
Peter Ymer Nielsen
John Møller Pedersen
Poul-Erik Venderby
Birgit Mogensen
Knud Thorup

Afd. 36 Byagerparken
Simon L. Justesen
Marianne Brockstedt
Vibe Damgaard
Kathrine Amalie Eriksen
Flemming Notler

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
Arne Leth
Annette Andersen
Pia Skriver
Henriette Bojesen

Afd. 39 Hjulbjergvej
Ingen bestyrelse

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

Afd. 41 L.A. Ringsvej
Inge Lise Quist
Birgitte Thoftgaard Nielsen
Hans Trærup

Afd. 42 Egelundsparken
Leif Kloch Sørensen
Helga Voigt
Karin Meisolle
Eva H. Baungaard
Rikke Krag-Nielsen

Afd. 43 Håndværkerparken II
Turi Juul-Lassen
Tonny E. Kristensen
Connie Petersen
Jan Kristensen
Jane Benn

Afd. 44 Fiskergade
Anker Aagaard
Susser Ahlstikk
Lars Henrik Søvsø

Afd. 45 Håndværkerparken III
Joachim Sloth Larsen
Mette Kvarning
Kara S. Andersen

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

Afd. 47 Råhøjparken
Finn Nissen
Lisbeth Agger
Morten Bøcker  
Birte Vilhelmsen
Jakob Toftebjerg

Afd. 48 Virkelyst
Sonja Knudsen
Lilly Dahl Jørgensen
Joan Nielsen

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

Afd. 50 Beboerhuset P4
Julius Hedin
Linette Flindt
Vibeke Borch-Lips

Afd. 51 Rybo
Rikke Juul Ligaard
Michelle Rasmussen
Christoffer S. Jensen

Afd. 52 Katrinebo
Ingen bestyrelse

Afd. 53 Håndværkerparken V
Susan Jessien
Anne-Mette Winther Madsen
Diana Nielsen

BEBO
ERD

EM
O

KRATIET
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 � 7 afdelinger har ikke valgt en 
afdelingsbestyrelse.

 � De repræsenterer i alt 273 lejemål.

 � De repræsenterer 9 medlemmer af 
repræsentantskabet.

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

Afd. 57 Ingerslevs Boulevard
Klavs Heltoft
Lis Andersen
Søren Eriksen

Afd. 58 Damtoften
Dianna Enemark
Nivi Petersen Heilmann
Cecilie M.C. Jensen

Afd. 59 Generatoren
Ingen bestyrelse

Afd. 60 Håndværkerparken VI
Pia Mikkelsen
Claus Nielsen
Åse Breitenstein
Knud Ernst
Henrik Benn

Afd. 61 Stavtrup Vænge
Esben Sandal Stjerne
Lena Dalgaard
Karl Erik Vang
Henrik Melchior Hyldgård Mejlstrup
Bjørn Jensen Sworek-Keller

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
Kim Seeberg
Gert Hansen

Afd. 66 Håndværkerparken VII
Tanja Sørensen
Julius Hedin
Helle Mains

Afd. 67 Kunneruphøj 
Maria Gluszkiewicz
Else Oltmann
Thomas Sandau
Adam Langwadt
Jane Bavnehøj

Afd. 68 Holme Parkvej
Freddy N. Poulsen
Lis-Emma Trangbæk
Helle Djervad

Afd. 69 Håndværkerparken VIII
Leif Bendix Loft
Hanne Kjær
Eva Markdal
Hanne Vest Jensen
Matias Bang Fynne

Afd. 70 Jegstruphøj
Lars Vest
John Jensen
Karl Bjerrum-Hansen

Afd. 71 Porskjær
Lillian Larsen
Gerda Møller
Mickey Nielsen

Afd. 72 Klokkeblomstvej
Poul Ankersen
Kirsten Jensen
Hanne Jørgensen

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

Afd. 74 Frisenholt, almene
Anne-Grethe Rai Petersen
Catherina Madsen
Jakob 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 Schmidt Outzen
Birgitte Schmidt Outzen
Karen Berthold Jensen

Afd. 79 Pilevangen
Robert Gylling
Kjeld Ingerslev
Marianne Gylling

Afd. 80 Salamanderparken
Mads Madsen
Ayten Kekec
Lars Christensen
Elinor B. Hansen
Gurli Madsen

Afd. 81 Svaneparken
Geert Jensen
Aage Jensen
Henriette Skytt
Jette Lind
Nicklas K. Christensen

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

Flyttestatistik 1/1-31/12-2017  •
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Almindelig flytning
47,6%

Intern flytning selskab
24,5%

Udsættelse huslejerestance
1,7%

Dødsbo
9,0%

Genhusning
0,1%

Den Sociale Boligtildeling
4,9%

Flytning kort inden udsættelse
0,1%

Opsagt af advokat ifm. husordenssag
0,1%

Intern flytning i samme afdeling
12,0%

Fraflytninger 2017
Flyttestatistik for ALBOA i perioden 1. januar - 31. december 2017.

