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Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer

Billederne på de tomme sider i denne beretning er hentet i afdelingerne kunstskat. Mange afdelinger har forskellig 
former for kunst stående på fællesarealerne - og vi viser her en meget lille del af dem. 
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2015 - et skelsættende år
ALBOA er den næststørste boligorganisation i landets næststørste by. Men vi vil være 
nummer 1, når det gælder god service og fællesskab.

ALBOA’s historie rækker tilbage til 
1942, og siden da har vi sat et mar-
kant præg på by- og boligudviklingen 
i Aarhus. Gennem snart 75 år har vi 
bygget og drevet boligområder, så AL-
BOA i dag består af godt 7.000 boliger 
med omtrent 12.000 beboere. 

De seneste år har vi bygget nyt 
og renoveret endnu mere. Blandt 
nybyggerierne er Salamanderparken 
i Stavtrup samt ikke-ryger boligerne 
i Galten, som er under opførelse. 
ALBOA gennemfører også omfat-
tende renoveringsprojekter, så vores 
boligudbud er bedst muligt i over-
ensstemmelse med tiden og med 
beboernes forventninger. Frem mod 
2020 kommer ALBOA til at renovere 
for over 1,5 milliarder kroner.

2015 har været præget af uro på 
de internationale kapitalmarkeder, og 
selvom det kan virke som en verden 
langt væk fra ALBOA, så har uroen 
og de lave renter ikke desto mindre 
haft indflydelse på vores regnskaber. 
Afkastet på afdelingernes formue er 
blevet 3,7 mio. kroner mindre, end vi 
regnede med. Til gengæld er det lyk-
kedes at opnå besparelser på andre, 
mere lokale områder såsom reno-
vation samt et mindre el- og vand-
forbrug. I alt betyder det, at årets 
resultat for afdelingerne er landet på 
et overskud på 5,3 millioner kroner. 
Som almen boligorganisation skal 
ALBOA ikke have hverken over- eller 
underskud. Vi opererer med balan-
cehusleje og skal helst ramme et nul. 
Det er i praksis umuligt, men årets 
overskud er det tætteste, ALBOA er 
kommet på nul i de seneste fire år. 
Overskuddet bliver indregnet i kom-
mende års budgetter og kommer på 
den måde retur til afdelingerne.

Fællesskab er vigtigt for ALBOA. 
Vi vil ikke alene skabe gode boliger, 

vi ser det også som vores opgave at 
sørge for, at beboerne får mulighed 
for at blive forbundet med hinanden. 
Det er blandt andet derfor, vi næsten 
altid opfører fælleshuse, når vi bygger 
nye boligområder. ALBOA har i alt 
over 30 fælleshuse, som huser fød-
selsdage og fællesspisninger, banko 
og bryllupper - og alt muligt andet. I 
2015 gik ALBOA igang med at bygge 
et helt nyt fælleshus i Viby Syd. Prisen 
er ca. 15 mio. kroner, halvdelen 
er finansieret af RealDania. Huset 
forventes, at stå færdigt september 
2016.

2015 blev året, hvor ALBOA’s 
bestyrelse for første gang i mange år 
oplevede et kampvalg. Til repræsen-
tantskabsmødet d. 28. maj kæmpede 
hele fire personer om en plads i 
bestyrelsen. Da røgen havde lagt 
sig, var Carsten Bach Mikkelsen fra 
Vårkjærparken blevet valgt. 

Det er et positivt tegn, at ALBOA 
igen oplever kampvalg. Det er et tegn 
på skærpet interesse for ALBOA, 
og det betyder, at kandidaterne må 
skærpe deres argumenter. Samtidig 
er det et tegn til den siddende besty-
relse om, at man ikke kan hvile på 
laurbærrene. 

En undersøgelse foretaget i 
2015 viste, at den gennemsnitlige 
beboerdemokrat er 58 år. Gennem-
snitsalderen er stigende, og mange 
afdelingsbestyrelser oplever, at det er 
svært at skaffe nye, yngre kræfter til 
bestyrelserne. Derfor holdt ALBOA i 
maj et temamøde med deltagelse af 
40 nuværende beboerdemokrater. Og 
intentionen er klar: ALBOA vil gerne 
gøre det mere attraktivt for yngre 
kræfter at deltage i beboerdemo-
kratiet. Det vil i mange tilfælde sige, 
at det skal være nemmere og mere 
uforpligtende at lave frivilligt arbejde 

i sin afdeling. Det vil ofte betyde, at 
projekterne skal være konkrete og 
tidsafgrænsede. 

Med udgangen af 2015 sluttede 
en epoke i ALBOA. Efter godt 26 år 
som forretningsfører og direktør gik 
John Jensen på pension. John ledede 
på fornem vis Administrationsfælles-
skabet ALBOA og fra 2011 boligfor-
eningen ALBOA. Han har æren for, 
at administrationssamarbejdet og 
senere fusionen forløb forbløffende 
gnidningsløst. Udover direktørposten 
i Højbjerg og ALBOA var der også tid 
til at røgte formandsskabet i Boligsel-
skabernes Landsforenings 5. kreds. 

Sammen med rekrutteringsfirmaet 
Mussmann stod et udvalg fra organi-
sationsbestyrelsen for at finde en ny 
direktør. Gennem det meste af 2015 
gik jagten, og i september blev sløret 
løftet: Jens Peter Hegelund Jensen, 
45 år, er ny direktør i ALBOA. Med 
Jens Peter træder ALBOA ind i en 
ny tid. I den relativt korte tid vi har 
kendt Jens Peter, har vi oplevet en 
dygtig, engageret og initiativrig leder. 
Det tegner godt for ALBOA’s fremtid.

Alt i alt har 2015 været et for-
andringens år for ALBOA, men 
nogle ting ændrer sig ikke: ALBOA 
vil fortsat være båret af demokrati 
og beboerindflydelse, kendetegnet 
ved gode boligområder med rum til 
fællesskab og drevet med synlighed, 
åbenhed og ærlighed. 

Ord er som bekendt taknemme-
lige, og det er vigtigt, at de mange 
fine ord også afspejler sig i hverda-
gen – i samspillet mellem beboerne 
og i forholdet til de ansatte. 

Velkommen til beretningen for 2015

Med venlig hilsen
ALBOA’s bestyrelse
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Afd. 38, Tranbjergparken
Granit og bronze - opstillet ved selskabslokalet.

Kunstner: Jens Seeberg - Kunstfonden - 1979
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Organisationen
Beboerdemokratiet samt medarbejdere - ALBOA's maskinrum.

Beboerdemokratiet generelt

Repræsentantskabets medlemmer

Organisationsbestyrelsen og udvalg

Kontaktliste til administrationen

Medarbejdere - organisation og daglig ledelse

Ejendomsfunktionærerne
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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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Repræsentantskabet

Afd.1 Grundtvigsvej
Frank Just Hansen
Mette Lund
Tove Damgaard

Afd. 2 Højbjergparken
Kurt Andreasen
Lena Thomsen
Hanne Jeppesen

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

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

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

Afd. 6 Hømosevej
Kjeld Baarstrøm
Erik Jensen
Jytte Baarstrøm

Afd. 7 Saralystparken I
Orla Andersen
Tekla Pryds
Dorte Pedersen
Jimmy Nielsen
Bent Rasmussen

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

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

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

Afd. 14 Altanganghuset
Ingen bestyrelse

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

Afd. 16 Høvænget
John Lykke
Ulla Flensted
Jette Andersen

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

Afd. 18 Ny Vestergårdspark I
Arne Balle
Kirsten Nymark
Lis Larsen

Afd. 19 Ny Vestergårdspark II
Sonja Nielsen
Rikke Erenbjerg
Zofia Bonczyk

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

Afd. 21 Gartnervænget
Holger Jacobsen
Hanne Holst Larsen

Afd. 22 Olaf Rudes Vej
Lars Haahr Mortensen
Jytte Olesen
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
Inge Rasmussen
Michael H. Nielsen
Betinna Jakobsen
Inga Pedersen

Afd. 25 Rundhøj II
Annie Villadsen
Jette Hovslev
Peter Villadsen

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

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

Repræsentantskabet består pr. 31. december 2015 af 263 medlemmer, heraf er der  
130 stemmeberettigede. Derudover er der 5 medlemmer af afdelingsbestyrelsen i 
afd. 50, Beboerhuset, Pottemagertoften 4, Højbjerg. 7 afdelinger er uden bestyrelse.
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Afd. 28 Gyvelparken
Annie Henningsen
Lykke Søgaard
Annette Hampen

Afd. 29 Kærgårdsparken
Bjørn Nielsen
Anders Fallentin
Stig Hegelund
Helle Rasmussen
Julie Therkildsen 

Afd. 30 Rundhøj Kollegiet
Frederik Roi Midtgaard
Steen Jensen
Mads Clemmensen

Afd. 31 Ny Søndervangen
Christina Johansen
Linda Nørager
Necati Alkan
Connie Nielsen
Vivian Ravn

Afd. 33 Abildgade
Kaja Jonassen
Rune Bang Mogensen
Jannik Døssing

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
Britta Nielsen
Simon Lykke Justesen
Christina Søndergaard
Julie Brøgger
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
Lone Terkildsen
Louise Bobjerg
Lisbeth Jakobsen
Ole Hougaard Jensen
Henriette Bojesen

Afd. 39 Hjulbjergvej
Dorthe Flintholm
Helle Stokholm
Karin Thim

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
Jane Benn
Connie Petersen
Jan Kristensen
Bente Gustafsen

Afd. 44 Fiskergade
Anker Aagaard
Susser Ahlstikk
Lars Henrik Søvsø

Afd. 45 Håndværkerparken III
Andre Sørensen
Arne Vester
Oline Hansen

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
Lars Therkildsen

Afd. 48 Virkelyst
Sonja Knudsen
Jenny Larsen
Anna Lind

Afd. 49 Håndværkerparken IV
Inga Hvorslev
Bent Dybdahl 
Birthe Umerineq
Ann Høgh
Inge Thuesen

Afd. 50 Beboerhuset P4
Carsten Benn
Helle Mains
Mads Vestergaard
Liselotte Larsen
Suzette Sørensen

Afd. 51 Rybo
Camilla Jensen
Rikke Juul Ligaard
Artjoms Akimova

Afd. 52 Katrinebo
Kontaktperson:
Helene Keldsen
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 � 7 afdelinger har ikke valgt en 
afdelingsbestyrelse.

 � De repræsenterer i alt 251 lejemål.

 � De repræsenterer 8 medlemmer af 
repræsentantskabet.

Afd. 53 Håndværkerparken V
Per Rasmussen
Steen Thuesen
Diana Maria Lund

Afd. 54 Bavnebakken
Joan Yvonne M. Andersen
Susanne Gissel
Anne Dorte Lauersen
Eva Fisker
Klaus Seeberg

Afd. 57 Ingerslevs Boulevard
Lis Arnfred
Tine Kristensen
Klavs Heltoft

Afd. 58 Damtoften
Malene May Nielsen
Mathilde Brandsen Laursen
Nathalie Østerbye

Afd. 59 Generatoren
Daniel Duus
Mads Meinertz
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
Claus Stenholt
Lisbeth Straarup
Lone Rasmussen

Afd. 64 Børupvænget
Allan Bøgh Jørgensen
Else Brunbjerg
Peter Damsager

Afd. 66 Håndværkerparken VII
Liselotte Larsen
Tanja Sørensen
Helle Mains

Afd. 67 Kunneruphøj 
Maria Gluszkiewicz
Jeanett Kolb
Thomas Sandau
Flemming Jepsen
Jane B. Larsen

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

Afd. 69 Håndværkerparken VIII
Leif Loft
Hanne Kjær
Eva Markdal

Afd. 70 Jegstruphøj
Lars Vest
Ellis Sørensen
Lars Thomsen

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

Afd. 72 Klokkeblomstvej
Poul Ankersen
Kirsten Jensen
Hanne Jørgensen

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

Afd. 74 Frisenholt, almene
Anne-Grethe Rai Petersen
Mette Barle
Jakob Gram Simonsen

Afd. 75 Søndervang Kollegiet
Kontaktperson:
Søren Severinsen

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
Martin S. Pedersen
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Organisationsbestyrelsen
Bestyrelsens medlemmer i beretningsåret.

