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Bestyrelse og administration  
 
 

Bestyrelsen 
Per Kloster Andersen Formand 
Marie-Louise Scharling Næstformand 
Erik Frikke Bestyrelsesmedlem 
Vibeke Ahlmann Bestyrelsesmedlem 
Irene Denman  Bestyrelsesmedlem 
Frederik Gylstorff Bestyrelsesmedlem 
Ingelise Buczio Bestyrelsesmedlem 
Heidi Kjærbye Bestyrelsesmedlem 
Bent Nielsen Bestyrelsesmedlem 
Preben Mosolff Bestyrelsesmedlem 
Paul-Jørgen West Nielsen Medarbejderrepræsentant 
Steen Jørgensen Medarbejderrepræsentant 
Bjarne Frølund Udpeget af bestyrelsen 
 
 
 

Administrationen 
Direktion Lisbet Schaltz Direktør 
 Claus Sieben Hansen Teknisk chef 
Sekretariat 
 Anne Kirstine Olesen Direktionssekretær 
HR Anne Castella Løn- og personalekonsulent  
Drift Søren Worm Driftskoordinator 
Byggeri                                                                           Lasse Vibe                                               Projektleder 
Økonomi Laila Anine Jensen Økonomikonsulent 
 Betinna Voldby Larsen Økonomimedarbejder  
Udlejning Helle Juul Udlejningsleder 
 Ina Riis Vilhelmsen                                Udlejningsmedarbejder 
 Susanne Bagh Administrationsmedarbejder 
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Tilbageblik på året 

 
Som for så mange andre har 2020 for Almenbo været et år påvirket af Covid-19. Driften var lukket ned for en periode  

inden påske, hvilket selvfølgelig havde betydning for vores beboere - og generelt har vores arbejde og konstante ønske om  

fremdrift været både sinket og påvirket af aflyste møder, som vi i den almene sektor, der jo styres af  beboerdemokratiske  

processer, er meget afhængige af at kunne afholde. 2020 var f.eks. året hvor vi, i forlængelse af fusionen, skulle have påbegyndt afholdelsen af flere møder 

med afdelingsbestyrelserne. Det har vi desværre ikke kunnet gøre.  

I det hele taget er utroligt mange arrangementer, kurser og møder blevet enten aflyst eller rykket og vi var da også nødt til at tænke alternativt, da årets 

afdelingsmøder skulle afholdes. I Nordre Munkegård fik afdelingsbestyrelsen den gode idé at bruge afdelingens p-kælder til formålet og selvom det var en 

lidt halvkølig fornøjelse, så sikrede man på den måde, at kravene om afstand kunne overholdes. 

 

Trods de nævnte benspænd, kan vi på mange måder alligevel se tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor flere nye tiltag er iværksat. 

 

Bestyrelsen på seminar 

 

Hvilket ansvar har man som bestyrelsesmedlem? Hvad kendetegner den gode bestyrelse? Og hvilke tiltag skal prioriteres fremadrettet? Disse og mange 

andre væsentlige spørgsmål blev inden nedlukningen behandlet på et seminar for Almenbos bestyrelsesmedlemmer sammensat og ledet af konsulenter fra 

BL.  

Seminaret blev afholdt over to hverdagsaftener samt en hel lørdag på Hotel Lautrup Park og havde både til hensigt at ruste nye såvel som mere erfarne 

bestyrelsesmedlemmer i det generelle bestyrelsesarbejde samt at etablere fundamentet for bestyrelsens kommende arbejde med at udarbejde en række 

politikker og visioner for Almenbo.  Efter fusionen repræsenterer størstedelen af bestyrelsesmedlemmerne jo ikke længere en selvstændig boligorganisa-

tion, men skal tværtimod finde fælles fodslag i en ny samlet konstellation; noget som seminarierækken viste ikke tegner til at blive et problem. Tværtimod 

blev det tydeligt, at medlemmernes visioner for et fremtidigt Almenbo er meget enslydende. Efterfølgende blev en arbejdsgruppe blandt bestyrelsesmed-

lemmerne nedsat med henblik på at udarbejde et udkast til Almenbos fremtidige mission, vision og målsætning med udgangspunkt i de nøgleord som blev 

formet på seminaret. Desværre har bestyrelsen endnu ikke kunnet færdigbehandle forslaget pga. aflyste møder. 
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Politik for fordeling af tilskud fra Landsbyggefondens egen trækningsret 