Flytteårsag, grafisk

Flytninger total  - alle boligtyper:

Flytteårsag total  - alle boligtyper:

FRA
FLYTN

IN
G

ER

Familieboliger

Boligtype

Almindelig 
flytning

Intern  
flytning 
selskab

Udsættelse 
Huslejere-

stance
Dødsbo

Gen- 
husning

Den Sociale 
Bolig- 

tildeling

Flytning 
kort inden 

udsæt-
telse

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 361 47,6 186 24,5 13 1,7 68 9,0 1 0,1 37 4,9 1 0,1 1 0,1 0 0 91 12,0

Ungdomsboliger 161 71,6 35 15,6 1 0,4 0 0 0 0 5 2,2 0 0 0 0 16 7,1 7 3,1

+55 Boliger 5 41,7 5 41,7 0 0 2 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ældreboliger 4 26,7 1 6,7 0 0 6 40,0 0 0 3 20,0 0 0 0 0 0 0 1 6,7

Total 531 52,6 227 22,5 14 1,4 76 7,5 1 0,1 45 4,5 1 0,1 1 0,1 16 1,6 99 9,8

Boligtype Lejemål i alt
Flytninger i alt

antal %

Familieboliger 6.426 759 11,8

Ungdomsboliger 417 225 54,0

+55 boliger 224 12 5,4

Ældreboliger 119 15 12,6

Total 7.186 1.011 14,1
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Almindelig flytning
71,6%

Intern flytning selskab
15,6%

Udsættelse huslejerestance
0,4%

Den Sociale Boligtildeling
2,2%

Opsagt ifm. studiekontrol
7,1%

Intern flytning i samme afdeling
3,1%

Almindelig flytning
26,7%

Intern flytning selskab
6,7%

Den Sociale Boligtildeling
20,0%

Intern flytning i samme afdeling
6,7%

Ungdomsboliger 

Ældreboliger

FRA
FLYTN

IN
G

ERAlmindelig flytning
41,7%

Intern flytning selskab
41,7%

Dødsbo
16,7%

+55 boliger
Boligtype

Almindelig 
flytning

Intern  
flytning 
selskab

Udsættelse 
Huslejere-

stance
Dødsbo

Gen- 
husning

Den Sociale 
Bolig- 

tildeling

Flytning 
kort inden 

udsæt-
telse

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 361 47,6 186 24,5 13 1,7 68 9,0 1 0,1 37 4,9 1 0,1 1 0,1 0 0 91 12,0

Ungdomsboliger 161 71,6 35 15,6 1 0,4 0 0 0 0 5 2,2 0 0 0 0 16 7,1 7 3,1

+55 Boliger 5 41,7 5 41,7 0 0 2 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ældreboliger 4 26,7 1 6,7 0 0 6 40,0 0 0 3 20,0 0 0 0 0 0 0 1 6,7

Total 531 52,6 227 22,5 14 1,4 76 7,5 1 0,1 45 4,5 1 0,1 1 0,1 16 1,6 99 9,8
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Afd. 7, Saralystparken I og III
Den "gule del" af afdelingen fik lavet kloakseparering i 
2017. I den forbindelse blev der etableret  indgangspartier 
og ny flisebelægning.
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ALBOAs dispositionsfond  •
Specifikation - dispositionsfond  •

Afdelingsregnskaber 2017  •
Historien bag tallene •

ALBOAs regnskab •
Bagom renterne •

Egen trækningsret  •
Opgørelse vedr. egen trækningsret •
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ALBOAs dispositionsfond
- hvad er det, og hvordan blev den anvendt i 2017?