Poul Ankersen
Formand

Kim Schmidt Jensen
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

Michael Korsholm
Næstformand
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Pensionistfesten

Hvert år inviterer ALBOA samtlige bolighavende pensionister til stor fest. 

Pensionistfesten er meget populær, og den er i mange år blevet holdt i en 
sportshal ved stadion. Sportshallen var imidlertid ikke længere stor nok til at 
kunne rumme de mange gæster. Derfor blev pensionistfesten i 2015 for første 
gang nogensinde holdt i Turbinehallen. Turbinehallen er det gamle, renoverede 
kraftværk – kendt som Midtkraft, der ligger ved Spanien.

I alt 400 pensionister havde tilmeldt sig, og på trods af den større ramme var 
det, ifølge arrangørerne, fortsat en udfordring at få plads til de mange fest-
stemte gæster. 

Festen bød på underholdning af pianist Thomas Johansen, sangerinde Michelle 
Nielsen samt "Det syngende postbud", Henning Vad, kendt fra TV2-programmet 
"Danmark har talent".

Arrangørerne takker for et flot fremmøde.

Pensionistfesten 2015 – større end nogensinde.

Pianist Thomas Johansen

Henning Vad - "Det syngende postbud"

ALBOA's pensionistfest var i 2015 blevet så stor, at den gamle sportshal ikke længere kunne 
rumme de mange gæster. Derfor holdt 400 ALBOA-pensionister i 2015 fest i Turbinehallen.

Foto: Øyvind Krag-Larsen
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ALBOA hjælper til i lokalområdet i Lyseng Idrætscenter.

Fonden Lyseng Idrætscenter

FAKTA OM FONDEN - 
LYSENG IDRÆTSCENTER

Privatpersoner, firmaer, foreninger, 
fonde, herunder det tidligere Højbjerg 
Andelsboligforening samt et antal af 
foreningens afdelinger bidrog til ind-
samlingen af i alt ca. 5,2 mio. kr. 
Aarhus Kommune gav tilskud til 
etableringen efter krone-til-krone-
princippet og bidrog dermed med ca. 
5,2 mio. kr. 
Restfinansieringen på ca. 22 mio. kr. 
er lån via KommuneKredit.
Fonden Lyseng Idrætscenter er en al-
mennyttig fond med det formål at op-
føre, eje, drive og administrere Lyseng 
Idrætscenter, 8270 Højbjerg.
Lyseng Idrætscenter skal hovedsalig 
anvendes til almennyttige idrætslige 
formål, men den må også udlejes til 
andre formål.

På opfordring fra lokalområdet har ALBOA to faste pladser i Fonden Lyseng 
Idrætscenters bestyrelse, som alene består af frivillige personer fra de lokale 
idrætsforeninger og lokalt forankrede organisationer.

Kim Schmidt Jensen fra ALBOA’s organisationsbestyrelse deltager som teknisk 
administrator aktivt i driftsudvalget, der i samarbejde med halinspektøren vare-
tager driften m.h.t. bygningsvedligeholdelse, booking, økonomistyring m.v.

Nu 5 år efter indvielsen af idrætscentret er driften nu blevet rimelig stabil. Ul-
timo 2015 er der foretaget en 5 års gennemgang. Manglerne har været mindre 
væsentlige og er nu stort set udbedret.

Centret er en stor succes og er stort set lejet ud hele tiden til de lokale idræts-
foreninger, skoler m.v. Mange formiddagstimer er dog stadigvæk ikke lejet ud 
og der er også mulighed for, at leje de forskellige haller til arrangementer, kon-
firmationer o. lign., hvor bl.a. cafeen kan stå for maden. (gå ind på centrets 
hjemmeside - www.lyseng-idraetscenter.dk)
Langt den største udfordring er at drive cafeen – der har været stor udskiftning 
af forpagtere til cafeen, men kampen fortsætter.

Har man spørgsmål vedr. idrætscentret er man velkommen til, at kontakte Kim 
Schmidt Jensen, organisationsbestyrelsen.

Lyseng Idræstcenter - gymnastik- og springsal (Hal B)
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Grøn-energiudvalget
Tænk og vær energibevidst!

Inspirationsliste
Udvalget har i det forgange år fået 
udarbejdet en inspirationsliste m.h.t. 
energioptimeringer, som er rundsendt 
til samtlige afdelinger i håb om man 
i f.m. markvandringer, renoveringer 
m.v. vil lade sig inspirere til at være 
mere energi- og miljøbeviste.

Oplæg til energipolitik
Endvidere har energiudvalget i den 
forgangne periode udarbejdet et op-
læg til ALBOA's energipolitik, som er 
en langsigtet dynamisk politik, der i 
den kommende periode skal imple-
menteres i hele vores organisation.

Målsætning
Målsætningen er, at alle i ALBOA – 
beboere, afdelingsbestyrelser, organi-
sationsbestyrelsen, administrationen, 
driften og projektafdelingen – bliver 
energi- og miljøbeviste, samt indtæn-
ker tiltag, der kunne gøre vores afde-
linger mere energi- og miljørigtige.

I den forbindelse skal Kim Schmidt 
Jensen i den kommende periode ind 
over Byggeudvalgets udarbejdelse af 
”Strategi for nybyggeri” og den kom-
mende ”Strategi for renoveringer” for 
at sikre at ALBOA's energipolitik ind-
arbejdes i strategierne.

Repræsentantskabets deltagelse
Energiudvalget ser gerne, at repræ-
sentantskabet deltager aktivt i AL-
BOA's energipolitik:

 � Kommer med input / ”gode ide-
er” til emner, som vi i udvalget 
skal tage op.

 � Indsender erfaringer, der gøres 
i de respektive afdelinger i f.m. 
eksempelvis inspirationslisten og 
markvandringer.

 � Indsender kommentarer til både 
inspirationslisten og den gene-
relle energipolitik.

Grøn-energiudvalget består af:

 � Poul Ankersen, formand,  
organisationsbestyrelsen

 � Ole Østergaard,  
organisationsbestyrelsen

 � Kim Schmidt Jensen,  
organisationsbestyrelsen

 � Niels Munthe, 
administrationen

Lad høre fra jer og gør jeres indflydelse gældende!

E N E R G I
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Kursusudvalget
Udvalget er nedsat af organisationsbestyrelsen til at administrere de afsatte midler til 
uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Det sker bl.a. ved tilskud til afdelingsbe-
styrelsesmedlemmers deltagelse i eksterne kurser, og udvalget tager desuden initiativ til 
afholdelse af flere interne kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Ny i afdelingsbestyrelsen
Der har fra flere sider været et stort ønske om noget skriftligt materiale til hjælp for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
Et materiale som i let form kunne beskrive hvilke rettigheder og pligter man har som medlem af afdelingsbestyrelsen.
Kursusudvalget har gennem 2015 indhentet materiale fra flere sider og udgivet hæftet ”Ny i afdelingsbestyrelsen”. Mate-
rialet er bearbejdet, så det er i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, der er i ALBOA.
Du kan få hæftet ved henvendelse i administrationen.

Hvilke kurser kan der gives tilskud til?
Der kan ansøges om deltagelse i relevante afdelings- og organisationsbesty-
relseskurser. Der vil ikke kunne ansøges om tilskud til kurser, som afholdes 
i eget regi.

Tilskudsreglerne:
1. Der gives tilskud til afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

2. Der kan max. gives tilskud til 2 kurser pr. afdeling pr. kalenderår.

3. Ansøgningen om tilskud sendes til ALBOA.

4. ALBOA foretager tilmeldingen.

5. Der gives tilskud til kursusafgiften samt transport.

6. Der gives ikke tilskud til afholdte kurser.

Ønsker afdelingen at sende mere end 2 personer på kursus, sker betalingen 
via afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb i den enkelte afdeling.

Der er i 2015 givet tilskud til følgende kurser:

Emner:  

 � Standarder ved ind – og udflytning  ....... : 1 deltagere

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

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

 �  Konfliktløsning for valgte ....................... : 3 deltagere

Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Kursusudvalget har som tidligere år afholdt kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kurset blev 
afviklet i november 2015 med deltagelse af 26 repræsentanter fra afdelingerne. På kurset bliver de grundlæggende prin-
cipper for afdelingsbestyrelsesarbejdet gennemgået.

ALBOA’s kursusudvalg vil fortsat have fokus på at styrke beboerdemokratiet ved at arrangere og bevillige kurser for afde-
lingsbestyrelserne.

Nye regler for tilskud til kursusdeltagelse
Organisationsbestyrelsen har godkendt kursusudvalgets forslag til nye tilskudsregler, som skulle gøre det nemmere for nye 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, at komme på kursus.
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Holme-Lundshøj Fjernvarme
ALBOA gør en forskel i Holme-Lundshøj Fjernvarme (HLF).

HLF er et selvstændigt lokalt varmeværk i Sydaarhus, som udover at distribu-
ere varme til medlemmerne (ca. 2.600 private og almene boliger, heraf ca. 900 
boliger i Håndværkerparken), også fungerer som backup til Affald Varmes leve-
rancer af varme.

Som repræsentanter for den almene sektor i HLF's område, har ALBOA to faste 
pladser i bestyrelsen, hvor man er med til overordnet at drive værket og samtidig 
sikre, at de almene boliger tilgodeses mest muligt.

I den forbindelse har Kim Schmidt Jensen i et underudvalg været med til at sikre , 
at de små enheder (primært ALBOA's lejemål) ikke får en unødig forhøjet samlet 
varmeudgift i forbindelse med indførelse af den lovmæssige faste afgift.

I den forgange periode er der foretaget en trimning af organisationen og en 
optimering af driften, herunder entreprenørudbud og optimering på konsulent-
siden (rådgivende ingeniør) – alt sammen noget der har været med til at sikre 
medlemmerne den billigste mulige varme.

Har du spørgsmål vedr. det lokale fjernvarmeværk HLF, er du velkommen til 
at kontakte Kim Schmidt Jensen, næstformand i HLF og organisationsbesty-
relsesmedlem.

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.A
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Medarbejdere 2015

John Jensen
Direktør

Fratrådt den 31.december 2015

Jens Peter Hegelund Jensen
Direktør

Tiltrådt den 1. januar 2016

Pr. 31. december 2015 er der ansat i alt 153 medarbejdere i ALBOA. 

