
BERETNING 2016

RAMMEN
       OM
                      DIT
                  LIV



2

 
BERETNING 2015                                 ØSTJYSK BOLIG



 
ØSTJYSK BOLIG                    BERETNING 2015

3

INDHOLD
5 VELKOMMEN
6  OVERORDNET STATUS
7 BYGGERI OG RENOVERING
8 PERSONALE
9  BOLIGSOCIALT ARBEJDE
12 ØKONOMI
14  BL’S 5. KREDS
15 BOLIGPOLITIK I AARHUS
16  FLYTTESTATISTIK
18 AARHUSBOLIG
19  AFSLUTNING

UDGIVER
Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig

REDAKTION
Østjysk Bolig og organisationsbestyrelsen

DESIGN
Vibeke Thiim Harder, Østjysk Bolig

TILGÆNGELIG PÅ 
www.østjyskbolig.dk

ØSTJYSK BOLIG                  BERETNING 2016



4

 
BERETNING 2015                                 ØSTJYSK BOLIG
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VELKOMMEN TIL 
ØSTJYSK BOLIGS 
BERETNING FOR 2016

 
 
I beretningen gør vi rede for det sidste kalenderår, der er 
gået. 

Hvert år kan du finde aktuelle fokuspunkter i beretningen. 
I år beretter vi blandt andet om, hvordan renoveringen 
af Ryhaven skrider frem. Du kan også læse om, hvilke 
interessante boligsociale og fysiske tiltag der har været 
under forberedelse i Bispehaven.

2016 var endnu et godt og travlt år i Østjysk Bolig, og vi 
forventer det samme om 2017.

Rigtig god læselyst.

På organisationens vegne,
Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig
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OVERORDNET 
STATUS

Tungen blev holdt lige i munden, da klassen i maj 2016 
besøgte Østjysk Boligs kontor.

Overordnet går det rigtig godt i Østjysk Bolig. 
Vi har ingen tomme boliger i hverken Aarhus 
eller Skanderborg Kommune; tvært imod er 
der lange ventelister til nærmest samtlige af 
vores afdelinger. Man skal for eksempel stå på 
venteliste i cirka fem år for at få en bolig i vores 
største afdeling, Afdeling 6 – Bispehaven, hvis 
man er ny i AARHUSbolig. 

I vores dagligdag bruger vi vores målsætnings-
program som rettesnor i forhold til, hvor vi gerne 
vil hen som organisation og hvad vi skal arbejde 
med. 

På repræsentantskabsmødet i oktober 2015 
opdaterede vi sidst vores målsætningsprogram. 
Det betyder, at det skal opdateres igen til oktober 
2017 – vi opdaterer det nemlig hvert andet år. 
Vores grundværdier er dog altid de samme: 

Udvikling, engagement, dialog og ansvarlighed. 
Det er de begreber, vi hver dag arbejder med og 
efter.

Ud over vores primære arbejde med at 
administrere boliger, så laver vi også andre 
ting. Vi engagerer os for eksempel i vores 
lokalområde. I 2016 har vi opstartet et 
samarbejde med den lokale skole i Aarhus V, 
Ellekærskolen, hvor vi har fået en adoptivklasse, 
som vi besøger og som besøger os. Formålet er 
blandt andet, at eleverne i klassen får kendskab 
til, hvad det vil sige at bo alment.  

Vi har også travlt med at udvikle vores 
arbejdsmetoder. I 2016 indførte vi elektroniske 
kontrakter, som gør proceduren omkring 
lejekontraktunderskrivning hurtigere, nemmere 
og billigere.

ØSTJYSK BOLIG                  BERETNING 2016



 
ØSTJYSK BOLIG                    BERETNING 2015

7

BYGGERI OG 
RENOVERING

2016 har budt på både færdige byggerier, 
igangværende renoveringer og planlægning af 
nye projekter.