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 2017
og kan i hovedtræk specificeres således:
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Administration af Dispositionsfonden finder hjemmel i 
"Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v" 

Scan QR-koden og se bekendtgørelsen eller klik ind på:

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

 2017 2016
Disponibel saldo 1. januar 56.094.995 59.813.11   

Tilgang:     
Pligtmæssige bidrag 0 0
Rentetilskrivning 194.582 193.704
Udamortiserede lån 11.173.439 10.422.305
Adrag lån 1.543.496 1.816.372
Afskrivning adm. Bygning 135.054 164.508
Korrektioner 83.851 66.101

Afgang:     
Tilskud  -10.178.717 -11.595.071
Tilskud tab lejeledighed og fraflytning -3.094.644 -2.880.504
Udlån afdelinger -1.742.409 -1.905.531
       
Disponibel saldo 31. december 54.209.647 56.094.995    
 
Disponibel saldo pr. lejemålsenhed 7.117 7.376
Minimumskrav 5.655 5.588   

Specifikation tilskud:    
Boligsocialt arbejde 2.184.220 1.962.281
Renovering/modernisering 6.520.307 7.385.252
Ejendomsfunktionærområdet 572.880 532.549
Selskabslokaler 431.605 989.970
Øvrige tilskud 469.704 665.019
     
 10.178.717 11.535.071

Dispositionsfonden giver som nævnt en besty-
relse en række handlemuligheder, og midlerne 
kan anvendes indenfor en række områder. Dog 
skal midler fra dispositionsfonden siden 2015 
også dække tab ved lejeledighed samt tab på 
fraflyttere.  "
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ALBOAs afdelinger fik overskud på

2017 var et godt år for regnskaberne i ALBOAs afdelinger. Samtlige afdelinger kommer ud af 2017 
med et overskud, og i alt er overskuddet på næsten 25 millioner kroner. Overskuddet svarer til cirka 
fem procent af det samlede årlige budget på 472 millioner kroner. Overskuddet bliver indregnet i 
budgetterne for de kommende tre år og bliver på den måde betalt tilbage til afdelingerne.

Her kan du læse overordnet om regnskaberne og få indblik i, hvilke faktorer der har givet det store 
overskud.

Ø
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næsten 25 millioner kroner

»

   Regnskab Budget Afvigelse 
Konto Specifikationer 2017 2017
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Historien bag tallene

Pladsen tillader ikke, at vi går bagom alle tallene, så vi har her fremhævet tre elementer, som har 
påvirket regnskabet for 2017 i positiv retning.

Besparelsen på nettokapital-
udgifter 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.

 Besparelsen på offentlige og 
faste udgifter skyldes specielt 
mindre udgifter til ejendoms-
skat, forsikringer og el.

Besparelsen på de variable ud-
gifter fordeler sig på renholdel-
se, almindelig vedligeholdelse 
og diverse udgifter. På diverse 
udgifterne er der specielt be-
sparelser på ikke forbrugt triv-
selsbeløb, afdelingsmøder og 
bestyrelsesudgifter.

Afdelingernes opsparing for-
rentes med 1,83% mod bud-
getteret 0,5%. Til sammen-
ligning var forrentning i 2016 
2,34%.

 Via konsulentydelser på inkas-
so- og ejendomsskatområdet, 
har afdelingerne fået ubetalte 
flytteafregninger og for meget 
betalt ejendomsskat retur.











Noter til regnskaberne:

Den gode udvikling skyldes især, at det i 2017 lykkedes ALBOA 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 2017 lykkedes vi altså 
med at få 1,83% i rente på vores formue. Vi havde budgetteret med 0,5%. Til 
sammenligning fik vi i 2016 2,34% og i 2015 kun 0,05%.

Millioner sparet på forsikringer
ALBOA udbød i 2016 hele vores forsikringsprogram. Det resulterede i en bespa-
relse på 2,4 millioner kroner, hvilket svarer til cirka 25 procent. 
At vi har fået billigere forsikringer skyldes blandt andet, at vi har haft færre 
skader i de seneste tre år. At vi har haft færre skader er et resultat af, at flere af-
delinger har gennemført renovering af rør- og vandinstallationer. Det er billigere 
at forsikre boliger, som er i god stand.

ALBOAs nye præmie er cirka 9 kroner per kvadratmeter. Til sammenligning er 
den gennemsnitlige præmie på landsplan cirka 15 kroner per kvadratmeter. AL-
BOA har altså god grund til at være tilfreds med prisen på vores forsikringer.



Politikerne besluttede i 2017 at fastfryse grundskylden, som ellers stiger med en 
fast takst. For ALBOAs afdelinger har fastfrysningen betydet en samlet bespa-
relse på lige knap to millioner kroner. Grundskylden er i øvrigt fastfrosset frem 
til 2020, mens politikerne arbejder på et nyt system til ejendomsvurdering.

