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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 
Steen Jørgensen Medarbejderrepræsentant 
Bjarne Frølund Udpeget af bestyrelsen 
 
 
 

Administrationen 
Direktion Lisbet Schaltz Direktør 
 Claus Sieben Hansen Teknisk chef 
Sekretariat Anne Kirstine Olesen Direktionssekretær 
 Lene Terpe  Informations- og kommunikationsmedarbejder 
HR Anne Castella Løn- og personalekonsulent  
Drift Søren Worm Driftschef  
Økonomi Laila Anine Jensen Økonomikonsulent 
 Susanne Bagh Økonomimedarbejder 
 Betinna Voldby Larsen Økonomimedarbejder  
Udlejning Helle Juul Afdelingsleder 
 Marianne Nielsen Hansen Udlejningsmedarbejder 
 Lea Clausen Receptionist/kontormedarbejder 
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Tilbageblik på året 

 
2016 har været et travlt og begivenhedsrigt år, som blev lukket ned sammen med forberedelserne på Almenbos tilfredshedsundersøgelse, der udsendes 
hvert 5. år til samtlige beboere i Almenbo-regi og som blev planlagt gennemført i begyndelsen af det nye år (2017). Bestyrelsen gennemgik såvel spørgsmål 
som opbygning og undersøgelsen blev tillige testet på medlemmer af forretningsudvalget. Det blev besluttet, at tilfredshedsundersøgelsen denne gang også 
skulle kunne udfyldes via Almenbos hjemmeside og at en engelsk version tillige skulle være tilgængelig. Undersøgelsesresultatet udsendes i rapport i løbet 
af maj 2017.    
 
Forhandlinger om boligplacering af flygtninge har kørt i Lyngby-Taarbæk Kommune siden august måned. På vegne af AKB Lyngby har Almenbo, som AKB 
Lyngbys administrator, deltaget i udarbejdelsen af et udkast til en rammeaftale, hvor de enkelte boligorganisationer i Lyngby-Taarbæk deltager med leve-
ring af et antal familieboliger ud fra den enkelte boligorganisations størrelse. 
Udkastet blev accepteret af de fremmødte på et stormøde i november måned indkaldt af Lyngby-Taarbæk Kommune , hvorefter aftalen skulle godkendes af 
de enkelte boligorganisationers bestyrelse, for herefter at lade den enkelte boligorganisation og Lyngby-Taarbæk Kommune forhandle om en individuel 
aftale om levering af boliger og hvilke til placering af flygtninge i Lyngby- Taarbæk Kommune. 
 
Gentofte Kommune indledte, i slutningen af året, ligeledes en møderække for etablering af en lignende rammeaftale. 
 
Igennem året har der været stor mødeaktivitet omkring den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen er en skærpelse 
af Persondataloven, der blev indført i Danmark i 2000. Det siges, at Persondataloven brydes oftere end færdselsloven! 
Den digitale udvikling i almindelighed og problemstillingerne om overvågning og persondatabeskyttelse i særdeleshed har været medvirkende til denne nye 
Persondataforordning, som vil operere med langt større bødeniveauer end nuværende. Samtidig tyder det på, at et generelt større tilsyn vægtes, idet Data-
tilsynet får øgede ressourcer. 
Vi har fulgt BL’s anbefalinger og rettet ind på de områder, hvor der dagligt arbejdes med personoplysninger. Det har allerede nu betydet en begrænsning i 
informationsudveksling om fx klager og ind- og udflytninger til bestyrelser og samtidig bevirket, at vi skal spørge den enkelte boligsøgende, beboer eller 
fraflytter om tilladelse til at anvende digitale medier, når der skal rettes henvendelse. Derudover har det betydet mere arbejde af administrativ karakter, 
idet diverse blanketter er blevet implementeret.  
Tilretningen er dog slet ikke færdig, idet vi fortsat afventer en fortolkning af begrebet ”personfølsomme oplysninger”. 
 
I efteråret meddelte Nykredit Bank, som både Almenbo og fire boligorganisationer anvender, at banken med virkning fra 1. september ville indføre negativ 
rente for indeståender over 3 mio. kr. Dette ville få en økonomisk konsekvens for to af de store boligorganisationer, som Almenbo administrerer, idet de i 
så fald skulle betale ca. 20 t. kr. om året for at have det nødvendige indestående. 
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Det kommunale samarbejde og styringsdialogen 
 

Vi samarbejder med fire kommuner: Ballerup, Gentofte, København og Lyngby-Taarbæk. Dette samarbejde bygges op over lovbestemte styringsdialogmø-
der. I 2016 udvidede Lyngby-Taarbæk og Gentofte møderækken for at få en dialog i gang om boligplacering af flygtninge. 
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Energi og Miljø  