De er fordelt således:
 � ansatte i administrationen 44 medarbejdere 

 � ansatte i boligafdelingerne (ejendomsfunktionærer og afløsere) 85 medarbejdere

 � ansatte - rengøring og boligsocialt arbejde 24 medarbejdere

Organisationen pr. 31. december 2015:

Daglig ledelse:
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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
Jens Peter Hegelund Jensen  .................................... 23 20 83 21 
 jph@alboa.dk
 

LEDELSESSEKRETARIAT:
Kjeld Jespersen - seniorkonsulent ............................. 87 406 711 
 kjj@alboa.dk
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

Maria Ayoub - elev ..............................................  mra@alboa.dk

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

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

UDLEJNINGSAFDELING:  ........................... 87 406 777
Lars Høygaard - udlejningsmedarbejder  ................... 87 406 723 
 lth@alboa.dk
Anne-Sophie Poulsen - udlejningsmedarbejder   ....... 87 406 724 
 chs@alboa.dk
Charlotte S. Madsen - udlejningsmedarbejder  ......... 87 406 725
 csm@alboa.dk
Mette W. Sørensen - udlejningsmedarbejder   ........... 87 406 726 
 mws@alboa.dk
Helle Lykkegaard - udlejningsmedarbejder   .............. 87 406 727 
 hel@alboa.dk

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

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

 phc@alboa.dk

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

 pma@alboa.dk

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

hvi@alboa.dk

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

 nim@alboa.dk
DRIFTSAFDELING:
Ib B. Andersen - driftschef  ........................................ 87 406 753 
 iba@alboa.dk
Ole Pedersen - inspektør  .......................................... 87 406 764 
 olp@alboa.dk
Kim B. Olsen - inspektør  ........................................... 87 406 758 
 kbo@alboa.dk
Lene D. Bjerregaard - inspektør  ................................ 87 406 757 
 ldb@alboa.dk
Allan Haahr - inspektør  ............................................ 87 406 755 
 alh@alboa.dk
Michael Larsen - inspektør  ....................................... 87 406 756 
 mil@alboa.dk
Hans Jørgen Rohde - inspektør/projektleder ............. 87 406 765 
 hjr@alboa.dk
DRIFTSSEKRETARIAT:
Marianne Ekmann - assistent .................................... 87 406 761 
 mae@alboa.dk
Dennis Rasmussen - assistent  .................................. 87 406 762 
 der@alboa.dk

Telefonliste pr. 1. april 2016
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Afd. 01 - Grundtvigsvej
Afd. 03 - Runde Gård
Afd. 14 - Altanganghuset 

 � Gert Nielsen

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

 � John Roesen
 � Ivan Illingworth 
 � Mark Brouer Halding

Afd. 05 - Øster Allé

 � Peter S. Andersen

Afd. 06 - Hømosevej
Afd. 16 - Høvænget

 � Per Jensen

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

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

Afd. 08 - Byvangen
 � Poul Pedersen

Afd. 10 - Lykkesholms Allé
Afd. 13 - Stenkildeparken

 � Maurice Kerwin
 � Torben B. Jensen

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

Afd. 12 - Grønnegården

 � Egon Christensen

Afd. 18 - Ny Vestergårdspark I

 � Jimmi Lytje

Afd. 19 - Ny Vestergårdspark II

 � Peter Engholm

Afd. 21 - Gartnervænget
Afd. 64 - Børupvænget

 � Villy Møller

Afd. 23 - Rundhøj I

 � Teit Klitgaard

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

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

Afd. 25 - Rundhøj II

 � Peter Rasmussen

Afd. 26 - Kjærslund

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

Afd. 27 - Ny Vestergårdspark III

 � Poul S. Andersen

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

 � Finn Nielsen
 � Henning H. Sørensen

Afd. 29 - Kærgårdsparken
Afd. 79 - Pilevangen

 � Karsten Lauridsen

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

 � Ib Chr. Andersen

Afd. 33 - Abildgade
Afd. 44 - Fiskergade

 � Gert Schou
 � Bjarne L. Kristensen

Afd. 34 - Vårkjærparken

 � Lars J. Nielsen
 � Aage Worsøe

Afd. 35 - Kalkærparken

 � Per Mikkelsen

Afd. 36 - Byagerparken

 � Claus Vinther
 � Preben Fastrup Jensen

Afd. 37 - Vejlby Vest

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

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

 � Lars Skovgaard 
 � Rasmus Andersen
 � Bjarne Hansen

Ejendomsfunktionærer, afløsere og elever ansat pr. 31. december 2015. 

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
 � Brian Lundgren
 � Carina Sørensen
 � Johnn G. Rasmussen

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

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 dirft

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

Hækklipning i afd. 31, Søndervangen II



Afd. 3, Runde Gård - Viby
"Balance" sten og metal - Kunstner Erik Heide

1997
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Boligafdelingerne
Beretningsdelen der relaterer til ALBOA's boligafdelinger.

Deltagelse i afdelingsmøderne

Fraflytninger

Afdelingsregnskaber

Formuepleje

Egen trækningsret
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Afdelingsmøderne 2015
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 2015 på  20,8 %. 

Desværre mangler vi tilbagemeldinger fra flere afdelinger, men her er de oplysninger, vi har for de ordinære afdelingsmø-
der afholdt i september 2015:
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Flytninger total - alle boligtyper:

Flytteårsag total - alle boligtyper:

Fraflytninger 2015
Flyttestatistik for ALBOA i perioden 1. januar - 31. december 2015.

Flytteårsag, familieboliger - grafisk:
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Flytteårsag, ungdomsboliger - grafisk:

Flytteårsag, ældreboliger - grafisk:
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Afd. 26, Kjærslund - Viby
Vandkunst - Kunstner Hanne Keis

Årstal ukendt
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Afdelingsregnskaber 2015
Som almen boligorganisation sigter ALBOA efter balance mellem indtægter og udgifter. Re-
sultatet for 2015 er landet på 5,3 millioner kroner i overskud, hvilket er det tætteste, ALBOA 
er kommet på målet om balance i de seneste fire år.

Noter til regnskaberne:

Figuren viser, hvorledes 
afdelingernes samlede 
indtægter anvendes:

Årets nettoresultat skyldes hovedsageligt: 
1.  Nettokapitaludgifter (Indekslån, flexlån mm.) 837.990
2. Nettokapitaludgifter (låneomlægning) 515.126
3. Offentlige og andre faste udgifter 2.657.941
4. Variable udgifter 2.164.171
2. Ekstraordinære udgifter (låneomlægning) 411.482
5. Renter ÷ 3.723.474
6. Tilbagebetalt negativ ydelsesstøtte  1.143.481
7. Indgået tidligere afskrevne debitorer 635.922

Øvrige afvigelser netto 644.566

Resultat 5.287.205

Årets resultat er disponeret således: 
Afvikling af underfinansiering  3.845.665
Overført til opsamlet resultat  2.370.592
Årets underskud  ÷ 929.052
Total  5.287.205

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

2) Låneomlægninger har betydet be-
sparelser på oprindelige og forbed-
ringslån på næsten 1 mio. kr. i 2015.

3) Besparelsen på offentlige og faste 
udgifter skyldes hovedsageligt la-
vere udgifter til renovation samt 
mindre el- og vandforbrug.

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

5) Afdelingernes opsparing er forrentet 
med 0,05% mod budgetteret 1,25%.  
Se afsnit om formueforvaltning.

6) Statens administration har foreta-
get genberegning af den negative 
ydelsesstøtte i afd. 38, hvilket har 
betydet en tilbagebetaling for åre-
ne 2007-2012.

7) Aktiv inkassoaftale skaffer ubetalte 
flytteafregninger tilbage til afdelin-
gerne. 

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

Resultatoversigt: 
 Mio.  %
 kr. husleje
2015 ............5,3........1,25%
2014 ..........14,8......... 3,6%
2013 .......... 12,1......... 3,0%
2012 ..........15,4......... 4,0%

57 afdelinger har overskud
18 afdelinger har underskud
  4 afdelinger nulresultat

Nettokapitaludgifter
25%

Ekstraordinære udgifter
15%

Henlæggelser
19%

Variable udgifter
16%

Overskud
1%

Offentlige og andre 
faste udgifter

24 %
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Formuepleje

2015 har været et sløjt år for ALBOA’s anseelige formue, 
som blev en minimal smule mindre. Baggrunden er, 
at ALBOA’s afdelinger har 474 mio. kroner stående ”i 
banken”. Det er afdelingernes opsparing og altså penge, 
som i fremtiden skal bruges til planlagt vedligehold; nyt 
tag, maling af fortrappen, renovering af rørsystemer, nye 
radiatorer og mange, mange andre ting. 

De mange penge er i pleje hos tre formueforvaltere, og 
det er altså ikke lykkedes for dem at få pengene til at vokse 
med den hast, som var forudsat i budgetterne for 2015. Der 
er mange gode grunde til, at det ikke har været let at være 
formueforvalter i 2015. Det vender vi tilbage til. 
ALBOA havde forventet et positivt afkast på 1,25 % af 
formuen, men det er i stedet blevet til et negativt afkast 
på -0,02 % på obligationsbeholdningen. Når ALBOA så 
alligevel kan yde afdelingerne en positiv mellemregning 
på 0,05 %, så skyldes det, at den frie likviditet har været 
anvendt som ”byggekredit” på forskellige renoveringsop-
gaver. 

Det ændrer dog ikke ved, at afdelingernes indtægter 
på denne konto er 3,7 mio. kroner mindre end forudsat i 
budgettet for 2015. Disse penge mangler altså i afdelin-
gernes budgetter og påvirker afdelingernes regnskaber i 
negativ retning. 

Aktuel beholdning:
Alm. Brand Bank  ...................................kr.   135.700.000
Nykredit Bank ........................................kr.   168.200.000
Sydbank  ................................................kr.   170.600.000
I alt  ..................................................kr.   474.500.000

ALBOA vurderer løbende på de tre kapitalforvaltere, og 
skifter ud, hvis vi kan se, at der er en af dem, som klarer 
opgaven væsentligt mindre godt end de øvrige. 

De store internationale kapitalbevægelser berører altså 
også ALBOA. Vi har bedt Jan Hovmand-Olsen, som er 
seniorporteføljemanager hos Sydbank, om at forklare bag-
grunden for det uventet lave resultat.

”Renterne er i de seneste år faldet markant og 
renteniveauet er for tiden meget lavt. Det kommer 
mange låntagere til gode - tænk blot på, at renten på 
et 30-årigt boliglån ligger på omkring 3 %. 

Det er godt for dem, der gerne vil låne penge, 
men omvendt er det mindre godt for dem, som 
gerne vil have en god rente. Investorer (såsom AL-
BOA’s afdelinger, red.), der søger en tilfredsstillende 
løbende forretning af deres penge, er nødt til at løbe 
en kalkuleret risiko.

Som det måske er bekendt, er renten 0 %, hvis pri-
vate sætter penge i banken, og ønsker virksomheder 
at indskyde store beløb (for eksempel 10 mio. kro-
ner), så koster det faktisk op til 0,5 % at have penge 
i banken. Det er derfor i det lys ikke specielt mystisk, 
at alternativet til indestående i banken - placering i 
sikre danske obligationer - heller ikke giver meget 
afkast i disse måneder. Faktisk er renteniveauet nu 
så lavt, at en investering i et papir med et års restlø-
betid med sikkerhed giver en negativ forretning, hvis 
papirer holdes indtil udløb.

Kapitalforvaltere og andre der investerer i sikre 
obligationer står derfor i den situation, at det er nød-
vendigt at løbe en lille kalkuret risiko, hvis man ønsker 
at sikre et positivt afkast af pengene i en periode på 
et år. Det kan konkret gøres ved at investere i en por-
tefølje af obligationer, der har længere løbetid end 
1 år, men hvor der så er en vis risiko for at papirerne 
kortsigtet vil tabe værdi, hvis obligationsmarkedet 
udvikler sig uventet.  

Som kapitalforvaltere for ALBOA forsøger vi at 
få det højest mulige afkast uden at tage den store 
risiko. Konkret investerer vi i danske obligationspapi-
rer, som vi forventer vil give bedre afkast end bare at 
have pengene stående i banken. Men det betyder i 
sagens natur også, at der er risiko for tab, hvilket vi 
desværre oplevede i 2015".

