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Bestyrelse og administration 
 
 

Bestyrelsen 
Per Kloster Andersen Formand 
Marie-Louise Scharling Næstformand 
Erik Frikke Bestyrelsesmedlem 
Vibeke Ahlmann Bestyrelsesmedlem 
Allan Bogholdt  Bestyrelsesmedlem 
Jens Rytter Hansen Bestyrelsesmedlem 
Maria Lundahl Assov Udpeget af Ballerup Kommune 
Allan Fabritius Medarbejderrepræsentant 
Bjarne Frølund Udpeget af bestyrelsen 
 
 
 

Administrationen 
Direktion Lisbet Schaltz Direktør 
 Claus Sieben Hansen Teknisk chef 
Sekretariat Lotte Schultz Administrationssekretær 
 Lene Terpe  Informations- og kommunikationsmedarbejder 
HR Anne Castella Løn- og personalekonsulent  
Drift Søren Worm Driftschef  
Økonomi Laila Anine Jensen Økonomikonsulent 
 Anne Sofie Mouret Økonomimedarbejder 
 Betinna Voldby Larsen Økonomimedarbejder  
Udlejning Helle Juul Afdelingsleder 
 Marianne Nielsen Hansen Udlejningsmedarbejder 
 Lea Clausen Receptionist/kontormedarbejder 
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Tilbageblik på året 
 
 
 
Året bød på mange opgaver, der involverede beboerne, herunder renoveringssager og ikke mindst overgang til udlejning efter fleksible 
kriterier i to boligorganisationer. Det har givet os flere personlige henvendelser fra beboere og boligsøgende end normalt i 2015, og det 
har været dejligt frem for alene at kommunikere via mails eller brevpost. Vi kan høre, at der sættes stor pris på, at vi tager os tid til hen-
vendelser. At Almenbos målsætning om, at udføre opgaverne på en enkel og nærværende måde værdsættes. 
 
Implementeringen af AKB Lyngby gik i luften 1. januar og helt naturligt gav det travlhed i huset Almenbo. Overdragelsen og den elektroni-
ske konvertering blev sværere end forudset og medførte en del manuelle overførsler, specielt omkring AKB Lyngbys venteliste. 
Informationen til AKB Lyngbys beboere blev fulgt op med et velkomstbrev og det er Almenbos opfattelse, at beboerne er glade for deres 
nye administrator. 
 
Ballerup Kommune udarbejdede, i samarbejde med boligorganisationerne en aftale, der indebar nye udlejningsaftaler, den såkaldte Bal-
lerupaftale. Baggrunden for aftalen er kommunens målsætning om at sikre en social og økonomisk bæredygtig udvikling i alle boligområ-
der i kommunen.  
For de to boligorganisationer, som Almenbo administrerer i Ballerup Kommune, betød det en møderække om Ballerupaftalen, hvor det for 
boligorganisationerne specielt drejede sig om ændring af den eksisterende anvisningsaftale. Begge boligorganisationer godkendte Balle-
rupaftalen som grundlag for individuelle forhandlinger om en ny anvisningsaftale. 
I efteråret havde begge boligorganisationer godkendt et forslag til en ny anvisningsaftale, hvor hver tredje ledige bolig anvises efter føl-
gende fleksible kriterier: arbejdsmarkedstilknytning,  unge under uddannelse eller uddannelsessøgende samt seniorer over 60 år. 
De nye anvisningsaftaler er i skrivende stund underskrevet af begge parter og træder i kraft april 2016.  
 
Syn ved fraflytning foretages elektronisk i lejligheden ved brug af en tablet. Dette blev etableret i 2011 efter udbud og licitation på en ram-
meaftale på de obligatoriske opgaver, der udføres i en fraflyttet lejlighed. 
I 2015 var det således tid til et nyt udbud på rammeaftalen. Firmaet Eseebase stod for udbuddet og resultatet gav ud fra gældende priser 
en samlet besparelse på 32,6 %. 
 
