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Referat af orienteringsmøde for afdelingsbestyrelser – Østjysk Bolig  
Tirsdag den 15.06.2021
 
Tilstede: 
 
29 afd.bestyrelsesmedlemmer 
 
BL: 
Bjarne Zetterstrøm 
 

Organisationsbestyrelsen: 
Palle Adamsen 
 
Administrationen: 
Mariane Toft-Dallgaard – 
direktør  
Connie Koppel – udlejningschef  

Henrik Steenberg – leder af 
Håndværkerafdelingen 
Claus Leiszner – fuldmægtig 
Torben Brandi – driftschef  
Kim Kjærgaard – udviklingschef 
Vibeke Thiim Harder – 
kommunikationsansvarlig (ref.)

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referat (skal læses sammen med PowerPoint-oplæg fra mødet): 
 
Palle Adamsen, formand for Østjysk Boligs organisationsbestyrelse og direktør i Lejerbo, byder velkommen. 
Han forklarer, at han og resten af organisationsbestyrelsen ikke er demokratisk valgt, men at de udgør en 
såkaldt forretningsbestyrelse, mens Lejerbo administrerer Østjysk Bolig. 
 
Palle Adamsen fortæller, hvem der er hvem af de fremmødte personaler – både fra Lejerbo og Østjysk 
Bolig. Bjarne Zetterstrøm fra BL er med for at dirigere mødet og fordi han kan besvare de mere generelle 
spørgsmål indenfor det almene område. 
 
Mariane Toft-Dallgaard fortæller om, hvilke poster Lejerbo-folk er at finde på i Østjysk Bolig. Det er primært 
i byggeri og økonomi, der er brug for assistance. Derudover får organisationen hjælp ad hoc fra flere andre 
af Lejerbos afdelinger, bl.a. juridisk afdeling og HR. Der er et rigtig godt samarbejde mellem Østjysk Boligs 
medarbejdere og Lejerbos folk. 
 
Palle Adamsen fortæller om det kommissorium, Lejerbo arbejder efter. Kommissoriet er udstukket af 
Aarhus Kommune. Det er kommissoriet, der ligger til grund for organisationsbestyrelsens arbejde, hvilket 
også kan ses på organisationsbestyrelsesreferaterne. Nogle punkter er afsluttet, bl.a. punktet om at 
vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser, andre er man godt i gang med, og nogle kræver mere afklaring, 
før de kan komme i gang. Generelt kan man sige, at kommissoriet er en oprydningsopgave. 
 
Bjarne Zetterstrøm fortæller, hvad det betyder at en boligorganisation er under administration. Det er en 
mulighed for kommunen, hvis de har mistet tilliden til en ledelse i en boligorganisation. Det er gjort for at 
hjælpe Østjysk Bolig godt videre. Netop for at der kan blive ryddet ordentligt op.  
 
Bjarne Zetterstrøm præsenterer løbende repræsentanterne fra afdelinger i Østjysk Boligs administration, 
der skal fortælle om status pt. i de forskellige afdelinger: 
 
Connie Koppel, udlejningschef: 
Der er fire medarbejdere i afdelingen, der arbejder med udlejning af både familieboliger og 
ungdomsboliger. 
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Der er udfordringer i AARHUSbolig-systemet. Mange brugere står aktive og får derfor tilsendt tilbud, men 
uden at være aktivt boligsøgende. Det gør, at der bruges lang tid på at sende tilbud ud til folk, der faktisk 
ikke er interesseret i at flytte. Måske ved de ikke, at de også optjener anciennitet, når de står i bero? 
 
De andre boligorganisationer i AARHUSbolig har samme problemer, så det er ved at blive løst. Det løses – 
forhåbentlig – ved, at det fremover skal koste 300 kroner om året at stå som aktivt søgende, og 100 kroner 
om året for at stå i bero. 
 
I Mårslet har der, helt atypisk, været en smule besvær med at leje familieboliger ud. Udlejningssystemet er 
anderledes i denne afdeling, da det er AlmenBolig+. 
 
I hele byen er der pt. besvær med at leje ungdomsboliger ud. Pt. har Østjysk Bolig ca. 40 ledige 
ungdomsboliger ud af i alt ca. 800. I alt står 600 ungdomsboliger under UngdomsboligAarhus tomme. 
Årsagen er Corona – der er ikke ret mange udenlandske studerende i byen – og at der er bygget rigtig 
mange nye ungdomsboliger de seneste år. 
 
Torben Brandi, driftschef: 
Der er i alt 22 ansatte i Driftsafdelingen. De er inddelt i fire teams, og de laver alt vedligehold undtagen 
grøn/hvid vedligeholdelse (græsslåning, grønne områder, snerydning og saltning) – disse opgaver er 
udbudt. 
 