2015 var et dårligt år for plejen af afdelingernes fælles formue - resultatet blev negativt.

 2012 2013 2014 2015 gns.
Alm. Brand Bank 3,07% 1,15% 2,57% - 0,44% 1,59%
Nykredit Bank 4,16% 1,04% 1,66%   0,45% 1,83%
Sydbank 3,55% 1,54% 2,59% - 0,19% 1,87%

Vægtet gennemsnit 3,62% 1,25% 2,26% - 0,02% 1,78%

Benchmark  1,16% -0,48% 1,02% 0,37% 0,69%
(EFFAS 1-5)

Ordforklaring:
”Gns” = Gennemsnit.
”Benchmark” = Et benchmark er et sammenlignings-
grundlag. I finansverdenen betyder et benchmark, et 
markedsindeks.
”EFFAS 1-5” = Investeringsmålsætning med en aktiv 
investeringsprofil, som giver investorerne et afkast, der 
mindst svarer til udviklingen på danske statsobligatio-
ner med en restløbetid på mellem 1 og 5 år.
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OVERGANGSPERIODE: VA HAB I alt 
    
Trækningsret 1/1 2015 4.639.672 11.971.098 16.610.770 

Tilskud:    

Afdeling 015 - Dalvangen  -350.000 -350.000 
Afdeling 039 - Hjulbjergvej  -1.025.000 -1.025.000 
    
Trækningsret 31/12 2015 4.639.672 10.596.098 15.235.770 
    
Disponeret pr. 31/12 2015:    
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 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 
Afdeling 065 - Bofællesskab Skejbyparken -240.000   -240.000 

Disponeret i alt -3.480.000 -6.110.000 -9.590.000 

Disponibelt beløb 1.159.672 4.486.098 5.645.770 

    
FÆLLESPULJE FRA 2015      

Indbetalinger 2015   6.402.250 

Rentetilskrivning   150.295 
Trækningsret 31/12 2015   6.552.545 
    
Disponeret pr. 31/12 2015:    
Afdeling 002 - Højbjergparken   -400.000 
Afdeling 004 - Frederiksparken   -800.000 
Afdeling 010 - Lykkesholms Allé   -410.000 
Afdeling 044 - Fiskergade   -650.000 

Disponeret i alt   -2.260.000 

Disponibelt beløb   4.292.545 

 

Egen trækningsret
ALBOA har 22 mio. kr. på kontoen i Landsbyggefonden.

ALBOA har ved udgangen af 2015 cirka 22 mio. kroner 
stående i Landsbyggefonden under egen trækningsret. 
Det er penge, som ALBOA's bestyrelse kan anvende til at 
nedbringe udgifterne, når afdelingerne skal i gang med 
forbedrings- eller opretningsarbejder.

 ALBOA's afdelinger kan søge om tilskud via træknings-
retten til større og særligt udgiftskrævende opretningsar-
bejder. 

Det er ALBOA's organisationsbestyrelse, der behand-
ler denne type ansøgninger og beslutter, hvem der kan 
komme i betragtning. Der er fastlagt kriterier for, hvordan 
denne vurdering skal foregå. Organisationsbestyrelsen vil 
se på afdelingens huslejeniveau og -udvikling, afdelingens 
udgiftsniveau for variable udgifter og henlæggelser samt 

afdelingens øvrige muligheder for at opnå økonomisk 
støtte.  

Opretningsarbejder kan være renovering eller udskiftning 
af f.eks: 

 � altaner
 � rørinstallationer
 � kloakker
 � facader   

Trækningsretten er fortsat delvist bestemt af opdelingen 
mellem HAB og VA. Indbetalinger frem til 2015 kan kun 
anvendes af afdelingerne i det tidligere HAB og VA. Over-
ordnet ser status pr. 31/12 2015 over midler i træknings-
retten således ud:
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Afd. 71, Porskær - Galten
Mænd i bronze og granit - Kunstner Keld Moseholm 

Kunstfonden - 1998
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Administrationen
Dette afsnit omhandler de forskellige afdelinger i ALBOA's administration.

Ledelsessekretariatet

Udlejningsafdelingen

Økonomi- og huslejeafdelingen

Driftsafdelingen

Projektafdelingen
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Afd. 30, Rundhøj Kollegiet - Højbjerg
"Uglen" - Kunstner Claus H. Nielsen

Kunstfonden - 1998
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Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet 2015:
Fra venstre: Mikkel Dam Junker, IT-administrator - Pia Vibeke Lindgaard, grafisk medarbejder - Jan Rasmus-
sen, grafisk chef - Nicolai Hoberg Vinther, IT-supporter - Karin Sjøstedt, sekretær - Martin Ljung Krabbe, 
kommunikationskonsulent -  Jens Peter Hegelund Jensen, direktør - Jeanet Sonne Kraft, HR koordinator - Ea 
Damgaard, sekretær - Henning Petersen, IT-ansvarlig - Anne-Lene Wähling, boligsocial koordinator.

Følgende medarbejdere er ikke tilstede på billedet:
Kjeld Jespersen, seniorkonsulent - Maria Ayoub, kontorelev - Per Degn, kontorbud - Jaklin Joel Odisho, ren-
gøringsassistent, Anette Hansen, rengøringsassistent og Ole Hansen, rengøringsassistent. 

Ledelsessekretariatet består af 7 underafdelinger:

 � Sekretariat
 � HR & tværgående projekter
 � IT-og telefoni
 � Kommunikation 
 � Grafisk afdeling
 � Boligsocial indsats
 � Intern service
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Elektronisk forsikring i 2015
Håndteringen af ALBOA's forsikrings-
sager foregår nu elektronisk. 

Systemet blev indført i maj 2015, og 
Ea Damgaard varetager den daglige 
sagsbehandling af forsikringssagerne. 
Indtil videre er det blevet til 250 elek-
troniske forsikringssager, og systemet 
fungerer glimrende. 

Blandt andet betyder den elektroni-
ske sagsbehandling, at ALBOA meget 
nemt kan trække statistikker, som vi 
kan bruge ved forhandling af nye for-
sikringsaftaler. Overblik giver altså en 
bedre forhandlingsposition.

I 2015 har ALBOA anmeldt 250 ska-
der. Mest spektakulært var taget, der 
fløj af Stenkildeparken i november, da 
stormen Gorm hærgede. Men også 
glaskeramiske kogeplader, som går i 
stykker, er en klassiker.

ALBOA har anmeldt skader for 
850.000 kroner i 2015. Heraf 250.000 
kroner i Stenkildeparken alene.

ALBOA er forsikret gennem Gjensi-
dige Forsikring og ved Dansk Glas-
forsikring.

Ledelsessekretariatet
Håndtering af forsikringssager sker nu elektronisk.

Søndag den 29. november 2015 hærgede stormen "Gorm"  - i afd. 13, Sten-
kildeparken i Viby blæste taget af en boligkarré

Navngivning af storme
Internationalt har man navngivet 
storme i mange år - fordi meteo-
rologerne har brug for at udpege, 
hvilken storm de taler om.

Behovet kom først til Danmark i 
efteråret 2013, og vi har således 
stiftet bekendtskab med stor-
mene:

Allan, Bodil, Carl, Dagmar, Egon, 
Freja og Gorm

Foto: Ib B. Andersen
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Formål med HR funktion i ALBOA
Personaleopgaverne i ALBOA har ind-
til 2015 været fordelt på flere funk-
tioner. I løbet af 2015 blev mange af 
disse samlet i ledelsessekretariatet 
i form af en HR funktion som bliver 
varetaget af Jeanet Sonne Kraft - tid-
ligere økonomiafdelingen. Dette blev 
gjort for at styrke indsatsen på perso-
naleområdet. 

Et af de områder som fremover skal 
styrkes, er en fortsat udvikling af 
kompetencer hos personalet, så vi er 
rustet til fremtidens krav. Det gøres 
bl.a. ved intern undervisning. 

Afvikling af kurser
I foråret 2015 var der gennemgang af 

vores Design Manual og vores nye for-
sikringsmodul. 

Underviserne er ansatte i ALBOA 
og det foregår i et mødelokale i ad-
ministrationsbygningen. Denne un-
dervisning var målrettet mod vores 
ejendomsfunktionærer og der var 57 
ejendomsfunktionærer tilmeldt og de 
var fordelt på 5 hold. 

Vi har også holdt interne kurser for 
administrationen, hvor vi underviser i 
nye moduler i vores IT system EG Bo-
lig. Der har bl.a. været undervist i lo-
kaleudlejning og forsikringsmodulet. 

Udover at få ny viden med hjem sker 
der også en del erfaringsudveksling i 
løbet af sådan en dag. 

Den interne undervisning har den for-
del, at man kan undervise på egne 
data, hvilket gør det nemmere at for-
holde sig til. Undervisningen veksler 
typisk mellem ”tavle undervisning” 
og praktiske øvelser.

Ledelsessekretariatet
ALBOA har fået en HR funktion.

Ejendomsfunktionærer på kursus - Designmanual

ALBOA's designmanual er tilgæn-
gelig på:

www.alboa.dk / Presserum
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Ledelsessekretariatet er også...
Ledelsessekretariatet er fællesbetegnelsen for en gruppe af forskellige funktioner i admini-
strationen - her præsenterer vi tre af "de små afdelinger" i sekretariatet.

ALBOA Kommunikation
ALBOA har i 2015 optrappet 
indsatsen på det kommunikative 
område. I september 2015 blev 
journalist Martin Krabbe ansat i 
en nyoprettet stilling som kommu-
nikationskonsulent. 

Ansvarsområdet er blandt andet 
beboer/foreningsbladet ALBOA 
inside samt projektstyring af det 
kommende intranet til medarbej-
dere og afdelingsbestyrelser. 

Grafisk afdeling
Grafisk afdeling er også en del af ledelsessekretariatet.
Arbejdopgaverne er mangeartede inden for kriterierne 
design, layout, foto og tryksager - derudover er der 
vedligehold af vores infoskærme i ekspeditionen og ikke 
mindst vedligeholdelse og fortsat udvikling af hjemmesi-
den alboa.dk.

Netop hjemmesiden bliver dér, hvor vi kommer til at 
lægge mere fokus i tiden fremover. ALBOA har et ønske 
om, at øge mulighederne for meget mere digital selvbetje-
ning og det vil kræve, at vi investerer i en ny hjemmeside.
Vi har haft de indledende møder med vores leverandør og 
det ser ud til, at vi kan ombygge den eksisterende side - 
og det sparer da unægtelig en del arbejdstid.

Et af de helt store "must" er naturligvis, at vi kan overføre 
det eksisterende modul med vores plantegninger over 
boligerne - og det ser ikke ud til at blive et problem.

Så vi håber, at vi inden for det næste års tid kan præsen-
tere en "gør det selv" hjemmeside.

Boligsocial koordinator
Det boligsociale arbejde koordineres af ALBOA's boligsociale koordinator. 
I 2015 var der et skift i koordinator, da den hidtidige medarbejder, Mette Jørgen-
sen - valgte at fratræde sin stilling ultimo maj. Medio oktober blev ansat en ny 
koordinator Anne-Lene S. Wähling. 
De sociale tiltag i ALBOA spænder vidt fra de brede og trivselsfremmende initia-
tiver, der som oftest udføres af beboerne selv, til de koordinerede indsatser der 
udføres i tæt samarbejde med Aarhus Kommune og andre.
Af særlige initiativer i 2015 har ALBOA bl.a. bevilget en beboerrådgiver /konflikt-
mægler, der dækker alle afdelinger, men med udgangspunkt i Håndværkerpar-
ken. Desuden har man, i samarbejde med Boligforeningen Århus Omegn - iværk-
sat en ny stor Helhedsplan for Viby syd.
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Personaleforhold
ALBOA bød i 2015 velkommen til:

1. september
Martin Ljung Krabbe

Kommunikationskonsulent

1. december
Anne-Sophie Poulsen
Udlejningsmedarbejder

1. april
Helle Vinther
Projektleder

1. november
Henning Petersen

IT-teamleder

15. august
Anne Akselsen

Elev

19. oktober
Anne-Lene Wähling

Boligsocial koordinator

1. november 
Jeanne Funch Asmussen 

Leder i Viby Syd*

* "Viby Syd" er et af fire boligområder med boligsocial indsats. De øvrige 
tre områder er Håndværkerparken, Rundhøj og Vejlby Vest.