I sommeren 2015 gik en stor renovering af 
Afdeling 3 – Ryhaven i Aarhus V i gang. I alt 124 
boliger skal rives ned til soklen og nye huse skal 
bygges ovenpå. Projektet har kørt i hele 2016 og 
vi forventer, at alle huse står færdige i slutningen 
af 2017.

I forbindelse med renoveringen i Ryhaven har 
en ny afdeling set dagens lys. Afdeling 26 – 
Ryhaven er en ungdomsboligafdeling på 50 
boliger i to plan. Der var indflytning i de første 
11 boliger i afdelingen den 1. juni 2016. Andre af 
boligerne bruges til genhusning i forbindelse med 
renoveringen af Afdeling 3, og de sidste står først 
klar i løbet af 2017.

Den 1. september stod 94 ungdomsboliger klar 
til indflytning på Gøteborg Allé i Aarhus N, og 
Afdeling 25 – Gøteborg Allé blev dermed en 
realitet.

Planlægning af flere nybyggerier og renoveringer 
har også været på tegnebrættet i 2016. 
For eksempel en stor tryghedsrenovering i 
Afdeling 6 – Bispehaven, opførelsen af 300 
ungdomsboliger og 50 familieboliger i den 
gamle Journalisthøjskole, opførelsen af 122 
ungdomsboliger på Bjørnholms Allé i Viby J, 
og opførelsen af endnu en Storbylandsby, hvor 
mennesker med forskellige sociale udfordringer 
og beboere fra den almindelige venteliste skal bo 
side om side, i Aarhus N. Disse projekter udfolder 
sig i løbet af de næste år.

Tryghedsrenoveringen af Bispehaven er et af 
de projekter, der har holdt Østjysk Bolig travlt 
beskæftiget i 2016.
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PERSONALE
2016 bød på en del udskiftning og opmanding på 
personalefronten. 

Afdeling 20 – Marienlystvangen har fået ny social 
vicevært – Lena Hillgaard blev ansat den 1. 
februar til at tage sig af det boligsociale arbejde 
i vores Storbylandsby, hvor mennesker med 
forskellige sociale udfordringer og folk fra den 
almindelige venteliste bor dør om dør.
 
I forbindelse med indflytningen på Gøteborg Allé 
den 1. september ansatte vi Rasmus Kirkegaard 
som social vicevært. 15 af boligerne i afdelingen 
er såkaldte startboliger, som bebos af unge, 
der af den ene eller den anden grund har brug 
for hjælp til at lære at bo selv. Rasmus laver 
forskellige aktiviteter for (især) startboligbeboere, 
og han arbejder desuden tæt sammen med 
deres bostøtter og lignende.
 
Jane Grøn-Nielsen fra økonomiafdelingen søgte 
i efteråret nye græsgange, og det gav plads til, at 
vores tidligere revisor, Rikke Wortmann, kunne 
flytte ind hos os på kontoret på fuld tid som 
controller. Økonomiafdelingen har sidst på året 

desuden opmandet med endnu en Rikke – Rikke 
Frank blev ansat som økonomiassistent den 1. 
december. 

I Serviceafdelingen har der været en del 
udskiftninger inden for de forskellige fag. I 
slutningen af året sagde lederen Torben Brandi 
sin stilling op og Henrik Steenberg fra Teknisk 
Afdeling blev udpeget som hans efterfølger.
 
I Teknisk Afdeling sagde vi først på året farvel 
til Tina Gregersen, som havde søgt nye 
græsgange. Jette Hedegaard overtog for en tid 
hendes stilling som sekretær, men sidst på året 
vendte Tina tilbage.  

Pia Mortensen, som i mange år har været leder 
af Trivselshuset i Afdeling 6 – Bispehaven, blev 
ramt af sygdom i 2016, og i efteråret stod det 
klart, at hun ikke blev i stand til at vende retur til 
sin stilling. Derfor blev der ansat en ny leder af 
den boligsociale indsats i afdelingen. Valget faldt 
på Malene Lassen-Struck, der havde første dag 
den 10. oktober.