Grøn/hvid har lige været i udbud. Torben overtog for nylig arbejdet med udbud. De nye priser ser 
fornuftige ud. På budgetmøderne i august vil de nye aftaler blive gennemgået med afdelingsbestyrelserne. 
 
Kim Kjærgaard, udviklingschef: 
Udviklingsafdelingen har de fleste af sine opgaver i Bispehaven, men den har også boligsociale indsatser i 
andre afdelinger. 
 
Pt. er udviklingsplanen for Bispehaven den største opgave i afdelingen. Som udspringer af udviklingsplanen 
er der en fysisk helhedsplan, som snart skal på et ekstraordinært afdelingsmøde i afdelingen. Herunder 
også de meget omtalte nedrivninger af blokke. Udviklingsafdelingens opgave er også at få de mange aftaler 
og planer for Bispehaven og det omkringliggende område til at hænge fornuftigt sammen. 
 
Der er et infocenter på vej i blok A5 i Bispehaven – det åbner snart. Her kan man få et overblik over de 
mange forskellige indsatser og planer. 
 
Til oktober indvies Bispehavens nye fælleshus, som er et bydelshus.  
 
Henrik Steenberg, leder af Håndværkerafdelingen: 
Der er pt. 8 håndværkere i afdelingen. Fire tømrere og fire malere. De håndterer syn, 
vedligeholdelsesopgaver, forsikringsopgaver og PPV-opgaver. Opgaverne er de samme, som inden Lejerbo 
kom ind i billedet, så på den måde er håndværkerne ikke så påvirket af, at Østjysk Bolig er under 
administration af Lejerbo. 
 
Claus Leiszner, fuldmægtig i Økonomiafdelingen:  
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Frem til 2020 har årshjulet kørt, som det har gjort de seneste mange år. Men de seneste ni måneder har 
dog været markant anderledes for arbejdet i økonomiafdelingen. Der har været meget ekstraarbejde i 
forbindelse med advokatundersøgelsen. Samtidig har de almindelige opgaver, som fx årsregnskab, også 
været der. 
 
Der er en ny affaldssortering på vej, som der bliver sat penge af til i de nye budgetter. Vi ved endnu ikke, 
hvor meget vi reelt kommer til at bruge på det. 
 
Vibeke Thiim Harder, kommunikationsansvarlig: 
Vores Blad, Østjysk Boligs beboerblad, er blevet sat på pause, nu hvor Lejerbo er inde over. Det er primært 
et spørgsmål om ressourcer. At få trykt bladet koster knap 12.000 kr. hver tredje måned. Derudover skal 
det omdeles af driftsteknikere, og det tager normalt ca. 20% af min arbejdstid.  
 
Lene Willis, tidligere chefsekretær, har fået nyt job, og hendes opgaver er blevet fordelt mellem 
administrationens andre medarbejdere. Jeg har fået en del af dem, bl.a. kommunikationen med 
afdelingsbestyrelserne. Derfor er det også svært at finde tid til at lave et helt blad fire gange årligt. 
 
Der skal stadig nyheder ud til beboerne, og derfor vil nyhedsmodulet på Østjysk Boligs hjemmeside, 
østjyskbolig.dk, komme mere i spil. Når der er noget ekstraordinært, det er vigtigt, at alle beboere får at 
vide, vil der også være husstandsomdelinger. 
 
Palle Adamsen runder af inden spørgsmål og svar. Han siger, at der ikke er tvivl om, at personalet i Østjysk 
Bolig har været under voldsomt pres siden oktober. Det er hårdt at læse om sin arbejdsplads i medierne på 
den måde. Han håber, afdelingsbestyrelsesmedlemmerne gennem oplæggene har kunnet mærke, at 
personalet kerer sig om deres arbejde og deres arbejdsplads. 
 
Spørgsmål til udlejning: 
Spørgsmål: Hvad betyder det for Østjysk Boligs økonomi, at der er så mange ungdomsboliger, der ikke kan 
udlejes? 
Svar: Det betyder tomgangsleje, og det skal betales af organisationen. Man kan søge om fritagelse, hvis 
organisationen ikke har penge, og så vil det i stedet blive en udgift i afdelingen – og det vil give 
huslejestigninger. Men der er vi ikke endnu. 
 
Spørgsmål: Ved man, om der er økonomi nok i organisationen? 
Svar: Nej, ikke endnu. Vi ved mere, når årsregnskabet for organisationen er færdigt. Det regnskab skal 
repræsentantskabet godkende på et repræsentantskabsmøde. 
 