De boligsociale medarbejdere hjælper beboerne med at igangsætte 
aktiviteter, fælles arrangementer, rådgivning m.m.

Boligforeningen Aarhus Omegn og ALBOA står bag en Helhedsplan for 
området "Viby Syd", som er tilgængelig på

www.alboa.dk > Infotorvet



BERETNING 2015

  |  ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS40

Personaleforhold
ALBOA tog i 2015 afsked med:

31. december
John Jensen

Direktør

30. april
Birger V. Jensen

Inspektør

31. marts
Solveig Krone

Forsikringsansvarlig

30. april
Gert Aarslev
Overasistent

30. november
Charlotte Skibby

Udlejningsmedarbejder

31. maj
Mette Jørgensen

Boligsocial koordinator

HUSK!
Du kan altid se den aktuelle medarbejderstab på:

www.alboa.dk > Om ALBOA

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

31. december
Marianne Rasmussen

Udlejningschef
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Udlejningsafdelingen

Ny ledelse i udlejningen
2015 blev året, hvor mangeårig udlejningschef Marianne Rasmussen stoppede. Efter godt 26 år på posten er 
hun nu gået på pension, og sidst set på vej til Thailand. ALBOA ønsker Marianne alt godt i fremtiden.
I udlejningen har Lars Høygaard fået titel af teamleder, mens Peter Hebroe er blevet administrationschef og 
øverste ansvarlige i udlejningen.

Udlejningsafdelingen håndterer bl.a. følgende opgaver:

 � Udlejning af boligerne, garager, carporte m.v.
 � Udlejning af selskabslokaler og gæsteværelser.
 � Indmeldelse.
 � Ventelister, opsigelse, bytteaftaler, fremleje o.l.
 � Kunde- og telefonekspedition.

Nye boligtyper kom til i 2015
ALBOA har i 2015 fået tilføjet en ny type bolig. I forbindelse med en stor renovering har Søndervangen 
nemlig fået 48 såkaldte tilgængelighedsboliger, som altså er de første af sin slags i ALBOA. Udover at være 
totalrenoverede er der nu adgang til samtlige 48 boliger via elevator. ALBOA udlejer fortrinsvis disse til per-
soner med fysisk handicap eller personer over 55 år.

Udlejningsmedarbejdere:
Bagest fra venstre: Helle Lykkegaard - Anne-Sophie B. Poulsen - Mette W. Sørensen - Peter B. Hebroe, ad-
ministrationschef.
Forrest fra venstre: Charlotte S. Madsen - Anne Akselsen, kontorelev  og Lars Høygaard, teamleder. 
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I maj 2015 flyttede Inge og Jørgen Rasmussen fra Søn-
dervangen til Vestergårdsvej. Parrets flytning var den 
naturlige konsekvens af, at Søndervangens beboere to år 
tidligere havde stemt for en renovering. I alt 156 boliger 
samt udearealer har fået den helt store overhaling. 

For 60 af boligerne - heriblandt Inge og Jørgens - var 
renoveringen så gennemgribende, at den betød genhus-
ning et andet sted i ALBOA. Og selvom der gik over et år, 
fra beslutningen var taget, til parret faktisk skulle flytte, 
så begyndte den mentale flytning i samme øjeblik, som 
afdelingsmødet havde taget beslutningen, fortæller Inge.

”Vi er begge over 70 år gamle, og vi er nok ikke sådan 
at rykke rundt med. Og med en forestående flytning sneg 
sig en stille usikkerhed ind i vores liv; hvor skulle vi bo, 
hvordan skulle vi klare det økonomisk, hvad skulle vi tage 
med, hvad skulle vi opmagasinere? Alle den slags spørgs-
mål blev mere og mere påtrængende, efterhånden som 
flyttedatoen nærmede sig.”

Inge og Jørgen har boet i Søndervangen siden 2007, så 
der var masser af flyttekasser at fylde. I alt blev det til 62 
fyldte flyttekasser, hvoraf 32 kom med til Vestergårdsvej, 
hvor parret blev genhuset. Resten blev opmagasineret.

”Det var en ikke nogen nem tid, men hele vejen igen-
nem fik vi den fineste personlige behandling af ALBOA, 
som har vist stort overskud. Undervejs i forløbet blev 
Jørgen syg, og da udlejningen hørte det, sørgede de for, 
at vi fik flyttehjælp.”

Selvhjulpne beboere
Renoveringen af de 156 boliger har kostet i alt 150 millio-
ner kroner. Genhusningen var budgetteret til at koste lidt 
over en million kroner - blandt andet flyttefirma og merle-

Genhusning af beboere
Afd. 24 - Søndervangen. Efter otte måneder med genhusning er Inge og Jørgen Rasmussen 
nu tilbage i deres nyrenoverede bolig i Søndervangen. Og de er vilde med resultatet.

jeudgifter. Men det endelige regnskab viser, at genhusnin-
gen har kostet under halvdelen af det budgetterede beløb. 
Det fortæller projektleder Preben Holm Christensen.

”Beboerne har i vidt omfang selv klaret at pakke deres 
ting ned og op. Selv ældre damer har klaret det selv. 
Samtidig har vores udlejningsafdeling været dygtige til 
- sammen med beboeren - at finde den rigtige genhus-
ningsbolig, så vi har også sparet på den front.”

At beboerne i Søndervangen har været så selvhjulpne 
har betydet, at der har været råd til yderligere forbedrin-
ger: Maling af vægge i kældre, nyt faldsand og udstyr til 
legeplads.

Spejlvendt tilværelse
Efter otte midlertidige måneder på Vestergårdsvej kunne 
Inge og Jørgen Rasmussen så flytte tilbage til Søndervan-
gen i januar 2016, og parret er glade for deres nyrenove-
rede bolig. 

”Resultatet er blevet superflot, det er nærmest en helt 
ny lejlighed. Vi har fået lukket altan, automatisk ventila-
tionsanlæg og en elevator, som gør, at vi kan tillade os at 
blive boende her, så længe det skal være.” 

Parret bor i samme opgang som tidligere, men er flyttet 
fra st. th. til 2. tv., og det gør en stor forskel, fortæller 
Jørgen.

”Da vi boede i stuen, havde vi nærmest en form for 
portnerfunktion. Vi kunne følge med i, hvem der kom og 
gik, og der var mere gang i den med smækken af døre og 
larm i opgangen. Heroppe er der helt stille og meget mere 
lyst. Vi har også altid boet til højre, så hjernen skal på 
en eller anden måde omstille sig til, at alting pludselig er 
spejlvendt.
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Genhusningskabalen gik op
I 2015 var genhusningen af over 100 beboere fra Søndervangen en af de helt store udfor-
dringer for ALBOA’s udlejningsafdeling. 

Da beboerne i Søndervangen i 2013 
besluttede, at tiden var moden til en re-
novering, fik ALBOA’s udlejningsafdeling 
rygende travlt. Oven i de almindelige 
opgaver skulle udlejningen over en peri-
ode på ti måneder nu også finde 60 nye 
boliger til genhusning. Samtidig skulle 
udlejningen kortlægge ønsker og behov 
hos hver enkelt af de over 100 beboere, 
som stod over for genhusning. For at få 
styr på kabalen etablerede udlejningen i 
en periode ligefrem et fremskudt kontor, 
fortæller udlejningsmedarbejder Helle 
Lykkegaard.

”Vi flyttede i en periode ind i Søn-
dervangens vaskeri, så vi kunne snakke 
med beboerne for at finde ud af, hvor-
dan vi kunne hjælpe dem. For mange 
af beboerne havde genhusningen nogle 
konsekvenser, som vi måtte forholde 
os til – for eksempel måtte børn flytte 
skole. Og 100 mennesker har i sagens 
natur vidt forskellige behov, som vi 
skulle tage hensyn til; nogle er gangbe-
sværede, og nogle har husdyr og mange 
vil selvfølgelig gerne blive i nabolaget.”

Få flytter tilbage
Når man bliver genhuset, har man 
også mulighed for at blive boende i 
den bolig, man bliver genhuset i. Det 
tilbud har mange nu tidligere beboere i 
Søndervangen taget i mod. Blot fire ud 
af 60 er flyttet tilbage. Resten er flyttet 
et helt tredje sted hen, eller er blevet 
boende i deres genhusningsbolig. Det er 
primært Stenkildeparken, Øster Allé og 
Byvangen.

For udlejningsafdelingen betød de 
mange til- og fraflytninger også en 
masse ekstraarbejde i form af forbrugs-
opgørelser og flytteafregninger, fortæl-
ler Helle Lykkegaard. 

”Vi har brugt virkelig mange timer 
på genhusningen af Søndervangen, så 
det er dejligt at se den komme godt i 
mål nu.”

Søndervangen I - tidslinie:
1966: 
Søndervangen I opføres 

16. maj 2013: 
Søndervangens afdelingsmøde 
beslutter en gennemgribende 
renovering af samtlige 156 boliger. 
60 boliger bliver ombygget til 48 
boliger, som skal have elevator, og 
beboerne i disse skal genhuses.

Januar 2014: 
ALBOA’s udlejningsafdeling begyn-
der at interviewe beboerne med 
henblik på genhusningen.

1. juli 2014: 
De første beboere bliver genhuset.

1. februar 2016: 
De sidste nye beboere flytter ind i 
Søndervangen, som igen er fuldt 
beboet.

Udlejningsmedarbejder Helle Lykkegaard puster ud efter en travl - men spændende periode 
med genhusningen af mere end 100 mennesker.

48 boliger er nu tilgængelige via elevator 
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Afd. 31, Søndervangen II - Viby
"Rytmer" - Kunstner Bogdan Hoffmann

Skænket af Abrahamsen & Nielsen A/S i.f.b. 
med renoveringen i 1991
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Økonomi- og huslejeafdelingen

Økonomiafdelingen håndterer bl.a. følgende opgaver:

 � Udarbejder regnskaber og budgetter.
 � Kreditorbetalinger.
 � PBS administration.
 � Forbrugsregnskaber. 
 � Lønadministration.

Økonomimedarbejdere:
Bagest fra venstre: Cindie Bang-Hansen - Tina Due Karlshøj - Tina F. Pedersen - Peter B. Hebroe, administra-
tionschef.
Forrest fra venstre: Lan Le, teamleder - Mie L. Pedersen - Lis Madsen - Berit Riis.

Huslejeafdelingen håndterer bl.a. følgende opgaver:

 � Huslejeopkrævninger og huslejevarslinger.
 � Flytteafregninger og andre debitorbetalinger.
 � Restancer.
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Elizabeth Nielsen fra Kjærslund fik i 2015 finansieret 
et nyt køkken gennem råderetten.
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Mange beboerne ved, at det er muligt at få et nyt køkken 
via råderetten. Færre ved, at ALBOA holder øje med de 
lån, som finansierer de mange køkkener. Og når renten 
falder tilstrækkeligt, så reagerer ALBOA. 