 

Bestyrelsen godkendte i 2020 administrationens udkast til en politik for fordeling af tilskud fra Landsbyggefondens egen trækningsret.  Politikken har til 

hensigt at sikre, at den fremtidige fordeling bliver så fair og hensigtsmæssig som mulig for på den måde at forhindre eventuelle uoverensstemmelser. Det 

blev vedtaget, at tilskuddet kan bruges til energi- og miljøfremmende renoveringer; - herunder energibesparende arbejder, til fremtidssikring af en afdeling; 

herunder etablering af tilgængelighed, sammenlægning af lejligheder og etablering af fællesvaskeri samt til særligt udgiftskrævende arbejder og renoverin-

ger som f.eks. udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør.  

Afdeling Bispebjerg Bakke fik senere på året gavn af den nye aftale, idet den i forbindelse med et nødvendigt skift af tagpap samt tagventilatorer på begge 

blokke, af bestyrelsen fik bevilliget et tilskud til arbejdet.  

 
Granskning 

Endnu en opgave blev i 2020 pålagt boligorganisationerne.  

I henhold til driftsbekendtgørelsen skal boligafdelingers vedligeholdelses- og fornyelsesplaner hvert 5. år granskes af en ekstern uvildig byggesagkyndig med 

henblik på en vurdering af, om planerne er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter og henlæggelser.  

Granskningen skal styrke tilstandsvurderingen og planlægningen af den fremtidige vedligeholdelse af afdelingerne og skal medvirke til at fremtidssikre 

vedligeholdelsestanden af den almene bygningsmasse. Granskningen skal være udført første gang inden den 1. januar 2022. 

 

Til indhentning af alle de nødvendige oplysninger til brug for granskningen har Landsbyggefonden opbygget et digitalt centralt alment bygningsregister 

(DCAB) med indberetningspligt. I Almenbo påbegyndte vi i slutningen af året granskningens første fase, idet vi senest 1. december 2020 skulle have indbe-

rettet oplysninger om de enkelte afdelinger og deres bygningstyper. Oplysningerne er nødvendige for efterfølgende at kunne udbyde den eksterne gransk-

ning.  
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I foråret 2021 skal vi udfylde og indberette interviewskemaernes anden del med informationer om indbygningsår for  

udvalgte bygningsdele for hver bygningstype samt oplysninger om og upload af tegningsmateriale.  

                            

Fornyet Ballerupaftale 
 

Ballerupaftalen er en 4-årig fællesaftale, som boligorganisationerne i Ballerup har indgået forud for de individuelle aftaler med  

Kommunen. Aftalen har til hensigt at sikre en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft  

i de almene boligområder i Ballerup Kommune gennem samarbejde mellem boligorganisationerne og Ballerup Kommune.  

Aftalen skulle fornyes i 2020, og en evaluering af aftalen blev forud for fornyelsen således gennemført over en møderække  

fra november 2019 til februar 2020 og tog udgangspunkt i boligsociale data på afdelingsniveau samt den udvikling der har været i de 4 år hvor Ballerupafta-

len har eksisteret. 

I Ballerupaftalen for en ny periode gældende fra 1. august 2020 til 31. juli 2024 er de overordnede rammer for anvisning fastholdt således, at der fortsat 

fokuseres på kriterierne: Arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsessøgende og seniorer. Derudover ønsker kommunen billige og alternative boliger. 

Almenbos bestyrelse godkendte rammeaftalen for den nye periode. 

 

Afdelingsbudgetterne mere læsevenlige 
 

I bestræbelserne på at gøre afdelingsbudgetterne mere læsevenlige, udviklede administrationen en ny overskuelig forside til budgetdokumenterne, som via 

lagkageillustration tydeliggjorde hvilke budgetposter afdelingsbestyrelserne har reel indflydelse på.  

Ydermere blev de anvendte farver i lagkageinddelingen genbrugt i budgetoverskrifterne i selve budgetteksten, således at det blev tydeliggjort for læseren 

hvad der knytter sig til hvad. Initiativet blev vel modtaget og vil blive benyttet fremover. 