Pia Mortensen har gjort et stort stykke boligsocialt arbejde i Bispehaven  
de sidste mange år.
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BOLIGSOCIALT 
ARBEJDE

Boligsocialt arbejde kan være mange forskellige 
ting. 

I Østjysk Bolig er Afdeling 6 – Bispehaven 
hjemsted for det meste af vores boligsociale 
arbejde, da afdelingen har nogle store 
udfordringer i forhold til, at det er et belastet 
boligområde. Derfor har vi en såkaldt boligsocial 
helhedsplan for afdelingen. 2016 var sidste år 
med planen for 2013-2016, og derfor er året gået 
med planlægning af den nye plan, der skal gælde 
for 2017-2020. 

Vi har nu tre sociale viceværter ansat i Østjysk 
Bolig – i Afdeling 20 – Marienlystvangen, Afdeling 
23 – City og Afdeling 25 – Gøteborg Allé. De 
sociale viceværters arbejde er at sørge for, at de 
beboere, de har ansvar for, trives i deres boliger 
og afdelinger. Viceværterne arrangerer blandt 
andet forskellige aktiviteter, men de har også 
enesamtaler med beboerne.

Rasmus Kirkegaard er social vicevært i  
Afdeling 25 - Gøteborg Allé.
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Østjysk Bolig arbejder ud fra grundværdierne:

• udvikling
• engagement
• dialog
• ansvarlighed
 
Vi tror på, at almene boliger er og skal være den bedste og 
mest fleksible dækning af boligbehov over et livsforløb og dets 
omskifteligheder. Man skal kunne se sig selv bo hos os i alle 
livets faser.

Vi ønsker, at beboerdemokratiet markerer sin indflydelse både 
internt (i afdelingerne og boligorganisationerne) og eksternt  
(i den almene boligbevægelse, i kommunale samarbejds- 
relationer og i boligpolitiske fora).

Derfor ønsker vi fokus og forbedring på følgende indsats- 
områder:

• Beboerdemokrati
• Kommunikation
• Mangfoldige boligtilbud
• Bæredygtighed
• Personalepolitik
• Byggeri og renovering
• Drifts- og administrativ service

- Fra Østjysk Boligs målsætningsprogram

“
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ØKONOMI
Boligorganisationens resultat for 2016 
viser et underskud på 2.100 t.kr. mod 
et budgetteret overskud på 668 t.kr. 
Organisationens regnskab er påvirket af 
øgede udgifter til konsulentassistance 
og IT, og manglende indtægter på 
byggesagshonorarer som følge af 
forskydning i opførelsesperioder.

Forrentningen:
Forrentningen af midler i 
fælleskapitalforvaltning er for 2016 2,24%.  
Forrentningen ligger under budget, men 
vurderes at være tilfredsstillende ud 
fra det aktuelle marked og den valgte 
risikoprofil. I 2017 vil investeringsstrategien 
være uændret ud fra et ønske om stabile 
renteafkast og lav risiko for tab på 
værdipapirbeholdningen. 
 
Egenkapitalen:
I 2016 er egenkapitalen forøget med tilgang 
fra udamortiserede lån på 796 t.kr. og 
bidrag fra afdelingerne på 1.570 t.kr. Der 
er i 2016 givet tilskud til afdelinger på 274 
t.kr og tilskud til tab på fraflyttere på 822 
t.kr. Egenkapitalen er påvirket af et negativt 
resultat i organisationen på 2.100 t.kr.
Den samlede påvirkning af egenkapital 
er -137 t.kr. Egenkapitalen vil fortsat 
fremadrettet blive benyttet til tilskud til 
afdelinger i forbindelse med forbedrings- og 
energiarbejder. 

Ultimo 2016 er følgende beløb reserveret 
til tilskud:
Tilskud Ryhaven   14,0 mio.kr.   
Kapitaltilførelse Ryhaven 1,3 mio. kr.
Trækningsret Ryhaven 5,8 mio. kr.
Tilskud Atriumhuset  0,5 mio. kr.
Tilskud Marienlystvangen 0,1 mio. kr.