Fastfrysning af grundskyld gav to millioner kroner

God rente giver igen 
stort overskud i afdelingernes regnskaber
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ALBOA gav overskud i 2017

RESULTAT   

Nettoadministrationsomkostninger   

Bruttoadministrationsudgifter 37.403.000 36.346.000 36.235.830

Andet støttet boligbyggeri 412.000 406.000 420.640

Sideaktivitetsafdelinger 5.000 5.000 8.878

Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 3.299.000 3.228.000 3.382.315

Byggesagshonorar 2.050.000 1.650.000 1.650.000
   
Nettoadministrationsudgifter 31.637.000 31.057.000 30.773.996

Administrationsbidrag egne afdelinger 31.563.000 30.995.000 31.055.631
   

Resultat administration -74.000 -62.000 281.635
   

Nettorenter   
Renteindtægter 2.600.000 2.600.000 14.245.432

Renteudgifter 2.172.000 2.172.000 12.686.013
    
Nettorenter 428.000 428.000 1.559.419
    

Årets resultat 354.000 366.000 1.841.054

 Budget Budget Regnskab 
Hovedtal 2018 2017 2017

Egentlig er det et mål for ALBOA at ramme et rundt nul. Men i 2017 betød store renteindtægter, at 
ALBOA kom ud med et forholdsvist stort overskud.

Det koster at blive administreret. I ALBOA er godt 40 mennesker ansat i administrationsbygningen på Vestergårdsvej. 
Derfor opkræver ALBOA hvert år administrationsbidrag over huslejen. Som bekendt er formålet med ALBOA ikke at tjene 
penge. Rent økonomisk er det en målsætning at ramme et rundt nul. Det er et mål, som i praksis er umuligt at ramme, 
særligt renterne er svære at forudsige.

I 2017 betød den gode stemning på finansmarkederne, at ALBOA fik et større overskud end budgetteret: 1.841.054 
kroner mod et forventet overskud på 366.000 kroner. Se budgettet nedenfor:

ALBOA betragter resultatet som tilfredsstillende. Resultatet kan hovedsageligt forklares ved:

 � Nettorenteindtægten har igen i 2017 været større end budgetteret med kr. 1.131.419 og er hovedårsagen til 
årets overskud. Den opnåede gennemsnitlige forrentning blev 1,83% mod budgetteret 0,5%. Til sammenligning 
var forrentningen i 2016 på 2,34%. 

 � Mødeudgifter, kontingenter med videre – her er der en netto besparelse på kr. 262.489, som primært skyldes 
besparelser på repræsentantskabsfesten, ALBOA inside samt kursusudgifter i forbindelse med beboerdemokra-
tiet.

 � Øvrige udgifter er stort som forventet og budgetteret.
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Bagom renterne

ALBOAs disponible formue er på cirka 83 millioner kroner. ALBOA har valgt at placere pengene i obligationer med lav 
risiko. Samtidig har ALBOA ansat tre forskellige firmaer til at forvalte de mange penge, så vi får de bedst mulige renter:

Alm. Brand, Nykredit samt Sydbank

Afkastet for 2017 har været tilfredsstillende. Af grafen nedenfor kan du se, hvor stor en rente de forskellige firmaer er lyk-
kedes med at hente. At der er forskel på de tre resultater er blandt andet en afspejling af forskellige investeringsstrategier: 
Alm. Brand ligger med en varighed i deres portefølje på omkring to år, mens Nykredit og Sydbank ligger på omkring tre 
år. Man kan sige: jo længere varighed, jo større risiko og dermed højere afkast. De tre formueforvaltere har alle mandat 
til at investere fra et til fem år.

Overskuddet for 2017 på 1.841.054 kroner er overført til ALBOAs arbejdskapital, som pr. 31. december 2017 udgør 
32.927.175 kroner. Heraf er 23.350.083 kroner disponibel.

Afkast formueforvaltning 2012 - 2017
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Egen trækningsret
ALBOA har 29 millioner kroner på kontoen i Landsbyggefonden. Det er en million kroner 
mere end i 2016.

Med udgangen af 2017 har ALBOA 29 millioner kroner 
stående i Landsbyggefonden på kontoren for egen træk-
ningsret. 