 
 
Nyhedsbrev  

Almenbo lancerede i 2020 et nyhedsbrev målrettet ansatte og bestyrelsesmedlemmer med formålet at give et overblik over hvad der rører sig i de enkelte 

afdelinger samt i sektoren i al almindelighed. Nyhedsbrevet bliver udsendt pr. mail og udgives, når behovet er der.  
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        Den kommende nye afdeling Carlshøj B er beliggende i  
Kongens Lyngby og består af 290 lejemål fordelt på 9 blokke.  

 

28 nye boliger i Lundebjerg 

Glæden var stor, da Almenbo, efter flere års arbejde, i juli måned kunne påbegynde overrækkelsen af nøgler til  

28 nyopførte boliger i Lundebjerg.  

Boligerne er placeret på den tidligere børnehaves areal, Lundebjerggårdsvej 264,  og er tegnet af Aarstiderne Arkitekter.  

Ballerup Kommune har finansieret byggeriet med 10 % og har, som lovgivningen fastsætter, anvisningsret til 25 % af  

boligerne. Afdelingens beboere har fået fortrinsret til de resterende 75% og interessen har været stor.  

Boligerne udgør 12 fire-rums familieboliger i 2 plan på 113 m2 med fortrinsret for husstande med hjemmeboende børn  

under 23 år, 8 to-rums boliger i terræn på 67,5 m2 med fortrinsret for husstande hvor mindst et medlem er fyldt 60 år ved  

indflytning og 8 to-rums boliger i 1. sals højde på 67,5 m2 som er uden krav til alder og hjemmeboende børn.  

Et byggeudvalg, nedsat af den tidligere Boligorganisations repræsentantskab, har i samarbejde med arkitekterne taget beslutninger om udearealets indret-

ning og bygningernes facadematerialer. Efter indflytning har vi desværre oplevet en del udfordringer med diverse fejl og mangler.  

 
Ny afdeling fusionerer ind i Almenbo 
 
Carlshøj B besluttede på et repræsentantskabsmøde i oktober  

måned at fusionere ind i Almenbo som afdeling. Carlshøj Bs 9 afdelinger  

tilsluttede sig dette på et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne tillige  

godkendte, at de 9 afdelinger med virkning fra 1. januar 2021 blev slået 

sammen til én afdeling med i alt 290 boliglejemål. Afdelingen er beliggende i 

Kgs. Lyngby. 

To medarbejdere fra Carlshøjs mandskab fulgte med den fusionerende afdeling  

og en kommende ny ejendomsmester blev ansat. Også administrationens  

medarbejderstab måtte udvides i forbindelse med aftalen om overtagelse. 

 Således blev en projektleder samt en informations- og sekretariatsmedarbejder  

ansat omkring årsskiftet; sidstnævnte dog først med start pr. 1. januar 2021.   
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Det kommunale samarbejde og styringsdialogen 
 
Covid-19 har også haft indflydelse på de årlige styringsdialoger, som for både Ballerup og Københavns  
Kommunes vedkommende ikke blev afholdt i 2020.  
 
Et styringsdialogmøde med Gentofte Kommune gennemførtes. Her drøftede man blandt andet afdelingens samarbejde  
med politi og kommune omkring problemer med unge menneskers ophold i parkeringskælderen og på afdelingens øvrige fællesarealer. Kommunen har 
fokus på ikke blot at flytte problemet til andre lokationer i området og ønsker tidlig indsats overfor de unge, som måtte være på vej ud af et uhensigtsmæs-
sigt og måske kriminelt spor. I det omfang afdelingen er bekendt med de unges identitet, vil Kommunen gerne modtage oplysninger herom, da det kan lette 
deres arbejde.  
Problemer med mange parkeringer på vejen blev drøftet, idet det er afdelingens opfattelse, at der i vidt omfang er tale om billister uden afdelingstilknyt-
ning. Det blev meddelt, at det ikke umiddelbart er muligt at etablere flere offentlige parkeringspladser i nærområdet. 
Kommunen bemærkede de lave henlæggelser, som igen lå en del under benchmark.  
Afdelingen oplyste, at der fortsat arbejdes på at hæve henlæggelserne og at man i budget 2021 regner med, at der er indregnet henlæggelser på det øn-
skede niveau.  