BEVÆGELSER PÅ  
EGENKAPITALEN 2016

t.kr.

Primo: 48.819

Tilgang

Bidrag afdelingerne 1.570

Trækningsret 692

Dispositionsfond, udarmortiseret lån 796

Afdeling 20, garanti 97

Arbejdskapital 0

Afgang, boligorganisationsandele

Ry Andelsboligforening af 1945 0

Afgang, dispositionsfond

Tilskud afd. 13, underskudsafvikling -20

Tilskud afd. 89, markiser -350

Tilskud vedr. tab på fraflyttere

Afd. 3 - Ryhaven -63

Afd. 5 - Rosengården -18

Afd. 6 - Bispehaven -728

Afd. 10 - Neptunvej -12

Afd. 81 - Hovedgaden -1

Afgang, arbejdskapital

-2.100

Ultimo: 48.682
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RESULTAT 2016
Realiseret t.kr. Budget t.kr.

Bruttoadministrationsomkostninger -21.319 -19.093

Administrationsbidrag eksterne foretagender 516 491

Gebyrer 1.975 1.686

Byggesagshonorarer 3.952 5.004

Nettoadministrationsomkostninger -14.876 -11.912

Administrationsbidrag fra afdelinger 11.572 11.681

Diverse indtægter 415 230

Resultat af ordinær drift før renter -2.889 1

Nettorenteindtægter/udgifter 756 706

Tilskud til afdelinger -33 -39

Resultat før ekstraordinære poster -2.166 668

Esktraordinære poster 66 0

Resultat -2.100 668

EGENKAPITAL 
I PERIODEN 
2007-2016
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BL’S 5. KREDS

STRUKTUREN I KREDSEN • Kredsrepræsentantskabet består af 16 kredsrep-
ræsentanter plus en formand og en næstformand.

• Alle boligorganisationer i Aarhus Kommune har ret 
til at have en repræsentant i kredsen. Dog har de tre 
største organisationer ret til to repræsentanter hver.

• De valgte kredsrepræsentanter udgør det politiske 
ben. Herunder er der valgt en kredsbestyrelse samt 
diverse udvalg. 

• Derudover har vi det faglige ben, som består af kreds-
repræsentanterne samt direktørerne fra boligorgani-
sationerne. Herunder findes også forskellige udvalg.

BL - Danmarks Almene Boligers 5. kreds består 
som bekendt af boligorganisationer i Aarhus 
Kommune. 

Vi er repræsenteret i kredsen af Lene Hansen, 
som bor i Afdeling 2 – Præstehaven og 
desuden sidder i Organisationsbestyrelsen. 
Lene Hansens suppleant er Leif Scherrebeck 
fra Afdeling 6 – Bispehaven, der også sidder i 
Organisationsbestyrelsen. Begge blev genvalgt i 
2016.

Lene Hansen har følgende poster i 

repræsentantskabet: Medlem af bestyrelsen i 5. 
kreds og medlem af aktivitetsudvalget i 5. kreds. 

Der kom i 2016 en ny kredssekretær: Jens Løkke 
Møller. 

I løbet af året er kontanthjælpsloftet blevet fulgt 
og diskuteret en del. Det har dog vist sig, at det 
ikke har ramt helt så hårdt som forventet. 

Årets kredsweekend blev afholdt på Varna og 
årets tema var blandt andet ny boligpolitik, ny 
planlov (25%-reglen) og nye boligformer.

14
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BOLIGPOLITIK I AARHUS

De kommende år bygger vi 
familieboliger i blandt andet 
Aarhus N.

I vores to områder, Aarhus og Skanderborg 
kommuner, oplever vi fortsat en meget stor 
søgning på boliger i vores afdelinger. Vi kan ikke 
følge med den store efterspørgsel, der er på en 
bolig, og ventelisten på AARHUSbolig bliver hvert 
år længere og længere. 