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

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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Egen trækningsret fungerer på den måde, at ALBOAs 
afdelinger søger om tilskud ved større og særligt udgifts-
krævende renoveringer. Herefter vurderer ALBOAs 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 Højbjerg Andelsboligforening (HAB) og Viby An-
delsboligforening (VA). Det betyder, at indbetalinger frem 
til 2015 kun kan anvendes i det tidligere HAB og VA. 
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OVERGANGSPERIODE: VA HAB I alt

Disponeret pr. 31/12 2016 (Genopretningsplaner): 

Disponeret pr. 31/12 2017: 

FÆLLESPULJE FRA 2015 OG FREM: 

Disponeringer godkendt OB 2016/2018: 
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Afd. 16 - Høvænget
Den smukke og ikoniske "spejderhytte" 
brændte, og et nyt, moderne fælleshus 
blev opført. Det nye fælleshus blev taget 
i brug i slutningen af december 2015, og 
det bliver flittigt benyttet. Omgivelserne 
omkring fælleshuset er nu"vokset til".

BERETNING 2017
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Medarbejdere 2017

Pr. 31. december 2017 er der ansat i alt 168 medarbejdere i ALBOA. 

De er fordelt således:
 � ansatte i administrationen 44 medarbejdere 

 � ansatte i boligafdelingerne (ejendomsfunktionærer og afløsere) 83 medarbejdere

 � ansatte - rengøring og boligsocialt arbejde 41 medarbejdere

Organisationen pr. 31. december 2017:

Ledelse:

Svend Erik Møller
Direktør
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Peter Hebroe
Souschef 

Niels Eilersgaard 
Byggechef 

Ib Andersen
Driftschef 
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Personaleforhold
ALBOA bød i 2017 velkommen til:

1. november 
Boumedienne Serik

Udlejningsmedarbejder

1. juli 
Heidi F. Juul

Økonomimedarbejder

1. november 
Arne Bust

Koordinator

28. februar
Hjalte S. Paaske

Studentermedhjælp

... og vi sagde farvel til:

HUSK!
Du kan altid se den aktuelle med-
arbejderstab på:

www.alboa.dk > Om ALBOA

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

15. januar
Svend Erik Møller

Direktør
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1. februar
Thomas S. Nielsen

Udlejningsmedarbejder

31. juli
Berit Riis

Huslejemedarbejder

1. september
Stine Graff

Elev
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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
 � Ivan Jacobsen
 � Mathias Winter Kristensen

Afd. 08 - Byvangen
 � John Lund Johansen 

Afd. 10 - Lykkesholms Allé
Afd. 13 - Stenkildeparken

 � Maurice Kerwin
 � Konstantinos Tziolis

Afd. 11 - Vestergårdsparken
 � Flemming Hansen
 � Thomas B. Andersen

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

 � Rasmus Andersen
 � 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
 � Jan D. Overgaard

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

 � Johnn G. Rasmussen
 � Bjarne L. Kristensen

Afd. 34 - Vårkjærparken
 � Aage Worsøe

Afd. 35 - Kalkærparken

 � Per Mikkelsen

Afd. 36 - Byagerparken
Afd. 82 - Bofællesskabt Stenhøj

 � Claus Vinther
 � Preben Fastrup Jensen

Afd. 37 - Vejlby Vest
Afd. 51, Rybo
Afd. 52, Katrinebo

 � 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 
 � Lars J. Nielsen
 � Bjarne Hansen

Ejendomsfunktionærer, afløsere og elever ansat pr. 31. december 2017. 

Ejendomsfunktionærer
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Afd. 80 - Salamanderparken
 � Torben Møller

Faste afløsere:
 � Ole Leibøll
 � Torben Andersen
 � Gitte Vesterskov
 � Ashoor Korkees
 � Carina Sørensen
 � Thomas Sandau
 � Freddy Poulsen

Elever:
 � Isabella K. Nyekjær
 � Nicklas B. Rasmussen
 � Leif Sørensen

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

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

Afd. 58 - Damtoften

 � ALBOA drift

Afd. 61 - Stavtrupvænge

 � Morten Ravn

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

 � Jens Gissel

Casper "tager skraldet" i 
afd. 47 - Råhøjparken.
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I 2017 barslede Aarhus Kommune 
med et nyt affaldssystem med nav-
net  - "Sorter-mer.nu". 
Nye affaldsfraktioner, sorterings 
systemer og containere blev intro-
duceret for vore beboere - og det 
krævede selvsagt en ekstra indsats 
fra ejendomsfunktionærerne. Kom-
munen inviterede til affaldskurser og 
en del af medarbejderne hos ALBOA 
deltog.
Systemet er kommet godt fra start, 
de fleste har taget godt imod det og 
AffaldVarme oglyser, at sorterings-
mængderne er støt på vej opad.
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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. 5.655 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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Dine notater:
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