 
På dialogmødet mellem AKB Lyngby og Lyngby-Taarbæk Kommune påpegede administrator, at der stadig i forbindelse med boliganvisninger går meget lang 
tid, inden Kommunen reagerer. Problemstilingen vil blive taget op internt i Kommunen med henblik på at sikre en hurtigere behandling og tilbagemelding til 
Almenbo. 
Det blev oplyst, at de nye døre i kældrene i Højhuset og det elektroniske låsesystem fungerer efter hensigten, idet disse foranstaltninger alene har bevirket, 
at uroen i området næsten er stoppet. Det er AKB Lyngbys opfattelse, at der ikke længere er behov for egentlige boligsociale tiltag ved Højhuset.  

 
På styringsdialogmødet mellem den almene Andelsboligforening Enighed og Rødovre Kommune var der fokus på, at henlæggelser til vedligeholdelse ligger 

markant lavere end benchmark. Dette skyldes, at beboerne selv står for renovering af deres boliger. Man er opmærksom på problemet og vil fremadrettet 

budgetterer op, i det omfang det er muligt.  

Boligforeningen gjorde opmærksom på, at man endvidere har fokus på vedligeholdelsesplaner for afdelingen. Der var således igangsat en bygningsgennem-

gang af boligerne med henblik på at udarbejde en langsigtet plan for renoveringer.  

Idet de gældende vedtægter for afdelingen var i uoverensstemmelse med loven, og dermed ikke gyldige, og administrator havde udarbejdet  

udkastvedtægtsændringer, opfordrede Kommunen til, at bestyrelsen sendte de foreslåede vedtægtsændringer  

til godkendelse hos beboerne som alternativ til den generalforsamling som ikke kunne afholdes  g på grund af covid-19. 
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Energi og Miljø  
 

 

Energi og Miljø – herunder FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, er områder under tiltagende fokus og interesse  

overalt i samfundet; - også i den almene sektor.  

I Almenbo er flere initiativer til energioptimering således også igangsat. Flere afdelinger har etableret  

”Vild-Med-Vilje—områder”  for at sikre et mere forskelligartet dyre-og planteliv i boligområderne. 

Lange lige gangstier, store græsplæner, veltrimmede blomsterbede og måske nogle tætklippede buske og hække; 

sådan ser de fleste afdelinger ud rigtig mange steder og det kan være kønt at se på og gør uden tvivl ejendomsfunktionærernes arbejde lettere, 

men  for biodiversiteten og mængden af forskellige plante- og dyrearter, er den tæmmede natur dræbende. Derfor etableres der i stigende grad ”vild” 

natur med græsarealer som omdannes til frodige enge med vilde blomster, som er rige på fugle-og insektliv. At bøgehækken og græsarealerne ikke nødven-

digvis skal stå snorlige og trimmede er en spændende proces, som samtidig kræver omstillingsparathed hos såvel beboere som ansatte. 

De første ideer udspringer ofte af afdelingsbestyrelserne og det er vigtigt, at driftspersonalet hele tiden er tæt involveret, så grønne tiltag ikke pludselig 

bliver en ekstra byrde for ejendomsfunktionærerne og måske kræver ekstraansættelser af landskabsarkitekter og lignende.  Snarere skal vi sørge for, at nye 

tiltag måske ligefrem kan lette driften. 

 

Ladestandere i boligafdelingerne 

 

Der er ingen tvivl om, at dette emne vil være et punkt på dagsordenen til mange afdelingsmøder i de kommende år. Elbiler vinder mere og mere indpas og 

el vil uden tvivl være fremtidens brændstof. Det giver nogle udfordringer, når p-pladser og ladestanderer skal deles mellem mange beboere og der skal 

derfor gøres tanker om hvilke pladser, der skal dedikeres til elbiler, hvordan afregningen for strøm skal finde sted og med hvem der skal indgås aftale. Flere 

udbydere kan i dag levere ladestandere, hvor beboere bliver afregnet over egen elregning. Det kræver dog meget disciplin af beboerne, hvis elladestan-

derne skal udnyttes optimalt. 
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                                                  De nye boliger i Lundebjerg er beklædt med skiffer og vedligeholdelsesfrit træ 

 

Boligorganisationerne og deres afdelinger 
 

Boligorganisationen Almenbo  

 

På Bispebjerg Bakke igangsattes i 2020 arbejdet med nyt tagpap på begge blokke. Arbejdet forventes afsluttet i løbet  

af 2021.  