I løbet af 2014 og 2015 faldt renten så meget, at 
ALBOA’s økonomiafdeling til sidst vurderede, at det ville 
være formålstjenesteligt at lægge lånene om. Det fortæl-
ler ALBOA’s administrationschef, Peter Hebroe.

”En låneomlægning koster nogle interne ressourcer 
i form af nye beregninger, så det er ikke noget, vi gør i 
samme øjeblik, som renten falder en anelse. Men renterne 
blev jo bare ved at falde, så til sidst gav beslutningen sig 
selv.” 

Mange bække små
For den enkelte beboer drejer besparelsen sig typisk om 
40-50 kroner om måneden, men samlet har låneomlæg-
ningen sparet ALBOA’s beboere for en årlig udgift på 
930.000 kroner.

Så selvom det koster nogle mandskabstimer, og det 
er hårdt rugbrødsarbejde at gennemgå de mange lån, så 
er det en manøvre, som ALBOA’s økonomiafdeling har 
prioriteret i løbet af 2015. Og det er arbejde, som kommer 
til at fortsætte i 2016 og formentlig også i 2017, fortæller 
Peter Hebroe.

”Der er tale om flere hundrede lån, som vi skal beregne 
på ny, og som flere gange skal køre frem og tilbage 
mellem kreditforening og os, så selve udmøntningen af 
besparelsen kommer til at tage tid. Men alle får naturlig-
vis, hvad de skal have.”

Størstedelen af lånebesparelsen (cirka 800.000 kroner 
årligt) kommer på lån, som er optaget gennem de enkelte 
afdelinger. Den besparelse er en af grundene til den 
rekordlave gennemsnitlige huslejestigning for ALBOA’s 
afdelinger i 2016: 0,96 %. Den resterende del af lånebe-
sparelsen (cirka 130.000 kroner årligt) gælder individuelle 
lån, og det er altså de penge, som kommer retur til de 
berørte beboere.

Bedre råd til råderet
Elizabeth Nielsen fra Kjærslund er en af de mange bebo-
ere, som har benyttet sig af den individuelle råderet. Efter 
14 dages ferie kom hun i august 2015 hjem til et helt nyt 
køkken, som hun selv havde valgt og fået finansieret gen-
nem råderetten.

”For mig har det været en meget positiv oplevelse. Det 
var en fornøjelse bare at kunne tage på ferie, og så er der 
et helt nyt køkken, når man kommer hjem. Køkkenet er 
blevet et rum, jeg har lyst til at opholde mig i nu.”

Råderetten blev i 2005 kraftigt udvidet, og den udvi-
dede råderet har vist sig at være populær blandt ALBOA’s 
beboere. Rigtig mange har siden 2005 benyttet sig af den 
til at få nyt køkken eller badeværelse. Og det er en stor 
del af de beboerne, som nu får billigere lån, og dermed en 
lidt lavere husleje.

Elizabeth Nielsens køkken er så nyt, at ALBOA endnu 
ikke har hjemtaget lån til finansieringen af køkkenet, så 
hun får i sagens natur heller ikke del i besparelsen ved 
den nuværende låneomlægning. 

Køkkenet koster som udgangspunkt en huslejeforhøjelse 
på 530 kroner om måneden i 20 år. Men hun kan sand-
synligvis alligevel se frem til at blive sat ned i ydelse i den 
nærmeste fremtid. Det skyldes, at ALBOA først hjemtager 
de bagvedliggende lån, når der er en tilstrækkelig stor 
masse af lån. Ellers bliver det for dyrt i administration. 

I Kjærslunds tilfælde ligger grænsen ved cirka en mio. 
kroner. Og hvis renten vedbliver at være lav, så bliver det 
endelige lån altså billigere end oprindeligt beregnet. 

930.000 kroner retur til lejerne
ALBOA’s økonomiafdeling sikrer de billigst mulige lån, når beboerne skal have finansieret 
nye køkkener. I en del tilfælde betyder det, at beboerne bliver sat ned i husleje. 

Fakta om "individuel modernisering":
Flere og flere af ALBOA’s afdelinger åbner mulighed for 
individuelle moderniseringer/forbedringsarbejder i botiden. 
Hvilke arbejder man kan lave - og hvad det må koste, beslut-
tes på et afdelingsmøde.

Principielt er der 3 muligheder:
 � Modernisering af køkken.
 � Modernisering af badeværelse.
 � Andre f.eks.: 

  - Fliser i badeværelse.
  - Klinkegulv i stedet for parket.

Moderniseringsarbejderne finansieres med eksterne lån, 
hvor alene de berørte beboere betaler ydelserne og låneom-
kostningerne.
Lånet er bundet til den enkelte bolig. Ved fraflytning overta-
get den nye lejer låneydelserne.
Hver afdeling har et loft over det beløb der kan lånes, 
beløbet pristalsreguleres én gang om året. Hvis prisen for 
moderniseringen overstiger det max tilladte beløb, skal lejer 
betale merprisen kontant.

Læs mere og se lånegrænserne på:
alboa.dk » infotorvet » Råderet og modernisering
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Nyt inkassofirma
ALBOA slipper ikke gamle skyldnere. Derfor anvender vi 
inkassofirmaer til at inddrive gammel gæld.

Samtidig sørger inkassofirmaet for med jævne mellemrum 
at forny vores fordringer, så de ikke bliver forældede. I 
2015 har vi skiftet inkassofirma. 
Tidligere anvendte vi Lindorff, som stadig håndterer en 
række sager, men nye sager overgår fra og med 2015 til 
"Intrum Justitia", hvor vi får en højere andel af det ind-
drevne beløb.

Kort nyt i økonomiafdelingen i 2015

Der er ingen vej uden om,
gammel gæld skal betales!

Gældsrådgivning - nu i Rosenhøj
ALBOA’s samarbejde med BRFkredit ophørte i begyndel-
sen af 2015. Efter en periode på næsten to år og op mod 
40 succesfulde gældsrådgivninger, ønskede BRFkredit at 
bruge kræfterne et andet sted. 

Gældsrådgivningen har været meget efterspurgt, og det 
er en stor kvalitet for en boligorganisation, at vi har mulig-

hed for at tilbyde økonomisk rådgivning til betrængte be-
boere. Derfor har vi fortsat mulighed for gældsrådgivning. 

Hver tirsdag fra kl. 13.30 - 16.00 i "Nabohuset" i Rosen-
høj - har beboerne mulighed for at få rådgivning af Peter 
Fredberg, som er pensioneret bankmand. 

Tidsbestilling på telefon 24 34 29 31

"Nabohuset"
Rosenhøj 29-31 // 8260 Viby J
www.vibysyd.dk

Når samfundet oplever lavkonjunkturer rammer det desværre også vores betalingsevne, og 
nogen kommer bagud med huslejen. ALBOA forsøger at løse denne opgave - og bevæger 
sig i begge ender af skalaen med "mulighedernes værktøjer".
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Projektafdelingen

Projektafdelingen tager sig af nybyggerier, renoveringsprojekter, ombygninger og andre byggetekni-
ske opgaver. Samtidig yder afdelingen byggeteknisk vejledning til resten af organisationen. Projektaf-
delingen er desuden energiansvarlig for samtlige afdelinger, der administreres af ALBOA.

Projektafdelingen 2015:
Fra venstre: Peter Ender Madsen, projektleder - Ole Berg, projektchef - Preben H. Christensen, projekt-
leder, Helle Vinther, projektleder og Niels Munthe, energileder.
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ALBOA og beboerne
Inden et renoveringsprojekt er helt færdigt, udfører ALBOA's projektafdeling en såkaldt 
mangelgennemgang. Den forener beboerens praktiske viden med ALBOA's faglige eksper-
tise og sikrer det bedst mulige resultat.

En god begyndelse er vigtig. Men en god afslutning har 
også stor værdi. Når et renoveringsprojekt er afsluttet, 
udfører ALBOA’s projektafdeling derfor -  i samarbejde 
med beboeren – den såkaldte mangelgennemgang.

Det ved beboerne i Søndervangen II alt om. Beboerne 
i Søndervangens andet byggeafsnit fra 1969 besluttede 
i 2014, at tiden var moden til modernisering af de 45 år 
gamle toiletter og badeværelser. Samtlige 294 boliger har 
derfor i løbet af 2015 fået en overhaling. I alt har projek-
tet kostet 51 mio. kroner, fortæller Niels Munthe, som er 
energileder i ALBOA.

”Nogle af boligerne har to toiletter, så i alt er vi landet 
på omtrent 364 enkeltstående moderniseringer. Og vi skal 
naturligvis kontrollere, at de er lavet ordentligt.”

 Til det formål er mangelgennemgangen opfundet. 
Mangelgennemgangen består i, at ALBOA – sammen 
med rådgiver og den udførende håndværker – besøger 
hver enkelt bolig for at inspicere resultatet. Og her spiller 
beboeren en stor rolle, forklarer Niels Munthe.

”Som boligorganisation er vi naturligvis interesseret 
i, at vi får så godt et resultat som muligt. Vi er beboer-
nes forlængede arm, og når vi kommer på mangelgen-
nemgang, så har beboeren typisk benyttet sig af det nye 
badeværelse i et stykke tid. 
Det betyder, at han eller hun ofte har opdaget en række 
ting, som kun kan opdages gennem almindelig brug, og 
som vi derfor ikke kan se. Vi har til gengæld blik for nogle 
ting, som beboerne måske ikke har lagt mærke til. På den 
måde er det kun gennem samarbejdet med beboeren, at 
vi kan sikre den bedste kvalitet.”

Masser af valgmuligheder
I dag har beboeren i langt de fleste tilfælde mulighed for 
at træffe en række individuelle valg, når boligen skal reno-
veres. I Søndervangen kunne beboerne eksempelvis vælge 
at få installeret gulvvarme, håndklædetørrer, et skab 
under vasken samt vælge mellem fire forskellige typer 
flisebelægning. Og valgmulighederne giver god mening, 
forklarer Niels Munthe.

Grundig gennemgang af det udførte arbejde sammen med den rådgivende ingeniør. Som en del af mangelgennem-
gangen aflæses vandmålerne

Samarbejde mellem
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”I gamle dage var der ingen valgmuligheder, og selvom 
valgmuligheder giver forskellige badeværelser, som kan koste 
mere at vedligeholde, så betyder valgmulighederne også, at 
beboerne føler en højere grad af ejerskab og måske derfor 
passer bedre på tingene.”

Typisk er en mangelgennemgang klaret på 15 minutter og 
afføder normalvis en håndfuld punkter, som håndværkeren 
skal udbedre. Nogle kan klares på stedet, andre kræver en 
større indsats. 

Søndervangen II er langt fra det eneste sted, som har 
været igennem en mangelgennemgang. I samarbejde 
med beboerne gennemfører ALBOA hvert år flere 
hundrede mangelgennemgange. I 2015 blev det til 
omtrent 570 af slagsen. 

ALBOA fungerer altså som en slags garant for, at ar-
bejdet er i orden. Samtidig er afdelingernes renoverin-
ger i dag omfattet af en byggeskadeforsikring og bliver 
grundigt kontrolleret efter både ét og fem år. 

De gamle toiletter og håndvaske ender i en container ved Søn-
dervangen - med tak for "tro tjeneste"

Laura Fallows har boet i Søndervangen i 10 måneder. ”Vi nåede lige akkurat at flytte ind, så vi kunne få indflydelse på vores nye badeværelse. Vi 
har valgt den store pakke med gulvvarme, håndklædetørrer og fliser hele vejen rundt.”
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Kort om projekter i 2015

Røgfri boliger 
undervejs i Galten
Den 18. juni 2015 tog ALBOA sam-
men med Skanderborgs borgmester 
Jørgen Gaarde første spadestik til 41 
nye almene boliger. Som noget nyt 
har ALBOA besluttet, at et antal boli-
ger skal være forbeholdt ikke-rygere.