Spørgsmål: Hvor gammel må man være for at flytte ind i en ungdomsbolig? 
Svar: Man skal være 18 år for selv at skrive under på lejekontrakten. Er man under 18, skal Familieretshuset 
ind over. Der er ingen øvre aldersgrænse. Kravet er, at man skal være under uddannelse. Når der som nu er 
udlejningsvanskeligheder, kan der slækkes på kravene. 
 
Spørgsmål: Er det rigtigt forstået, at der fremover vil være to slags medlemskab på AARHUSbolig? 
Svar: Ja. Det koster pt. 100 kr. om året at være medlem. Fremover vil der komme en ekstrabetaling på 200 
kr. årligt, når man melder sig aktiv. 
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Spørgsmål til drift: 
Kommentar: Der er et ønske fra beboere i Ry om, at man ikke holder afdelingsmøder på samme måde som 
sidste år. 
Svar: Det er også administrationens ønske, så det vil foregå anderledes end sidste år. 
 
Spørgsmål: Skal der laves flere affaldsøer i forbindelse med den nye sortering? 
Svar: Kommunen ved endnu ikke, hvordan løsningen bliver.  
 
Kommentar: Det kommer til at blive rigtig dyrt for afdelingerne, hvis beboerne ikke sorterer rigtigt. 
 
Spørgsmål: Når Østjysk Bolig selv har malere i Håndværkerafdelingen, hvorfor skal malerarbejde så i 
udbud? 
Svar: Håndværkerafdelingen giver et tilbud på større opgaver på lige fod med andre malerfirmaer. Det sker 
for at sikre, at priserne er ordentlige. Som afdeling kan man også altid bede om at få flere tilbud 
præsenteret, når der skal laves noget. Det er driften, der indhenter og accepterer tilbud på baggrund af det 
arbejde, som afdelingsmødet har besluttet, der skal udføres i afdelingen. Det gælder både vedligehold og 
renholdelse. Tildeling skal altid ske efter lovgivningens regler herom og i forhold til de kriterier, der er 
udbudt. Administration og afdelingen har således ikke frit valg, når det skal vurderes hvem af 
tilbudsgiverne, der skal laves kontrakt med. Betingelserne i udbuddet skal være opfyldt – fx skal billigste 
pris vælges, hvis det alene er kriteriet. 
 
Spørgsmål: Jeg kan forstå, at udbud denne gang er opdelt i afdelinger – vi har ellers altid fået at vide, at jo 
større jo bedre? 
Svar: Der er lige indgået en 1-årig aftale. Vi er i gang med at rette ind til EU-udbud. Driften har overtaget 
opgaven med udbud, og vil fremover gøre det noget anderledes, end det tidligere har været gjort. 
 
Spørgsmål: Har den nye udbudsform noget at gøre med sagen i Østjysk Bolig? 
Svar: Det skyldes primært, at det ikke var blevet sat i gang rettidigt. 
 
Spørgsmål: Er de nye entreprenører startet på grøn vedligeholdelse? 
Svar: Ja, i stort set alle afdelinger. Meld ind til Torben Brandi, hvis noget ikke er, som det skal være. 
 
Spørgsmål til udvikling: 
Spørgsmål: Gør den nye aftale om Parallelsamfundspakken nu, at vi skal ned på 30% almene boliger i 
Bispehaven i stedet for 40%? 
Svar: Det er indvandrerandelen, der fremadrettet max må være på 30%. Men det gælder ikke i forhold til 
udviklingsplanen i Bispehaven – der lovgives ikke med tilbagevirkende kraft. 
 
Spørgsmål: Hvad sker der med arbejdet med verdensmålene, som der tidligere har været i gang i Østjysk 
Bolig? 
Svar: Vi tænker det ind i nye projekter, men derudover har arbejdet været lidt på hold de seneste ni mdr.  
 
Spørgsmål: Hvem betaler for de ting, der skal ske i Bispehaven? 
Svar: Primært Landsbyggefonden. Det er aldrig de andre afdelinger i Østjysk Bolig, der kommer til at betale. 
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Spørgsmål til økonomi: 
Spørgsmål: Hvor galt står det til med egenkapitalen? 
Svar: Det er noget at det, ledelsen og bestyrelsen arbejder meget med pt. Vi er ved at lave et katalog over 
muligheder, der kan skrues på. De næste år vil den formentlig se skidt ud, men i løbet af de næste 7-8 år vil 
den være fin igen, som vi ser det lige nu.  
 
Spørgsmål: Er der nye byggeprojekter, Østjysk Bolig ikke kan videreføre alligevel? 
Svar: Kommunen har helt sikkert overvejet, om Østjysk Bolig selv skulle videreføre nye projekter, og det har 
de valgt, vi skal. 
 