 

Det nye ejendomskontor i Lundebjerg kunne ved årets  

begyndelse, efter lidt udfordringer med etablering af  

netværksforbindelse, endelig tages i brug af kontorpersonale  

og mandskab.  

Der blev afholdt afleveringsforretning den 29. januar 2020 på  

det store projekt med udskiftning af faldstammer og  

brugsvandrør i Lundebjerg. Byggeregnskabet blev  

efterfølgende revideret og godkendt af bestyrelsen.  

Projektet blev en anelse dyrere end projekteret, idet  

renoveringens tidsplan ikke kunne holdes grundet en  

konkursforretning, der udsatte tidsplanen. Det betød længere 

periode med genhusninger og dermed en øget  

anskaffelsessum.  

Etableringen af 28 familieboliger i afdelingen forløb  

planmæssigt i løbet af 2020 og indflytningerne skete  

efterfølgende ad tre omgange hen over sommer og efterår. 
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I Kirstinelund ønskede kommunen en renovering af institutionen og der blev således udarbejdet forslag til en 

samarbejdsaftale samtidig med at en arbejdsgruppe, hvori Almenbo også er repræsenteret, blev nedsat. De tre  

eksisterende bygninger skal totalrenoveres og egentlig opstart forventes at finde sted i januar 2021.  

 

Et renoveringsforslag til udbedring af brugsvandrør og badeværelser i Nordre Munkegård blev udarbejdet i 2020.  

Projektet blev fremlagt og drøftet på afdelingsmødet og prøvelejligheder lavet. Tillige påbegyndtes det store arbejde  

med for-registrering af samtlige lejemål, inden realisering af det egentlige projekt.  

 

 

Boligselskabet AKB Lyngby 

Effekten på gavlrenoveringen i Etagehusene, blev tydelig i 2020, hvor beboerne kunne mærke et forbedret indeklima og  
samtidig så en afsmitning på varmeregnskabet. 
Afdelingens børneinstitution fik etableret nyt tag og vinduer.  
 
Et omfattende renoveringsprojekt i afdeling Højhuset blev igangsat i 2019 og fortsatte, trods Corona, planmæssigt ind i 2020. Der skulle skiftes faldstam-
mer, stigstrenge og renoveres badeværelser og beboerne blev ikke genhuset, idet der i stedet blev etableret en kombineret bad- og toiletkabine på lejlighe-
dernes lukkede altaner.  
Det allerede udførte arbejde har dog været meget mangelbehæftet og det forventes således, at mangeludbedring af de 162 badeværelser starter, når pro-
jektet er færdigmeldt. Det er aftalt med hovedentreprenøren, at der vælges en ny underentreprenør til skadesudbedringen. En del af entreprisesummen er 
tilbageholdt som sikkerhed. 
 

I Rækkehusene blev en ny legeplads etableret og indviet. Pladsen er allerede meget velbesøgt.  

 

Nye hoveddøre blev monteret i Fortun Midtby og også 120 hoveddøre i Rækkehusene blev udskiftet. 
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De blomstrende kirsebærtræer pryder området omkring Bispebjerg Bakke ved forårstid 

Individuelle køkken og badforbedringer 

 

Renovering af et betydeligt antal badeværelser og køkkener fandt sted i både Rækkehusene og Etagehusene. Samtidig  

var det muligt at tilmelde sig løbende køkkenforbedring på Bispebjerg Bakke, i Lundebjerg, Kirstinelund, Kornvænget, Nordre  

Munkegård, Egebjerghaven og Kronprinsessegade.  
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Forvaltningsrevision  
 

God økonomistyring 

Finansiel styring  

For 2020 og fremefter er der udarbejdet et likviditetsbudget for dispositionsfonden, der anviser den disponible del over  

20 år. For 2020 udgør den disponible del 5.852 kr. Minimumskravet for 2020 på 5.763 kr. pr. lejemålsenhed er dermed  

opnået. 