”Vi oplever, at der er en stigende 
efterspørgsel efter boliger af denne 
type, og vi vil gerne bakke op om de 
nye strømninger,” forklarer ALBOA's 
næstformand, Michael Korsholm.

Afdelingen kommer til at hedde 
"Svaneparken", og der er på mange 
måder tale om et byggeri, som er til-
passet moderne krav. ALBOA bygger 
41 almene boliger, de fleste af dem 
som familieboliger, mens 10 af dem 
bliver +55-boliger, altså boliger for 
lejere over 55 år, der ikke har hjem-
meboende børn.

Skanderborgs borgmester, Jørgen Gaarde - tager 1. Spadestik til Svaneparken i 
Galten. ALBOA’s næstformand, Michael Korsholm ser til.

Byggestart juni 2015
Indflytning forventes september-oktober 2016
41 almene boliger samt et fælleshus.

10 stk. af boligerne er forbeholdt 
+55 årige uden hjemmeboende børn.

15 stk. af boligerne er forbeholdt ikke-rygere.

25 stk. 3-rums boliger på  88-92 m²
10 stk. 4-rums boliger på  104-111 m²
  6 stk. 5-rums boliger på   107-113 m²

Fælleshus på 165 m²

Arkitektfirma Frost Larsen, Skanderborg
Totalentreprenør CJ-Group

Svaneparken - Galten
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Kort om projekter i 2015

Nyt kvarterhus under 
opførelse i Søndervangen

ALBOA’s projektafdeling har i løbet 
af 2015 stået for planlægningen af 
et nyt kvarterhus midt i Søndervan-
gen, som er et af ALBOA’s største 
boligområder. Derfor kunne rådmand 
Kristian Würtz og ALBOA’s formand 
Poul Ankersen sammen tage et første 
spadestik til det, som bliver et splin-
ternyt og topmoderne kvartershus for 
beboere og institutioner i Viby Syd.

Kvartershuset bliver på intet mindre 
end 450 multifunktionelle kvadrat-
meter og har fået navnet ”Basen”. 
Prisen for herligheden er 15,4 mio.
kroner, hvoraf RealDania har doneret 
7,1 mio. kroner. Tidligere har beboer-
ne haft glæde af ”fritidsgården”, som 
er stuebygningen fra den oprindelige 
gård, som Søndervangen er udstyk-
ket fra. ”Gården” blev revet ned 
ultimo januar 2016.

ALBOA forventer, at det nye kvarters-
hus er færdigt september 2016.

I 2015 blev ALBOA ufrivilligt involve-
ret i en af de største danske bygge-
skandaler i årtier: 

Sagen om de fugtsugende 
MgO-plader. 

Pladerne er blevet brugt som vindspær-
re i facaden på knap 20.000 almene 
boliger. Til en renovering i Kjærslund 
havde entreprenøren nemlig anvendt 
de fugtsugende plader.

Problemet med pladerne er, at de op-
tager fugt fra udeluften. Når pladen 
ikke kan optage mere fugt, så begyn-
der den at ”svede”. Og den væske 
som kommer ud af pladen er nu blevet 
saltholdig, og får skruer, klammer og 
beslag til at ruste. 

Fugtsugende vindspærre-plader i Kjærslund

Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz og formand, Poul Ankersen, fik velvillig graver-
hjælp fra en nærliggende børnehave.

Samtidig stiger risikoen for råd i træ-
værket.

Udfordringer er der altså masser af 
i forbindelse med MgO-pladerne. 
Derfor var det ekstra glædeligt, da 
Byggeskadefonden - som kan be-
skrives som ALBOA's forsikrings-
selskab - i januar 2016 meddelte, at 
fonden vil forestå den nødvendige 
udbedring af de problemramte fa-
cader. 

Kjærslund får ingen udgifter ved ar-
bejdet, da afdelingens ”selvrisiko” 
bliver betalt af ALBOA's dispositi-
onsfond. Udbedringen begynder, 
når Byggeskadefonden har afgjort 
det juridiske.

Fakta om MgO-plader
Magnesiumoxid-plader (MgO-plader) 
er blevet brugt som vindspærre i fa-
caden på knap 20.000 almene boliger 
og et ukendt antal parcelhuse, sko-
ler, daginstitutioner, sygehuse og er-
hvervsbyggeri. I flere byggerier er der 
opstået fugtskader, og MgO-pladerne 
er ifølge Byggeskadefondens konsu-
lenter årsagen.

Det er imidlertid ikke alle bygninger, 
hvor pladerne er brugt, der har vist 
tegn på fugtskader. Derfor vurderer 
konsulenterne, at det formentligt kun 
vil være nødvendigt at fjerne pladerne 
i halvdelen af de bygninger, hvor de er 
brugt. Det vil imidlertid også medføre 
en udgift på over én milliard kroner.

Hvem der kommer til at betale er end-
nu uafklaret, men flere voldgiftssager 
er på vej.

Kilde: Ingeniøren.dk
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PROJEKTAFDELINGEN GENERELT
Et af hovedområderne i disse år er renoveringssager, som støttes under Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning.
Der var i 2015 en igangværende sag i Søndervangen og på Hjulbjergvej. Hertil kommer yderligere 14 sager, der ligger som 
ansøgning hos Landsbyggefonden og forventes gennemført i perioden 2016 - 2023. Sagerne omfatter ca. 1/5 af ALBOA’s 
afdelinger. 
Ud over udbedring af byggeskader bliver afdelingerne oftest samtidigt opgraderet til nutidig energimæssig standard, 
ligesom der er meget fokus på indeklimaet. For etageboligernes vedkommende ombygges og moderniseres der som regel 
også en eller flere opgange, som forsynes med elevatorer og dermed gøres velegnede til kørestolsbrugere.
Her er en oversigt over nybyggeri og større renoveringssager der er undervejs - eller afsluttet i 2015.

NYBYGGERI 
Afdeling 16 - Høvænget
Afdelingens fælleshus brændte i 
2012. I marts 2015 blev der godkendt 
et forslag med et fælleshus på 120 
m2. Fælleshuset blev færdigt i decem-
ber 2015.

Budgetramme kr. 1,9 mio.

RENOVERINGER
Afdeling 7 - Saralystparken I-III
Kloakker og udearealer
I perioden juni 2015 - november 2016 
separeres kloakkerne.
Separering vil løse et akut problem 
med vandindtrængen i kældre ved 
skybrud. Separering af kloakker vil 
dog også blive et kommunalt krav i 
de kommende år.
Afslutningsvis istandsættes udearea-
lerne.

Budgetramme kr. 24,8 mio.

Afdeling 9 – Saralystparken II
Ombygning af Lokal Brugsen
Efter Brugsens ophør er der gennem-
ført et projekt, hvor der er indrettet 3 
stk. 2-rums +55 boliger. Desuden er 
der indrettet 2 gæsteværelser.
Indflytning skete i juni 2015.

Budgetramme kr. 4,9 mio.

Afdeling 12 - Grønnegården
Renovering af installationer og sepa-
rering af kloakker
Arbejdet udføres i perioden august 
2015 - marts 2016.

Budgetramme kr. 13,8 mio.

Afdeling 24 - Søndervangen I
Renovering af afdelingen
I august måned 2014 blev der igang-
sat en gennemgribende renovering, 
som bl.a. omfattede energirenovering 
af ydervægge, facadepartier og tage. 
Desuden blev indeklimaet  forbedret 
ved installering af ventilationsanlæg 
med varmegenvinding.

En tredjedel af opgangene er om-
bygget og istandsat fuldstændigt 
indvendigt med større køkkener og 
badeværelser. Desuden er der instal-
leret elevatorer, så disse 8 opgange 
er velegnede, hvis man ikke længere 
kan klare trapperne.

I de 8  opgange er antallet af boliger 
reduceret fra 60 til 48 for at skaffe 
plads til elevatorer samt større køk-
kener og badeværelser.
De grønne tiltag i afdelingen har om-
fattet solceller på tagene og genbrug 
af regnvand i fællesvaskeriet.
Projektet afsluttes i starten af 2016.

Budget kr. 150,7 mio.

Afdeling 31 - Søndervangen II
Renovering af badeværelser og instal-
lationer
I slutningen af 2014 påbegyndte 
håndværkerne en renovering af bade-
værelser og installationer.
Arbejdet afsluttes i april 2016.

Budget kr. 51,1 mio.

Afdeling 36 - Byagerparken.
Renovering af installationer samt 
varmerør i terræn
Arbejdet udføres i perioden juni 2015 
- februar 2016.

Budgetramme kr. 28,0 mio.

Afdeling 39 - Hjulbjergvej
Renovering med Landsbyggefonds-
støtte
I 2014 og 2015 er der gennemført 
en renovering af klimaskærmen dvs. 
ydervægge og tage - som en del af 
projektet er der forinden udskiftet 
vinduer og døre.
Projektet blev afsluttet med fornyelse 
af alle belægninger i afdelingen.

Budget kr. 37,8 mio.
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Driftsafdelingen

Inspektørerne er ansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse i afdelingerne. Inspektørafdelingen plan-
lægger og udfører fraflytningssyn, behandler klager over husordensreglerne og behandler forsikringssager.
Det er også inspektørerne der har den daglige ledelse af ejendomsfunktionærerne.

Driftssekretariatet bistår inspektørerne med alle opgaverne, bl.a.:
 � Telefon- og skrankekspedition af kunder til driftsafdelingen.
 � Synsplanlægning og indkaldelse til syn.
 � Koordinering af istandsættelse ved fraflytning, prisoplysning m.v.
 � Koordinering af indvendig vedligehold.
 � Korrespondance vedr. driftsafdelingen.
 � Administration af ferie/sygdom hos ejendomsfunktionærerne.

Medarbejdere i driftsafdelingen:
Fra venstre: Michael Larsen, inspektør - Kim B. Olsen, inspektør - Hans Jørgen Rohde, inspektør - Ib B. 
Andersen, driftschef - Dennis Rasmussen og Marianne Ekmann, driftssekretariatet - Lene D. Bjerregaard, 
inspektør - Allan Haahr, inspektør - Ole K. Pedersen, inspektør.
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Større ansvar, mere frihed og bedre muligheder for sam-
arbejde. Sådan beskriver varmemester Casper K. Nielsen 
effekten af det driftssamarbejde, som fem afdelinger i 
Stavtrup indgik i 2015. 

Driftssamarbejdet er stadig kun i sin begyndelse, så 
i første omgang deles de fem afdelinger om maskin- og 
værktøjsindkøb samt to afløsere, som altså kan fungere i 
alle fem afdelinger, alt efter hvor behovet er.

”Hvis en lille afdeling eksempelvis skal have klippet 
hæk, så kan man nu bestille afløserne til at komme på en 
bestemt dag. Det giver bedre mulighed for at planlægge 
arbejdet - og så er det bare meget sjovere at arbejde sam-
men,” forklarer Casper. 

Selvstyrende enheder
Netop det at ejendomsfunktionærerne kan lære hinanden 
at kende på tværs af klassiske afdelingsskel, er en af de 
store fordele ved driftssamarbejdet, fortæller Casper.

”Tidligere så vi sjældent hinanden på tværs af afde-
lingerne. En funktionær i en lille afdeling kunne passe sig 
selv, hvis det var det, han ville. Det er ikke længere muligt 
i dag, hvor vi hver fredag spiser morgenmad sammen og 
har mulighed for at snakke både fagligt og personligt. 
Osteklokken har løftet sig en smule, og det er mit klare 
indtryk, at driftssamarbejdet giver en bedre faglighed og 
en bedre kollegialitet. Vi har også fået en højere grad af 
frihed til og ansvar for selv at planlægge vores arbejde. Vi 
er mere selvstyrende end tidligere, og det er altid dejligt 
at blive stolet på.”