 

Verdens energiforbrug er siden 1980 steget med 45 %, og forventes at stige med yderligere 25% i 2030. Bygninger står for ca. 40 % af det samlede energi-

forbrug, og en bygning bruger i gennemsnit 20 % mere energi end hvad nødvendigt er.  
Energipriserne og afgifterne stiger. Driftsbudgetterne er under pres. Den teknologisk udvikling til løsninger indenfor bygningsdrift går hurtigt og disse tekno-
logiske fremskridt skal være med til at reducere energiforbruget 

 
Årlige energisynsrapporter er nu blevet udarbejdet i afdelingerne i nogle år  
og det betyder at vi efterhånden har fået udført de opgaver, der ligger lige  
for. Der er dog fortsat masser af områder indenfor hvilke vi kan optimere  
yderligere. Ofte betyder sådanne tiltag dog en længere tilbagebetalingstid.  
 
Udviklingen inden for blandt andet solenergi, ventilation osv.  betyder,  
at der hele tiden bør være fokus på området. 
Et eksempel på et spændende tiltag er fugtstyret udsugning. Mange  
lejligheder har i dag mekanisk udsugning med fast luftskifte uden  
hensyntagen til den givne lejligheds fugtniveau. Med fugtstyret udsugning  
styres udsugningen efter luftfugtigheden i lejligheden og dermed efter  
eksisterende behov. Dette giver både en betragtelig besparelse på  
varmetabet og et forbedret indeklima i lejligheden.  

 
Året 2016 har været et travlt år med mange renoveringer som i de fleste  
tilfælde har givet en både komfortmæssig og energimæssig gevinst. Flere  
afdelinger har blandt andet fået udskiftet vinduer, efterisoleret gavle og 
 udskiftet varmecentraler; alt sammen noget som optimerer og giver  
besparelser i driften. 
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Boligorganisationerne og deres afdelinger 
 

Boligorganisationerne 
Organisationsbestyrelserne har fået fremlagt og godkendt ændrede vedtægter på baggrund af den nye normalvedtægt, der trådte i kraft juli 2016. Vedtæg-
terne er rettet ind efter bestemmelserne om anvendelse af digitale værktøjer og ikke mindst bestemmelsen om muligheden for digitale afdelingsmøder. 

 
Boligorganisationerne i Ballerup Kommune godkendte nye anvisningsaftaler ud fra den overordnede Ballerupaftale. Med virkning fra april 2016 anviser 
boligorganisationerne således ud fra fleksible kriterier, der omfatter arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse og seniorstatus. 

 
Boligorganisationen Lundebjerggård godkendte nybyggeri på det areal, hvor boligorganisationens børnehave er beliggende. Ballerup Kommune meddelte 
nemlig, at de med udgangen af 2017 opsiger lejemålet. Der udarbejdes et skitseprojekt for opførelse af familieboliger, der er egnet for både ældre og for 
børnefamilier. 

 
AKB Lyngby har siden november 2015 arbejdet for at ændre linjeføringen i krydset ved Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej for den Letbane, der skal gå fra 
Ishøj til Lundtofte, idet  linjeføringen får indvirkning på AKB Lyngbys areal, som lejes ud til Statoil. I årets løb har der været en møderække og dialog med 
Lyngby-Taarbæk Kommune om deres medvirken til at få ændret linjeføringen, idet en uændret linjeføring vil betyde en ekspropriation af benzintanken og 
hermed tab af en anseelig lejeindtægt for AKB Lyngbys afdeling Højhuset. 

 
 

Afdelingerne 
Et nyt budgetår i Almenbo starter altid med den årlige bygningsgennemgang i boligorganisationernes afdelinger. Det er her, at afdelingsbestyrelserne og 
ejendomsmestrene kan give udtryk for ønsker og drømme.  
Almenbo deltager i disse bygningsgennemgange og skal som administrator sørge for, at disse gode initiativer kan realiseres uden den enkelte afdelings 
driftsbudget ”vælter”. Det betyder også, at nogle arbejder kan realiseres og at 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 huslejen. 
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 hvorvidt de skal føres ud i livet.  
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Større renoveringsarbejder i boligorganisationers afdelinger 

 
Boligorganisationen Munkegård 
En omfattende renovering af organisationens afdeling Nordre Munkegård, der har status bevaringsværdig kategori 4, blev påbegyndt.  
Forudgående havde der været en langvarig dialog med Gentofte Kommune om metoden for isolering af afdelingens gavle. Gentofte Kommunes krav 
til denne udvendige isolering, var at der ikke måtte ændres på det oprindelige udseende og derfor blev der sået tvivl om den metode Almenbo i sam-
arbejde med rådgiver havde foreslået. Efter Gentofte Kommunes syn på stedet og af den foreslåede metode blev det godkendt, at gavlene skulle 
isoleres med en skalmur, der i udseende er identisk med den oprindelige mur.  
Foruden den udvendige isolering er vinduerne udskiftet med nye i et udtryk, der svarer til det oprindelige vinduesudtryk fra opførelsen af ejendom-
men. Derudover har bygningerne fået ny tagbelægning.  
Indgangspartierne er udskiftet, dørtelefoni er etableret og nye belægninger foran indgangene er lagt. 
 