Det er i bestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes en politik for anvendelse af dispositionsfondens midler; - dog således, at det kan fastholdes, at afdelin-

gerne kan undgå af indbetale til dispositionsfonden. 

 

Egenkapitalen udgør 38.684.715 kr. svarende til 60 % af aktiverne.  

 

For 2020 og fremefter er der udarbejdet et likviditetsbudget for arbejdskapitalen over 20 år, som på nuværende tidspunkt alene øges ved årets overskud og 

udgør 3.289 kr. pr. lejemålsenhed i 2020. Det anbefalede minimumskrav for arbejdskapital, der udgør 3.154 kr. pr. lejemålsenhed for 2020 er dermed op-

nået.  Det skal tilstræbes, at afdelingerne kan udgå indbetaling til arbejdskapitalen. 

 

Afdelingernes henlæggelser optimeres for at øge likviditeten. Henlæggelsesbeløbet ligger på 123 - 221 kr. pr. m² og det vil være fornuftigt at stræbe mod 

højere henlæggelsesbeløb afhængigt af den enkelte afdelings behov, hvilket fremgår af den 30-årige planlægning for brug af opsparede henlæggelsesbeløb.  

 

Der er udarbejdet driftsbudgetter for boligorganisationens afdelinger og for boligorganisationen. Hvert år ved budgetfremlæggelserne bliver de faktiske 

udgifter for året sammenholdt med budgetteringen, så der med rettidig omhu kan ageres i tilfælde af væsentlige afvigelser.  

Kapacitetsstyring 

Administrationens ressourcer vurderes løbende i forhold til produktivitet og effektivitet. Det tilstræbes, at kapaciteten tilpasses det aktivitetsniveau, der 

forventes i fremtiden.  

De digitale redskaber øges. Udover de allerede implementerede digitale løsninger for beboere og boligsøgende såsom  

digital signatur ved lejekontrakt, tillæg til lejekontrakt, forlig, referater samt aftaler om individuelle forbedringsarbejder,  

kan MobilePay anvendes til betaling af fx husleje. Via hjemmesiden kan man foretage en opskrivning samt betale for  

både opskrivnings- og opnoteringsgebyr. På alle væsentlige administrative områder er Almenbo digitaliseret. 
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Almenbos afdelinger ligger i tre forskellige kommuner og der hvor det har nyttet i forhold til beliggenhed, omkostnings- 

bevidsthed og effektivitet, er der etableret fælles ejendomskontor og maskinpark. 

Grundet store afstande er der for nogle afdelingers vedkommende ikke etableret et fællesskab, fordi det er vurderet,  

at etableringsudgifterne er større end gevinsten ved en sådan model.  

Rengøring af fællesarealer foretages ikke længere af eksterne firmaer på afdelingerne. Almenbo har etableret et  

rengøringsteam med fastansatte medarbejdere og ordningen har nu eksisteret i et år. Rengøringsteamet evalueres på  

kvalitet og kvantitet i løbet af 2021. 

Medarbejderressourcerne vurderes kontinuerligt, når effekten af digitale løsninger er opnået ligesom der ved naturlig  

afgang foretages en vurdering af arbejdsfunktioner for en eventuel omlægning og effektivisering heraf. 

Aktivitetsstyring 

I Administrationen er der indført digital signatur på alle områder, hvor dette lovmæssigt er muligt. Der er en løbende aktivitet på dette område for at kunne 

udvikle og tilbyde de administrative ydelser som bedst muligt opfylder beboernes behov. Det vurderes således med jævne mellemrum hvilke aktiviteter, 

der med fordel kan digitaliseres i såvel administrationen som på afdelingsniveau. I 2020 er der skabt SMS-service til de beboere, der har givet samtykke til 

denne funktion. 

 

Ledelsesinformation 

TimeMap er indført for alle ansatte og er et tids- og opgavesystem der er forbundet med Almenbos lønsystem. TimeMap registrerer arbejdssteder, arbejds-

tider, ferie og lignende.  

Der foreligger nøgletal for alle afdelinger i Almenbo-regi. 

Skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder foreligger og gennemgås årligt. Samtlige skriftlige forretningsgange  

er revideret således, at disse tydeliggør driftsbekendtgørelsens krav om sparsommelighed og samtidig er af et sådant omfang, at en udefrakommende per-

son ville kunne træde ind på driftsområdet i forbindelse med et medarbejderskifte.  