Almenbo er blevet større og det betyder også, at når vi samler beboerdemokraterne, kniber det oftest med pladsen i vores mødelokale. 
Der er ikke de store muligheder i det dejlige hus, som Almenbo købte for tre år siden, udover at inddrage noget af havearealet. 
Et skitseprojekt og økonomi blev fremlagt for Almenbos bestyrelse. Projektet blev sat i bero efter anbefaling fra ledelsen. De 100 m² var i 
forhold til udbyttet for dyre.  
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Det kommunale samarbejde og styringsdialogen 
 
 
Vi samarbejder med fire kommuner: København, Lyngby-Taarbæk, Ballerup og Gentofte. Dette samarbejde bygges op over lovbestemte 
styringsdialogmøder. I 2015 bar disse møder præg af, at Danmark har modtaget et større antal flygtninge end normalt på grund af flygt-
ningesituationen i hele Europa. På styringsdialogmøderne har der derfor været dialog om at finde en løsning på at finde boliger til de 
flygtninge, som de enkelte kommuner modtager. 
 

 
 
Ud over de obligatoriske styringsdialogmøder har nogle af kommunerne også valgt at indkalde til fælles dialogmøder. Almenbo hilser 
disse møder med glæde. Det er stedet, hvor samarbejdet kan gro på tværs af boligorganisationerne. 
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Energi og Miljø  
 
 
Der er udarbejdet energisynsrapporter for alle afdelinger. I rapporterne er der fokus på optimering af eksisterende bygninger og tekniske 
installationer samt forslag til forbedringer i de enkelte afdelinger. Rapporterne implementeres i den årlige bygningsgennemgang og bud-
get. 
 
Flere afdelinger er i gang med renoveringer såsom vinduesudskiftninger og gavlisoleringer. Sådanne renoveringer giver både en øget 
komfort i lejlighederne, men også besparelser på forbruget. 
 

Solenergi- og solcelleanlæg er stadig under udvikling - både produkt-
mæssigt og omkring lovgivningen. Vi har senest indhentet tilbud på an-
læg til afdelingerne Nordre Munkegård og Lundebjerg. Disse anlæg skal 
producere strøm til ca. 85 % af fællesforbruget (vaskerier, pumper og 
ventilationsanlæg). Men med en tilbagebetalingstid på ca. 10 år skal 
etableringen af disse anlæg overvejes. 
 
Der stilles stadig større krav til individuel afregning af forbrug og senest i 
bekendtgørelsen nr. 563 af 02/06/2014, stilles der bl.a. krav til, at forbru-
get af det varme vand skal måles og afregnes senest med udgangen af 
2016. Det griber vi an ved at montere en måler i varmecentralen, der må-
ler forbruget af varmt vand. 
 
Optimering af energiforbruget handler også om synliggørelse deraf. Det 
er derfor muligt for bestyrelserne i afdelingerne at få ”log-in” til data om-
kring forbrug af el, vand og varme.  
Beboerne kan via Ista-online langt nemmere følge eget forbrug i lejlighe-
den, når den nyeste version af varmemålere er installeret. 
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Boligorganisationerne og deres afdelinger 
 
 

Boligorganisationerne 
Det er Almenbos fornemmelse, at boligorganisationerne trives med Almenbos admini-
stration. Administrationen har en direkte dialog med bestyrelserne i det daglige og ikke 
kun på de obligatoriske møder. 
Almenbo er sat i verden af boligorganisationerne for netop at prioritere hurtig reaktion 
med efterfølgende planlægning, som bestyrelserne selvsagt er en del af. 
Almenbos bestyrelse deltog i 2014 i et bestyrelsesseminar, der omfattede bestyrelsens 
arbejde og ansvar. Dette seminar har vakt de øvrige bestyrelsers interesse og med ud-
gangen af 2015 stod det klart, at alle de administrerede boligorganisationers bestyrelser 
ønskede et fyraftensmøde om dette emne. 
 