Boligselskabet Kirstinevang 
Organisationsbestyrelsen besluttede, at styrke driftsfællesskabet  
yderligere blandt de fire afdelinger boligorganisationen har.  
Med virkning fra 1. januar 2017 har afdelingerne alene ét  
ejendomskontor med én ejendomsmester. Til styrkelse af  
ejendomskontorets funktioner, blev det ligeledes besluttet,  
at ansætte en sekretær til ejendomskontoret. 
 

Boligorganisationen Lundebjerggård 
Udskiftningen af faldstammer, brugsvandsrør samt renovering af 
 badeværelser i organisationens afdeling Lundebjerg har nu kørt et år,  
hvor beboerne genhuses opgangsvis i de ca. 5 uger det tager at  
gennemføre arbejdet i de enkelte lejligheder. 
Beboerne genhuses i selve afdelingen, hvorfor 18 lejligheder er  
taget i brug til at kunne løfte opgaven. Beboerne flytter ind i  
møblerede lejligheder og skal for så vidt kun ”pakke kufferten”  
og nyde roen i genhusningslejligheden inden tilbageflytningen til egen lejlighed, som nu fremstår med nye rør og nyt badeværelse. 
Genhusningen kræver en detaljeret logistik, som styres upåklageligt fra ejendomskontoret. 

 
 



 
 

9 
 

Boligselskabet AKB Lyngby 
I organisationens afdeling Etagehusene godkendte afdelingsmødet  
en individuel kollektiv råderet om nye køkkener og badeværelser  
og efterfølgende modtog ejendomskontoret mange tilmeldinger  
hertil. Planlægningen gennemføres af ejendomskontoret i  
samarbejde med Almenbo, der med det enkelte lejemål indgår  
en aftale om gennemførelsen af enten nyt køkken, nyt badeværelse eller  
begge dele mod en forbedringslejeforhøjelse, der svarer til den ydelse på  
det lån som afdelingen samlet optager for forbedringerne. 
I samme afdeling er opgangsdøre blevet udskiftet og dørtelefoni  
etableret.  
 
I organisationens afdeling Højhuset har en udskiftning af  
indgangspartier med dørtelefoni ligeledes fundet sted.  

 
 
 
 
Boligforeningen i København 
Afdeling Kronprinsessegade med sin attraktive beliggenhed tæt ved Kongens Have har fået nye vinduer samtidig med at   
samtlige kvistinddækninger er blevet fornyet. Enkelte stuelejligheder har i den forbindelse fået etableret trappe ned til gården. 
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Forvaltningsrevision 
 
Emnet effektiv drift i den almene sektor er sat på dagsordenen. Med en indledende tro på at det var den enkelte boligorganisation, der alene skulle præ-
stere en effektivitet, er det nu fremlagt, at det samlet set er den almene boligsektor, der skal effektivisere og reducere udgifterne med 1,5 mia. kr. frem 
mod 2020.  
Umiddelbart er det Almenbos opfattelse, at boligorganisationerne allerede har haft fokus på effektivisering i form af driftsfællesskab afdelingerne imellem 
med blandt fælles ejendomskontor og sammenlægning af afdelinger.  
BL har nedsat en arbejdsgruppe til analysering af, på hvilke områder en effektivitet bærer den største frugt. Dette vil formentligt ende ud med nogle måltal, 
som den enkelte boligorganisation skal forholde sig til. 
Vi vil dog arbejde på – i første omgang – at sammenligne i eget hus. De allerede udarbejdede nøgletal på afdelingsniveau vil blive fremlagt for Almenbos 
bestyrelse til en drøftelse af mulighederne for effektiv drift. 

 

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 bolig-
organisationer, som Almenbo administrerer.  
Dette udleves primært via de arbejder, som Almenbo i dialog med den enkelte boligorganisations ledelse udfører. 