Adgang til store maskiner
Maskinindkøb på tværs af afdelingerne er et andet 
område, hvor driftssamarbejdet har vist sig at være en 

fordel. Små afdelinger behøver ikke købe sig fattige i store 
maskiner, som står stille meget af tiden. Samtidig betyder 
samarbejdet, at mindre afdelinger netop kan få adgang 
til de store maskiner, når de har brug for det, fortæller 
Casper K. Nielsen.

”For eksempel har vi en traktor med feje- sugeanlæg, 
som koster 150.000 kroner. Den har vi alle en del af, og 
den kan rekvireres, når der er brug for den. På den måde 
står den stille i langt mindre tid.” 

Grænser forsvinder
Driftssamarbejdet i Stavtrup omfatter i alt 662 boliger i 
fem afdelinger:

 � Råhøjparken - 221 boliger
 � Salamanderparken - 151 boliger
 � Stavtrup Vænge - 110 boliger
 � Klokkeblomstvej - 48 boliger 
 � Bøgeskovparken - 60 boliger 
 � Engelundsvej (I+II)- 72 boliger

I alt syv ejendomsfunktionærer og to afløsere er beskæf-
tiget i de syv afdelinger. Og det er altså særligt afløserne, 
som kan glide rundt mellem afdelingerne.
Men på længere sigt kan grænserne mellem afdelingerne 
forsvinde endnu mere. Det fortæller ALBOA’s driftschef Ib 
B. Andersen.

”Det er tydeligt at se, at ejendomsfunktionærerne har 
stor glæde af den større grad af kollegialitet og faglighed, 
som ligger i det at arbejde sammen. Gennem tiderne har 
nogen fået lov at passe sig selv, og det har ikke altid givet 
de bedste resultater. Samtidig kan vi se, at der er mas-
ser af effektivisering at hente på det her område - så vi 
kommer nok til at se den klassiske stedsbundne vicevært 
forsvinde.”

Når osteklokken løfter sig
Ejendomsfunktionærerne i Stavtrup har i 2015 lært hinanden bedre at kende. Afdelingerne 
i Stavtrup har nemlig taget det første skridt ud i et driftssamarbejde.

Driftssamarbejdet betyder, at funktionærerne kan hjælpe hinanden. 
Også på tværs af de klassiske skel mellem afdelingerne.
Allan M. Sørensen og Casper K. Nielsen.
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Casper K. Nielsen har arbejdet i ALBOA i 23 år. 
I dag er han varmemester i Råhøjparken, som
med sine 221 boliger er den største af de syv
afdelinger i driftssamarbejdet.
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Driftsafdelingen kort - i 2015

Australsk ministerbesøg
i Håndværkerparken
Inspektør Ole Pedersen fra ALBOA's 
driftsafdeling fik i oktober 2015 for-
nøjelsen af at vise en australsk bolig-
minister rundt i Håndværkerparken. 

Den nyslåede australske boligminister, 
Brad Hazzard, havde nemlig valgt 
netop Danmark til at blive klogere på, 
hvordan man bygger almene boliger 
med succes. 

Ole Pedersen (t.v.) viser Brad Hazzard 
rundt i Håndværkerparken. Med er mi-
nisterens sekretær samt direktør for BL - 
Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen.

Flere klager
Når mennesker bor tæt ved hinanden 
kan det ikke undgås at der opstår na-
bostridigheder i større eller mindre 
grad - heller ikke når man bor i en af 
ALBOA’s afdelinger. 

I 2015 modtog ALBOA's driftsafdeling 
382 klager. Det er en stigning på 18 
procent i forhold til 2014. Knap halv-
delen af klagerne omhandler overtræ-
delse af husorden - eksempelvis affald 
på trappen og benyttelse af vaskeri. 
En fjerdedel af klagerne omhandler 
støj fra naboer. En tredje større grup-
pe af klager går på husdyr.

Langt størstedelen af klagerne klarer 
vi i mindelighed. Ti klager har vist sig 
så knudrede, at de er gået videre til 
vores advokat. Ni sager blevet ind-
bragt for beboerklagenævnet og en 
enkelt sag havnede i boligretten.

ALBOA fik medhold i alle sager i be-
boerklagenævnet, hvorimod lejeren 
fik medhold i boligretten i en sag, der 
omhandlede uenighed om forbrug.  

Driftsafdelingens opgaver er mangeartet i løbet af et år, og det gør arbejdsdagen uforudsi-
gelig og spændende - her er et lille udpluk af årets udfordringer.
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Driftsafdelingen kort - i 2015

René Buhl Christensen er tidlig oppe og 
skaber vej gennem snemasserne.

Inspektør Ole Pedersen klarer fraflyttersynet på Hjulbjergvej via en iPad. Alle oplysninger 
går direkte til ALBOA's administration, hvor driftssekretariatet sætter gang i prisindhent-
ning på istandsættelsesarbejdet.

Styr på sneen
I 2015 forhandlede ALBOA en fælles 
vinterberedskabsplan på plads med 
ejendomsfunktionærerne. 

Og vinteren har vist, at ALBOA har et 
særdeles effektivt beredskab, når vin-
tervejret sætter ind.

Fuldt elektronisk 
fraflyttersyn
2015 blev året, hvor ALBOA's drifts-
afdeling kom i mål med elektroniske 
fraflyttersyn. 

Fra og med 2016 foregår alle fraflyt-
tersyn på stedet via en iPad. Det elek-
troniske fraflyttersyn giver mulighed 
for at lejer kan skrive under med det 
samme. Dermed får sagen en meget 
hurtigere sagsbehandling og samtidig 
reduceres risikoen for at lave fejl. 
Den helt store gevinst kommer, når 
ALBOA's driftsafdeling skal behandle 
de indkomne data. Alt ligger klar, og 
håndværkere og lignede kan rekvi-
reres uden videre. Driftsafdelingen 
forventer, at indflytningssynet i løbet 
af 2016 også kommer til at foregå di-
gitalt.

Ændringer i medarbejderstaben - driftsafdelingen 2015:

Afgang ejendomsfunktionærer:

Lars Peter Nielsen ......................30.06.15
Ivan Illingworth .......................... 31.12.15
Billy Sølver .................................30.09.15
Jan Ernst .................................... 30.11.15
Ole Pedersen .............................. 31.10.15
Allan Rasmussen ........................ 31.10.15
Steffen Frey ................................18.08.15
Thomas Sandau ......................... 31.12.15
Troels B. Andersen .....................30.06.15

Ansættelser - ejendomsfunktionærer:
Johnn Gervig Rasmussen:
fastansat pr. 1. oktober 2015 
(blev ansat som afløser pr. 26. maj 2015)

Carina W. Ø. Sørensen:
fastansat pr. 12. oktober 2015 
(blev ansat som afløser pr. 1. juli. 2015
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Den fremtidige byudvikling i Aarhus 
lader til at blive en udfordring for 
ALBOA, som traditionelt har stået 
stærkt i det sydlige Aarhus.
Kommunens indledende forslag læg-
ger imidlertid op til at udviklingen af 
Aarhus skal ske i nordlig retning. Det 
gælder blandt andet letbanen, som 
primært bevæger sig mod Skejby, 
Lisbjerg og Lystrup. Anden etape 
går over Hasle Torv over Gellerup til 
Brabrand. 

At udviklingen nu bevæger sig 
nordpå er en udfordring, som ALBOA 
vil tage op. ALBOA vil arbejde for at 
holde politikerne fast på jorden. De 
skal ikke have lov at glemme, at der 
også syd for rådhuset eksisterer et 
Aarhus, som skal udvikles og betje-
nes ordentligt af kollektiv trafik.

Helt glemt er vi dog heldigvis 
ikke. En del af kommunens forslag til 
byudvikling går nemlig på fortætning 
af eksisterende boligområder. Det 
har vi set et eksempel på i området 
overfor Håndværkerparken. På den 
anden side af Bjødstrupvej - hvor der 
er i dag er små erhvervsvirksomhe-
der - foreslår kommunen nu, at der 
skal bygges boliger. Det er godt set af 
kommunen, og det vil ALBOA gerne 
medvirke til.

Fra og med 2015 er det Aarhus 
Kommune, som fordeler byggekvoter 

til de aarhusianske boligorganisa-
tioner. Tidligere stod boligorgani-
sationerne selv for fordelingen. Det 
betyder, at boligorganisationerne 
i fremtiden skal konkurrere om at 
levere de bedste projekter, så man 
kan opnå at blive valgt. Det er en 
ny udfordring; fra at være kollegaer 
bliver boligorganisationerne nu til 
hinandens konkurrenter. ALBOA hil-
ser konkurrenceudsættelsen velkom-
men - det er spændende og giver ny 
energi at prøve noget nyt. 

Men vi har også en bekymring: AL-
BOA har deltaget i to udbud i 2015, 
og vi er ikke blevet valgt i nogen 
af dem. Det ærgrer os naturligvis, 
men det ærgrer os endnu mere, at 
vi ikke har fået nogen begrundelser 
fra kommunen. Vi formoder, at en 
af årsagerne til at Aarhus Kommune 
har valgt konkurrencemodellen er, 
at boligorganisationerne ved at blive 
udsat for en konkurrence vil gøre sit 
yderste for at levere den bedst mulige 
kvalitet for at vinde udbuddet. 
Men hvis man aldrig får at vide, 
hvilke konkrete kriterier, som det 
vindende bud har vundet på, så ved 
man jo ikke, hvad man kunne have 
gjort bedre. Og dermed opnås der 
ikke den læring og kvalitetsudvikling, 
som man måtte forstå var en del af 
ræsonnementet for udbudsmodellen. 

Åbenhed om kriterier og tildeling 
er helt afgørende. Beslutninger bør 
hvile på et klart objektivt og ikke sub-
jektivt grundlag. Aarhus Kommune 
må derfor gøre det klart og tydeligt, 
hvorfor nogle projekter er bedre end 
andre. Gør kommunen ikke det, så er 
der risiko for, at der opstår et uhen-
sigtsmæssigt gætteri og potentiel 
mytedannelse. Det er ikke godt for 
nogen af parterne – og byggeriet 
bliver ikke bedre af det. 

De aarhusianske boligorganisatio-
ner har i mange år haft et forbilledligt 
samarbejde, som har betydet, at 
boligorganisationerne har kunnet ko-
ordinere oprettelsen og udviklingen 
af boligområder i fællesskab. 

Vi er bekymrede for, at barnet skal 
ryge ud med badevandet, og ALBOA 
mener derfor, at Aarhus Kommune 
bør overveje - enten som supplement 
eller alternativ til den rene markeds-
baserede konkurrencemodel - at lave 
forsøg med andre typer af styrings-
modeller. Det kunne være partner-
skaber, hvor en eller flere boligorga-
nisationer indgår i samarbejde med 
kommunen og meget gerne andre 
interessenter (beboere, virksomheder, 
entreprenører) omkring mulighederne 
for at udvikle nye fælles ideer til 
interessante boligområder. 

Fremtiden i Aarhus og ALBOA?
Aarhus udvikler sig hastigt, og det giver naturligvis mange udfordringer for en boligorgani-
sation. ALBOA kan godt lide udfordringer - og vi vil gerne være med i udviklingen. 

Udfordringer er der nok af. Vi glæder os til at tage fat på dem.

Med venlig hilsen

Organisationsbestyrelsen
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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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