Afdelingerne 
Et nyt budgetår i Almenbo starter altid med den årlige bygningsgennemgang i boligorga-
nisationernes afdelinger. Det er her, at afdelingsbestyrelserne og ejendomsmestrene 
kan ønske sig alt og drømme om, at det kan blive til virkelighed.  
Almenbo støtter disse ønsker og drømme og administrationen deltager hvert år i byg-
ningsgennemgangene. Som administrator skal vi sørge for, at disse gode initiativer kan 
realiseres uden den enkelte afdelings driftsbudget ”vælter”.  
Nogle arbejder kan realiseres og andre må vente. Afdelingens driftsbudget er jo bundet 
op om den husleje, som den enkelte beboer indbetaler hver måned, og derfor skal vi i 
samarbejde med bestyrelserne og ejendomsmestrene sikre en stabil regulering af hus-
lejen. 
På bygningsgennemgangene fødes mange gode ideer om fremtidssikring af den enkelte 
afdeling. Disse ideer fremlægges efterfølgende på afdelingsmødet, hvor beboerne er 
med til at beslutte, om ideerne skal føres ud i livet.  
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Større renoveringsarbejder i boligorganisationers afdelinger 
Boligorganisationen Munkegård 
På det tidligere ejede erhvervstorv Munketorvet flyttede 
der i 2015 otte husstande ind i de nybyggede ældre- og 
handicapegnede boliger på taget af Lidls dagligvarebutik. 
Otte kvalitetsboliger med en husleje, der ligger langt un-
der huslejeniveauet i sammenligneligt nybyggeri. 
Samarbejdet gik fortrinligt under byggeriet med både en-
treprenør og dagligvarebutikken. Byggemåden er også 
fortrinlig og anbefales til andre boligorganisationer med et 
nedslidt butikstorv, hvor ledige erhvervslokaler får indfly-
delse på driftsbudgettet.  
Med tiden er det planen, at de otte boliger lægges sam-
men med den ældre afdeling Nordre Munkegård. 
 
Nordre Munkegård frafaldt et afsat beløb til støttet lån på 
51 mio. kr., der primært skyldes, at Gentofte Kommune 
ikke kunne se den gode ide i at etablere tilgængelighed i 
afdelingen ved en mindre udbygning på nordgavlene, der 
kunne give plads til en elevator i de fire ender af blok-
kene. Gentofte Kommune gav afslag på dette projekt, der var indeholdt i helhedsplanen, idet området - jævnfør lokalplanen - var udbyg-
get. 
Dette tilgængelighedsarbejde sammenholdt med, at Landsbyggefonden først kunne give tilsagn om støtten i 2021 udløste bestyrelsens 
beslutning om frafald af støtten. 
 
Almenbo fik en henvendelse fra Gentofte Kommune vedrørende et projekt på Bank Mikkelsens Vej om opførelse af 50 almene boliger. 
Boligorganisationen Munkegård bød på projektet, hvor disse boliger skulle integreres i en helhedsplan for området. To øvrige bød på 
opgaven - desværre valgte Gentofte Kommune ikke Almenbo. 
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Boligselskabet Kirstinevang 
Den ældste af boligorganisationens afdelinger - Kirstinelund - fik stillet en opgave om at opnå større tryghed i boligerne på afdelingsmø-
det i 2014. En efterfølgende urafstemning blandt beboerne besluttede med et markant flertal at udskifte de 530 entredøre. De nye entre-
døre er indbrudssikrede og udført med stålramme og stålkarm. 
 

Boligorganisationen Lundebjerggård 
I boligorganisationens afdeling Lundebjerg startede udskiftningen af faldstammer 
og brugsvandsrør - hvor badeværelset samtidigt fornyes - i sidste kvartal af året.  
Den vindende entreprenør kom med et forslag om at genhuse beboerne, medens 
renoveringsarbejderne blev udført. Denne løsning ville nedsætte arbejdsperioden 
fra 11 uger til 5-6 uger. Beboerne skulle således genhuses i de ledige lejligheder i 
afdelingen og kunne derved undgå den voldsomme støj, der følger med et sådant 
renoveringsarbejde. 
På mødet udtrykte de mange fremmødte beboere deres tilfredshed med denne løs-
ning.  
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Boligselskabet AKB Lyngby 
2015 var Almenbos første driftsår af boligorganisationen og dennes fem afdelinger. På afdelingsmøderne, som Almenbo deltog i, var der 
interesse for at komme i gang igen med forbedring af køkkener og badeværelser i fire af afdelingerne. Forslag til disse skal fremlægges 
og godkendes af afdelingsmødet med angivelse af form og forbedringslejeforhøjelse. 
 

