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Kære beboere i Østjysk Bolig 
 
Den revisions- og advokatundersøgelse, der blev igangsat i oktober 2020, efter at Østjysk Boligs 
direktør blev bortvist på grund af mistanke om underslæb, er nu færdig. Derfor får du dette brev. 
 
Undersøgelsen har været lang og den har været omfattende. I går modtog vi et sammendrag af 
rapporten. Dette sammendrag offentliggøres i dag, onsdag den 7. april, på Østjysk Boligs 
hjemmeside (østjyskbolig.dk), så I alle har muligheden for at læse om undersøgelsens resultater. 
Den fulde rapport får vi ikke, da den er overdraget til politiet og skal bruges i forbindelse med 
straffesagen. 
 
I forbindelse med offentliggørelsen har vi tidligere i dag udsendt følgende pressemeddelelse: 
 
Østjysk Bolig udsat for grov svindel 
 
Jeg blev i går orienteret om hovedtrækkene i den advokatundersøgelse, der er foretaget af 
advokatfirmaet Kromann Reumert som følge af den mistanke om underslæb, der i oktober 2020 
gjorde, at Østjysk Boligs direktør blev bortvist. 
 
Jeg er rystet over omfanget af den svindel, undersøgelsesrapporten beskriver er foregået i årene 
2011-2020. Da vi i efteråret blev gjort opmærksom på, at der formentlig var noget helt galt, havde 
jeg slet ikke fantasi til at forestille mig, at det drejede sig om et beløb på næsten 20 millioner kroner 
– det svarer til ca. 7.000 kroner pr. bolig.  
 
Det er et kæmpestort svigt, da det jo er os beboere i Østjysk Bolig, der er blevet besveget for disse 
ufatteligt mange penge. Jeg er både vred over og ked af, at det her har kunnet lade sig gøre, og at 
det delvist er sket på min vagt som formand i Østjysk Bolig. 
 
Politiet har fået den fulde rapport, og de er i gang med at vende hver en sten. Vi er selvfølgelig 
behjælpelige i det omfang, der er behov for det. Vi håber og forventer, at alle, der har bidraget til 
disse kriminelle handlinger, vil blive stillet til ansvar. 
 
Vi vil hurtigst muligt indkalde vores øverste myndighed, repræsentantskabet, til et ekstraordinært 
møde, hvor vi vil redegøre for undersøgelsens konklusioner, jeg vil stille mit formandsmandat til 
rådighed, og jeg kan allerede nu sige, at bestyrelsen vil anbefale, at der skal vælges en ny revisor 
på baggrund af den sønderlemmende kritik, undersøgelsen rejser af vores nuværende og 
mangeårige revisor. 
 
Vi tænker naturligvis allerede på, hvordan vi kan lave en tabsbegrænsning for vores beboere, ved 
brug af fx vores forsikringer og erstatningskrav, men det er for tidligt at sige mere om. 
 
På fredag har vi møde med Aarhus Kommunes Tilsyn, hvor vi forventer at få uddybet 
advokatundersøgelsens indhold, og sammen med kommunen vil vi aftale, hvad der mere konkret 
videre skal ske. Indtil da har vi ikke overblik over, hvorvidt det vil få følger for andre end den 
allerede bortviste direktør. Endelig skal vi også have et overblik over, hvilke leverandører der har 
medvirket til svindlen. 
Af hensyn til beboerne, medarbejderne og Østjysk Bolig har jeg indtil videre ikke yderligere at tilføje. 
 
Katja Hillers, formand for Østjysk Boligs organisationsbestyrelse 
 
Så snart der er nyt i sagen, vil I høre om det. 
 
På organisationsbestyrelsens vegne,  
Katja Hillers, formand 