Behovet for familieboliger er stort. Men der er 
fortsat kun en lille kvote for nybyggeri i både 
Aarhus og Skanderborg, og derfor kan vi 
boligorganisationer ikke få lov til at bygge ret 
mange boliger – og når ventelisten samtidig bare 
bliver længere, så er det ærgerligt for os, at vi 
ikke kan opfylde det store behov, der er. 

Vi fortsætter med at lægge pres på kommunerne 
i forhold til at afsætte et større beløb til nye 
almene boliger, så vi forhåbentlig kan komme i 

gang med at bygge flere almene boliger omkring 
Aarhus og Skanderborg. Hvis vi ikke tilfører 
byen flere billige boliger, så vil almindelige 
mennesker snart ikke have råd til at bo i byerne. 
Det vil betyde, at den blandede by, hvor mange 
forskellige mennesker bor dør om dør og lærer af 
hinanden, snart vil være en saga blot.
 
Også i Aarhus er vi blevet ramt af det 
landsdækkende kontanthjælpsloft i 2016. 
Den 1. oktober 2016 trådte det i kraft. 
Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor 
meget du samlet set kan få i særlig støtte, 
boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp 
eller integrationsydelse. Hvilke følger, 
kontanthjælpsloftet får, vil vi formentlig se i løbet 
af 2017.
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FLYTTESTATISTIK 2016
ALMENE BOLIGER

Internt afd. Internt selskab Fraflytning % 2014 % 2015 % 2016 Boliger i alt i afd.
Afd. 1 1 0 9 7,94 7,94 14,29 63
Afd. 2 1 1 6 7,69 8,46 4,62 130
Afd. 3 6 0 17 8,06 16,13 13,71 124
Afd. 5 3 2 13 25,27 19,78  14,29 91
Afd. 6 11 16 125 18,16 14,94 14,37 870
Afd. 9 9 1 36 15,28 18,52 16,67 216
Afd. 11 0 0 0 0 18,75 0 16
Afd. 13 1 0 2 33,33 0 33,33 6
Afd. 14 0 1 1 17,39 17,39 4,35 23
Afd. 19 1 1 6 15,15 36,36 18,18 33
Afd. 20 1 0 4 10,00 10,00 10,00 40
Afd. 21 0 0 9 12,31 7,69 13,85 65
Afd. 71 0 0 0 11,11 11,11 0 9
Afd. 73 0 0 0 16,67 50,00 0 6
Afd. 74 0 0 0 0 0 0 6
Afd. 75 0 0 0 0 37,50 0 8
Afd. 76 0 0 0 0 0 0 8
Afd. 77 0 0 0 28,57 14,29 0 7
Afd. 78 4 1 18 8,05 14,94 20,69 87
Afd. 80 0 0 1 25,00 25,00 25,00 4
Afd. 81 0 0 2 33,33 16,67 33,33 6
Afd. 82 0 0 0 7,14 0 0 14
Afd. 83 1 0 6 0 0 27,27 22
Afd. 84 0 0 1 20,00 20,00 20,00 5
Afd. 85 1 0 8 5,45 16,36 14,55 55
Afd. 86 0 0 0 0 25,00 0 4
Afd. 87 0 0 0 37,50 25,00 0 8
Afd. 88 1 1 5 13,89 11,11 13,89 36
Afd. 89 0 0 8 13,21 9,43 15,09 53
Afd. 90 0 0 6 0 24,24 18,18 33

I alt 283 2048
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UNGDOMSBOLIGER

Internt afd. Internt selskab Fraflytning % 2014 % 2015 % 2016 Boliger i alt i afd.
Afd. 1 0 0 7 71,43 14,29 100 7
Afd. 6 1 0 3 80,00 40,00 30,00 10
Afd. 9 0 1 10 33,33 58,33 41,67 24
Afd. 10 0 0 9 58,33 41,67 37,50 24
Afd. 12 0 6 43 37,86 50,54 41,75 103
Afd. 15 1 5 51 27,50 25,83 42,50 120
Afd. 16 1 6 56 40,20 43,14 54,90 102
Afd. 17 0 9 50 0 46,09 39,06 128
Afd. 22 0 1 2 42,86 23,81 9,52 21
Afd. 23 4 0 31 0 7,69 26,50 117
Afd. 25 0 0 7 0 0 7,45 94