Boligorganisationens afdeling Etagehusene blev færdig med 
etablering af skraldeøer efter en længere ventet godkendelse fra 
kommunen på lukning af skaktene.  
Afdelingsmødet godkendte at udskiftning af opgangs- og kælder-
døre samt dørsamtaleanlæg blev sendt i urafstemning blandt be-
boerne. Et markant flertal besluttede arbejdet. 
 
I boligorganisationens afdeling Højhuset er Statoil erhvervslejer 
på den grund, der nu er inde i dialogen om linjeføringen af Letba-
nen fra Ishøj til Lundtofte. 
Boligorganisationen og afdelingen har reageret over denne linje-
føring, der umiddelbart ser ud til at føre til en ekspropriation af 
Statoil-grunden. Hvis dette sker, vil afdelingen miste en anseelig 
stor lejeindtægt. 
Derfor har boligorganisationen indsendt en indsigelse over linje-
føringen til Lyngby - Taarbæk Kommune, der på et kommunalbe-
styrelsesmøde har godkendt linjeføringen. 
 

 
 
Boligforeningen i København 
Boligorganisationens ældste afdeling, der har Bispebjerg Hospital som nabo, er blevet kontaktet af Hovedstadens region, der spørger, om 
afdelingen vil være en del af Hovedstadsregionens projekt ”Gardens of Life”. 
Bispebjerg Hospital er i gang med en gennemgribende renovering, der også omfatter Hospitalets mange haver og adgange for patienter 
og besøgende. Hovedstadsregionen har derfor henvendt sig til afdelingsbestyrelsen for at høre, om der er interesse for at være en del af 
fornyelse af adgangsvejen til hospitalet. Hovedstadsregionen havde tænkt afdelingens torv-areal, som en ankomsthave, der på en indby-
dende måde fortæller, at længere nede ad Bispebjerg Bakke ligger indgangen til Hospitalet. 
Dialogen mellem afdelingsbestyrelsen og Hovedstadsregionen er fortsat ind i det nye år, hvor afdelingsbestyrelsen vil træffe beslutning 
om deltagelse i projektet. 
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Forvaltningsrevision 
 
 
I 2014 udgav ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter rapporten: Finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene sektor, 
udarbejdet af en af ministeriet nedsat arbejdsgruppe. Det har selvsagt medført stor bevågenhed omkring emnet effektiv drift. På forvalt-
ningskonferencen på Nyborg Strand præsenterede Landsbyggefonden et benchmarkingværktøj – tvillingeværktøjet - der kan bruges som 
en målestok for, om driften i de enkelte boligorganisationers afdelinger er effektiv i forhold til andre sammenlignelige afdelinger. 
 
Gennem tvillingeværktøjet kan man finde en ”tvilling” eller flere og sammenligne afdelingens effektivitet på for eksempel renholdelse. 
Resultatet kan ikke stå alene, men kan danne et grundlag for en yderligere analyse. 

 

Effektiv administration 

 
 
I Almenbo er der en kontinuerlig bevågenhed fra ledelsens side om, at der udvises sparsommelighed og effektivitet i administrationen til 
gavn for de boligorganisationer, som Almenbo administrerer.  
Vi appellerer også til de enkelte boligorganisationer om at have øje for effektivitet på afdelingsniveau.  
 
Vi er dog enige med boligorganisationerne i, at effektiviteten ikke må gå ud over beboerne på den negative måde. Det skal ikke være for 
smart. Der skal være rum nok til, at beboerne føler sig trygge i det daglige. Der skal være rum nok til at yde den service, som mange af 
beboerne har behov for. 
Der har i løbet af året været talt om effektiv drift i form af fælles drift af afdelingerne og fælles ejendomskontorer. 
 