Almenbos målsætning kan ses på hjemmesiden: www.almenbo.dk. 
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                                           Stemningsbillede fra Rækkehusene i AKB Lyngby                                                                    Stemningsbillede fra Kunstnerbyen 

Egenkontrol 

For konstant at kunne levere et omkostningsbevidst administrationsbidrag vurderes de administrative værktøjer og  

ressourcer løbende. 

Arbejdet med etablering af ensartede politikker indenfor byggeri, bæredygtighed og energi blev sat på pause i 2020 på  

grund af Covid-19. Det er et arbejde, der kræver udvalgsarbejde med fysisk mødedeltagelse, hvilket visuelle møder ikke er  

et godt forum for. 

De enkelte afdelingers mål er umiddelbart lagt ind i langtidsbudgetterne. Der er endnu ikke udarbejdet en 

oversigt, som over en 4-årig periode viser målene sat op imod de samlede driftsudgifter. Dette arbejde  

igangsættes i 2021. 

Beboere og boligsøgende bliver løbende orienteret om Almenbos ønske om digital kommunikation via e-mail. Et samtykke hertil skal der til,  

hvilket vi kontinuerligt anmoder om, for at mindske omdeling og almindelig postforsendelse af materiale til beboere og boligsøgende. 

 

Effektivitet 

Administrationen er forpligtiget til konstant at se på muligheder for effektivisering, såsom digitalisering og vurdering af ressourcer. Bestyrelserne får frem-

lagt de seneste effektivitetstal, udarbejdet af Landsbyggefonden, én gang om året til drøftelse af tiltag. 
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Nr. Alle henlæggelser Opsamlet resultat Henlæggelse Gennem-

PPV pr. m² snitlig m²

OverskudUnderskud minus = underskud ordinær

01-01 Bispebjerg Bakke 260.637 Mindre variable udgifter, primært 4.609.537 +810.821 227 802

byggeår 1959 vedr. ren- og vedligeholdelse 

boliger 178

01-02 Kronprinsessegade 55.567 Større variable udgifter, primært 664.524 -55.567 191 1.071

byggeår1977/78 vedr. renholdelse, ferieafløsning 

boliger 32 blev større end budgetteret

01-03 Kirstinelund 313.553 Mindre udgifter til el, alm. vedligehold 11.532.965 0 151 697/

byggeår1958/60/63 samt diverse udgifter. Besparelse ved 1.046

boliger 531 konvertering af forbederingslån dækker

merforbruget på lønomkostninger

01-04 Kornvænget 145.279 Mindre forbrug af vand og el 1.386.912 +692.331 239 895/

byggeår1985/86 772

boliger 72

01-05 Egebjerghaven 24.470 Mindre forbrug på el, ren- og vedligehold, 4.691.242 0 190 999/

byggeår1990/95 diverse udgifter samt indtægt fra 2019, 1083/

boliger 188  der giver overskud på trods af markant 868

stigning i ejendomsskatten

01-06 Børneinstitutionen 7.605 Større lønomkostninger 487.015 -7.605 349 1.217

byggeår1966

boliger 0

01-07 Lundebjerg 269.854 Mindre forbrug primært el 11.936.924 0 121 640/

byggeår1961-65/89/2014 862/

boliger 514 1.014

01-08 Ravnsletlund 96.469 Mindre udgift til renovation, 731.475 +83.856 177 1.026/

byggeår 1993 ren- og vedligeholdelse. 1.080

boliger 30

01-09 Nordre Munkegård 171.247 Konvertering af forbedringslån 5.293.544 0 145 619/

byggeår1952/54/2014 samt indtægt fra 2019 871

boliger 191

konto 406.9 konto 407

RegnskabsresultatNavn Årsag til resultat

konto 140/210

 

Årsregnskaberne - resultat 
 

Almenbos resultat blev et overskud på 543.012 kr.   

Egenkapitalen udgør  38.684.715 kr. og balancen 63.945.794 kr. 

Afdelingernes resultat for året kan ses i nedenstående oversigt med årsagsforklaring. Oversigten omfatter tillige  

opførelsesår, likviditet samt gennemsnitslig boligleje. 

 

                  

 

 
 
 
 

 