I alt 269 750

Afdeling 25 - Gøteborg Allé er ny på listen - det er en af  
vores nye ungdomsboligafdelinger.
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AARHUSBOLIG
AARHUSbolig er et samarbejde mellem 12 
almene boligorganisationer i Aarhus Kommune 
om udlejning af vores lejemål. Lejerbo er den nye 
dreng i klassen; de blev optaget i AARHUSbolig 
pr. 1.6.2016 med deres Aarhus-afdelinger, 
hvor der i alt er 275 almene boliger og 12 
ungdomsboliger.

AARHUSbolig er efter vores opfattelse en meget 
velfungerende organisation, og samarbejdet med 
de andre boligorganisationer i AARHUSbolig går 
rigtig godt. 

Politisk ledes AARHUSbolig af et 
repræsentantskab, der vælger en bestyrelse. I 
øjeblikket er ni organisationer repræsenteret i 
bestyrelsen. Østjysk Bolig er en af dem.

Der holdes medarbejdermøder fire gange årligt, 

som udlejningschef Connie Koppel deltager i. 
Derudover afholdes der fire bestyrelsesmøder og 
et repræsentantskabsmøde.

Administrativt ledes AARHUSbolig af en 
projektledelse, der går på skift blandt 
organisationerne. Projektledelsen ligger pt. hos 
Boligkontoret Århus, som overtog i juli 2015. 
Boligkontoret Århus skal have ledelsen frem til 
juli 2017. 

Driftsledelsen varetages af AAB, og denne 
ledelse går ikke på skift.

TILMELDT VENTELISTEN I AARHUSBOLIG:

Tilmeldt:   116.744
Heraf aktive:   50.529
Heraf i bero:   66.215

96,23 % af de aktive ansøgere er tilmeldt 
E-tilbud. 3,77 % er tilmeldt det nye E-tilbud +.
 
I 2016 har både medarbejdergruppen og 
bestyrelsen arbejdet med de udfordringer, det 
har givet, at Post Nord har indført nye takster 
og brevtyper samtidig med, at leveringstiden på 
breve er blevet længere. 

Leveringstiden er nu så lang, at modtagere af 

brevtilbud ikke kan nå at besvare tilbud i tide.

Dette er endt med, at bestyrelsen har besluttet at 
lukke for ordningen med brevtilbud pr. 1.2.2017.
 
AARHUSbolig har herefter følgende 
tilbudsløsninger:
 
E-tilbud: Ren selvbetjening. Tilbud udsendes på 
e-mail og/eller sms. Opskrivningen til boliger og 
svar på tilbud foretages af brugeren. Pris 100 kr. 
om året.
 
E-tilbud +: Tilbud udsendes på e-mail og/
eller sms. Boligorganisationerne hjælper med 
opskrivning og svar på tilbud. Pris 200 kr. om 
året.
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Vi håber, at du med denne beretning er blevet 
lidt klogere på, hvad der er sket i Østjysk Bolig i 
2015. 

Som altid har samarbejdet mellem 
organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser pg 
medarbejdere i Østjysk Bolig fungeret rigtig godt. 
Tak for det!

På organisationens vegne, 
Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig

AFSLUTNING

Formand Else Christensen

Næstformand Lene Hansen

Medlem Tina Slot Schmidt

Medlem Elsebeth Persson

Medlem Katja Hillers

Medlem Leif Scherrebeck

Medlem Tommy Jørgensen
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Vi håber, at du med denne beretning er blevet lidt 
klogere på, hvad der er sket i Østjysk Bolig i 2016. 

Som altid har samarbejdet mellem 
organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og 
medarbejdere i Østjysk Bolig fungeret rigtig godt – tak 
for det.

På organisationens vegne, 

Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig
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