Inden effektiviteten kan mærkes, er der som regel altid et stort stykke arbejde, der skal gøres for at få et udbytte.  
I året har der været fokus på effektivisering af arbejdsgange med et nyt tiltag i form af digital signatur. Det vil sige, at der fremadrettet kan 
skrives under med NemID ved indgåelse af lejekontrakter m.m. Derudover er der arbejdet med IT-mæssig ombygning af de enkelte bolig-
organisationers venteliste for at indarbejde de fleksible kriterier, som den enkelte boligorganisation har besluttet. 
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Nøgletal 

 

Bispebjerg 
Bakke Rosengade 

Etage- 
husene 

Fortun 
Midtby Geels Plads 

Række- 
husene Højhuset Lundebjerg 

Ravnslet-
lund 

Kirstine-
lund 

Korn- 
vænget 

Egebjerg-
haven 

Ndr.  
Munkegård 

Fam.boliger m² 10.847 2.092 25.814 5.745 0 18.027 11.449 37.348 775 35.302 3.808 11.972 13.602 
Ældreboliger 0 0 0 0 1.672 0 0 1.794 1.420 1.344 0 636 0 
Ungdomsboliger 0 0 0 0 0 0 964 0 0 0 396 799 0 
Beboelse i alt 10.847 2.092 25.814 5.745 1.672 18.027 12.413 39.142 2.195 36.646 4.204 13.407 13.602 
Erhverv, inst.mv. 288 m² 0 m² 85 m² 0 m² 0 m² 0 m² 2.800 m² 1.701 m² 0 m² 371 m² 160 m² 0 m² 1.009 m² 
              
Fam.bolig leje/m²              

2013  730 958      615 941 659 862 917 664 
2014  741 972      634 962 676 876 944 671 
2015  760 992 745 899  720 827 645 962 676 876 965 679 

               

Ældreegnede  
boliger leje/m²              

2013         837 990 760  994  
2014         857 1.012 780  1.023  
2015     1.232   868 1.012 780  1.046  
              

Ungdomsboliger 
leje/m²              

2013           738 796  
2014           750 820  
2015       732    750 838  
              
Beboelses i alt 
leje/m²              

2013  730 958      625 973 663 850 913 664 
2014  741 972      645 994 680 864 941 671 
2015  760 992 745 899 1.232 720 820 655 994 680 864 961 679 

               
Forbedrings-
leje/m²              

2013  27       80  112  31 51 
2014  27       80  112  31 51 
2015  27  0 0 0 0 0 80  112  31 51 

               
Hjemfald/m²               

2013 34 34            

2014  35 35            

2015 35 35            

  



 
 

13 
 

Vandforbrug 
kr. pr. år              

2013 387.281 72.194      2.368.019 111.994 2.014.708 257.902 920.258 833.210 
2014 424.005 70.130      1.680.711 77.366 1.500.290 200.487 695.060 848.483 
2015 431.043 63.835 1.437.454 313.468 0 999.028 758.541 1.916.394 85.184 1.775.311 263.829 742.052 770.125 
kr. pr. lejemål              

2013 2.152 2.256      4.554 3.733 3.780 3.533 4.895 4.553 
2014 2.356 2.192      3.232 2.579 2.815 2.746 3.697 4.637 
2015 2.395 1.995 3.753 4.294 0 5.775 4.335 3.685 2.839 3.331 3.614 3.947 4.208 
Forbrug m³ pr. år              

2013 10.729 1.927      44.202 2.080 37.488 4.806 17.168 16.561 
2014 10.694 1.848      39.451 1.816 35.216 4.464 16.315 16.696 
2015 12.128 1.827 24.478 5.796 915 12.053 14.373 42.301 1.953 37.691 5.643 16.115 17.776 
Forbrug m³  
pr. lejemål              

2013 60 60      85 69 70 66 91 90 
2014 59 58      76 61 66 61 87 91 
2015 67 57 64 79 51 70 82 81 65 71 77 86 97 

 
El forbrug til fællesarealer, opgange og kældre mv. 
kr. pr. år              

2013 245.639 19.848      1.188.302 71.505 570.944 122.921 321.861 323.954 
2014 247.126 15.558      1.197.415 74.604 531.720 124.450 343.044 286.116 
2015 238.748 32.410 569.465 148.507 55.031 287.197 469.540 1.155.358 67.402 548.832 106.876 308.065 293.402 
kr. pr. lejemål              