 
I 2016 var det tid til et nyt udbud på forsikringsportefølje. Et udbud der resulterede i en besparelse på ca. 25 procent for de enkelte afdelingers forsikrings-
præmier. 
Almenbos indførelse af digital signatur – underskrift med NemId – slog igennem i 2016, hvor vi omkring sommeren kunne tilbyde nye beboere at skrive 
lejekontrakten under digitalt og samtidig vedhæfte de nødvendige bilag. Det har betydet et gevaldigt fald i udgiften til porto, som er minimeret med om-
kring 80 procent. 
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Nøgletal 

 

Bispebjerg 
Bakke Rosengade 

Etage- 
husene 

Fortun 
Midtby Geels Plads 

Række- 
husene Højhuset Lundebjerg Ravnsletlund Kirstinelund 

Korn- 
vænget 

Egebjergha-
ven 

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 0 m² 
              
Fam.bolig leje/m²              
2014  741 972      634 962 676 876 944 671 
2015  760 992 745 899  720 827 645 962 676 876 965 679 
2016  768 999 745 877  720 767 661 962 682 876 984 679 
Ældreegnede  
boliger leje/m²              
2014         857 1.012 780  1.023  
2015     1.232   868 1.012 780  1.046  
2016     1.232   885 1.012 786  1.066  
Ungdomsboliger 
leje/m²              
2014           750 820  
2015       732    750 838  
2016       679    750 854  
Beboelses i alt 
leje/m²              
2014  741 972      645 994 680 864 941 671 
2015  760 992 745 899 1.232 720 820 655 994 680 864 961 679 
2016  768 999 745 877 1.232 720 760 672 994 686 864 980 679 
Forbedringsleje/m²              
2014  27       80  112  31 51 
2015  27  0 0 0 0 0 80  112  31 51 
2016  27 13 0 0 0 0 0 84  123  31 73 
Hjemfald/m²               
2014  35 35            
2015 35 35            
2016 35 35 20 20   20 17      
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Vandforbrug 
kr. pr. år              
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 
2016 634.948 50.208 1.571.109 328.227 0 1.048.582 831.299 2.271.003 116.438 2.147.746 309.577 875.402 981.959 
kr. pr. lejemål              
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 
2016 3.527 1.569 4.102 4.498 0 6.061 4.750 4.367 3.881 4.030 4.241 4.656 5.366 
Forbrug m³ pr. år              
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 
2016 16.841 1.639 25.045 5.928 985 12.118 15.432 41.770 1.990 39.309 5.666 15.959 17.985 
Forbrug m³  
pr. lejemål              
2014 59 58      76 61 66 61 87 91 
2015 67 57 64 79 51 70 82 81 65 71 77 86 97 
2016 94 51 65 81 55 70 88 80 66 74 78 85 98 

 
El forbrug til fællesarealer, opgange og kældre mv. 

kr. pr. år              
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 
2016 257.166 29.547 511.055 69.071 59.075 236.853 476.767 1.208.152 61.546 560.785 113.079 300.884 336.808 
kr. pr. lejemål              
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 
2016 1.429 923 1.334 946 3.282 1.369 2.724 2.323 2.052 1.240 1.549 1.600 1.840 
kwh forbrug pr. år              
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 24.150 112.028 215.935 528.122 30.419 337.450 49.599 128.419 125.990 
2016 109.560 14.127 234.892 30.316 25.992 100.025 209.122 536.513 26.551 249.169 52.500 127.853 140.812 
kwh forbrug pr. lejemål              
2014 634 267      991 1.056 681 710 726 619 
2015 713 499 928 1.054 1.342 648 1.234 1.016 1.014 633 679 683 688 
2016 609 441 613 415 1.444 578 1.195 1.032 885 467 719 680 769 
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Vedligeholdelser og henlæggelser 
Vedligehold kt. 115              
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 
2016 412.053 84.473 1.554.882 415.084 43.625 717.483 854.150 802.519 54.900 1.160.391 112.703 500.591 277.856 
Vedligeh.pr. m²              
2014 34 27      22 35 35 23 43 30 
2015 41 30 58 91 46 47 73 16 14 35 44 57 26 
2016 37 40 60 16 2 28 33 31 25 31 26 37 20 
Henlæggelser PPV              
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 
2016 1.252.000 315.000 4.374.000 660.000 160.000 1.905.000 2.312.000 4.313.000 336.000 3.387.000 440.000 1.475.000 1.645.000 
Henlæggelse til PPV m²              
2014 100 141      103 129 84 94 90 109 
2015 108 146 169 102 90 95 145 106 146 81 96 157 116 
2016 112 151 169 115 96 106 152 106 153 92 101 110 121 
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Økonomi 
 
 

Årets resultat blev et overskud på 233.718 kr. Egenkapitalen udgør 4.027.008 kr. Balancen udgjorde 6.921.424 kr. pr. 31. december 2016.  
 

Regnskabet kan ses ved at klikke her. 
 
 
 

 

http://almenbo.dk/media/32746/almenbos_regnskab_2014.pdf