2013 1.365 620      2.285 2.383 1.071 1.684 1.712 1.770 
2014 1.373 486      2.303 2.487 998 1.705 1.825 1.563 
2015 1.326 1.013 1.487 2.034 3.057 1.660 2.683 2.222 2.247 1.030 1.464 1.639 1.603 
kwh forbrug pr. år              

2013 113.940 10.314      542.733 32.557 386.066 55.200 136.657 117.169 
2014 114.040 8.530      515.352 31.694 363.130 51.801 136.529 113.339 
2015 128.362 15.975 355.587 76.947 4.025 112.028 215.935 528.122 30.419 337.450 49.599 128.419 125.990 
kwh forbrug pr. lejemål              

2013 633 322      1.044 1.085 724 756 727 640 
2014 634 267      991 1.056 681 710 726 619 
2015 713 499 928 1.054 224 648 1.234 1.016 1.014 633 679 683 688 
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Vedligeholdelser og henlæggelser 
Vedligehold kt. 115              

2013 352.783 44.067      891.974 54.469 1.266.276 107.148 490.932 347.675 
2014 383.834 56.573      894.638 76.674 1.278.184 100.069 575.106 411.426 
2015 460.986 63.095 1.495.410 524.939 77.410 842.141 1.108.069 660.635 29.930 1.299.933 190.205 763.308 359.488 

              

Vedligeh.pr. m²              

2013 32 21      22 25 34 25 37 26 
2014 34 27      22 35 35 23 43 30 
2015 41 30 715 251 37 403 73 16 14 35 44 57 26 

              

Henlæggelser PPV              

2013 1.087.000 275.000      4.213.000 268.000 3.027.000 400.000 1.165.000 1.450.000 
2014 1.112.000 295.000      4.213.000 282.000 3.127.000 410.000 1.205.000 1.480.000 
2015 1.200.000 305.000 4.374.000 588.000 151.000 1.715.000 2.212.000 4.313.000 321.000 2.987.000 420.000 2.100.000 1.580.000 

              

Henlæggelse til PPV m²              

2013 98 131      103 122 82 92 87 107 
2014 100 141      103 129 84 94 90 109 
2015 108 146 169 102 90 95 145 106 146 81 96 157 116 
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Økonomi 
 
 
Årets resultat blev et overskud på 427.138 kr. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen, der herefter udgør 3.515.226 kr. Balancen 
udgjorde 6.714.653 kr. pr. 31. december 2015.  
 
Regnskabet kan ses ved at klikke her. 
 
 
 

  

http://almenbo.dk/media/32746/almenbos_regnskab_2014.pdf
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Fremtiden 
 
 
Som resultat af bestyrelsesseminaret for Almenbos bestyrelse blev Almenbos målsætning evalueret.  
 
Målsætningen formulerer Almenbos primære opgave og måden, vi vil udføre den på. Det gør vi på en nærværende og enkel måde på 
grundlag af et aktivt beboerdemokrati. 
 
Vision 
Der stræbes mod en større administration af boliger i København og omegn jævnfør vedtægternes § 3. 
 
En administration der ikke bliver større end, at administrationen kan fastholde nærheden til boligorganisationerne og deres beboere. 
Der tilbydes en fleksibel og individuel administration, der fastsættes efter den enkelte boligorganisations ønsker og behov og dermed 
også et differenceret administrationsbidrag.  
 
Værdier 
Vi  

 yder en kompetent service 

 yder et højt informationsniveau   

 tænker nyt, når nyt er godt for beboerne og de ansatte 

 er ressourcebevidste, hvilket afspejler sig i administrationsbidraget 

 står for kvalitet og omkostningsbevidsthed 

 er en administration, der administrerer ud fra de enkelte boligorganisationers ønsker og behov 

 er omstillingsparate for nye tiltag og krav. 
 
Almenbos bestyrelse har endvidere besluttet, at der hvert femte år foretages en tilfredshedsanalyse blandt beboerne. 
 
Der vil fremadrettet også afholdes et årligt introduktionsmøde for nyvalgte i afdelingsbestyrelserne. Dette introduktionsmøde afholdes, når 
de ordinære afdelingsmøder i efteråret har fundet sted. 
 
 