Spørgsmål: Er der planer om at omdanne nogle ungdomsboliger til familieboliger? 
Svar: De ungdomsboliger, der ligger i udkantsområder, kan blive omdannet, men de ungdomsboliger, 
Østjysk Bolig har, ligger i byen. Den afdeling, vi har flest tomme i, er desværre også indrettet sådan, at det 
nærmest er umuligt at lægge boliger sammen. Og de er for små til at bruge som familieboliger. 
 
Spørgsmål: Finansieringsordninger af køkkener og bad er sat i bero – hvorfor? 
Svar: Vi er i gang med at ændre på måden, de bliver finansieret på, da det skal ud at ligge i afdelingerne i 
stedet for i dispositionsfonden – sådan burde det have været fra start. Det vil også give en bedring for 
dispositionsfonden. Ordningen med leje af hvidevarer er også ved at blive gransket, da det er svært at finde 
lovhjemmel for den måde, det har kørt på. 
 
Spørgsmål: I nævnte tidligere negative renter – hvem går de ud over? 
Svar: Det går i et eller andet omfang ud over henlæggelserne, men meget står jo i obligationer, så vi 
forventer, at det går nogenlunde lige op med renterne, så vi rammer omkring 0 igen i år. 
 
Spørgsmål: Regner vi med, at det bliver året, hvor ejendomsskatten i Skanderborg Kommune stiger under 
5%?  
Svar: Nej, det ser desværre ikke sådan ud. 
 
Spørgsmål: Kan vi gå tilbage til vores afdelinger og sige, at situationen for alle beboere ovenpå hele sagen 
er uændret? Fx i små afdelinger i Ry? Eller er der fx afdelingssammenlægninger på vej? 
Svar: Der er ikke afdelingssammenlægninger på tapetet pt. Derudover er situationen som beboer uændret. 
Vi kan aldrig love, at der ikke kommer huslejestigninger, men ikke mere, end der plejer at være. Der har 
været meget snak om sammenlægninger af små afdelinger tidligere, men det kræver en stor indsats at se 
på, hvad der kan være af besparelser og hvordan beboerdemokratiet skal håndteres – en indsats der ikke er 
ressourcer til pt. 
 
Inden mødet havde to afdelinger forberedt spørgsmål og sendt til Østjysk Bolig til besvarelse i forbindelse 
med mødet.  
 
Spørgsmål og svar, afd. 1: 
Spørgsmål: Hvor meget indflydelse får beboere og medarbejdere på fremtidens Østjysk Bolig?  
• Hvem sikrer nærheden mellem beboere, drift og administration?  
• Hvem sikrer, at vi kan få et frit valg mellem administration og fusion?  
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• Hvor meget kan kommunen bestemme om Østjysk Boligs fremtid?  
Svar: Lige nu er fokus på at få ryddet op i organisationens økonomi og at sikre, at den er robust til at kunne 
stå på egne ben i fremtiden. Når vi når længere frem, kan vi så begynde at se på, hvilke optioner der er for 
fremtidens Østjysk Bolig – og her vil repræsentantskabet naturligvis spille en stor rolle, ligesom 
medarbejderne også bliver hørt. Heldigvis har vi et rigtig godt samarbejde, Lejerbo og Østjysk Bolig 
imellem. 
 
Spørgsmål: Hvad gør Aarhus Kommune og Lejerbo for at passe på medarbejderne?  
• Kan der være job, der forsvinder i driften og administrationen nu og i den nærmeste fremtid?  
Svar: I nærmeste fremtid har vi brug for alle de medarbejdere, vi har i organisationen. Vi får formentlig også 
brug for flere, men vi afventer mest muligt med ansættelser. Som nævnt har vi et godt samarbejde, Østjysk 
Boligs medarbejdere og Lejerbos medarbejdere imellem. Kommunens fokus er på organisationens beboere. 
 
Spørgsmål: Hvad er Lejerbos intentioner med at være i Østjysk Bolig?  
• Er det målet, at Østjysk Bolig skal være en del af Lejerbo?  
• Hvad gør Lejerbo for at sikre Østjysk Bolig?  
Svar: Intentionen er at hjælpe Østjysk Bolig videre bedst muligt. Det er ikke udgangspunktet, at Østjysk 
Bolig skal være en del af Lejerbo. Lige nu gør vi alt for at få ryddet op i organisationen og så ser vi på, hvilke 
muligheder, der er, bagefter. 
 
Spørgsmål: Hvad sker der, hvis Østjysk Bolig ender i en konkurs?  
• Bliver afdelingerne splittet op og fordelt mellem andre boligorganisationer?  
• Hvem bestemmer, hvilke afdelinger der skal høre under hvilken organisation?  
• Hvor meget bestemmer beboerne og repræsentantskabet?   
Svar: Afdelingerne vil bestå. Det er i selskabet, der vil blive udfordringer. Der er en garantiordning i 
Landsbyggefonden, som sikrer afdelingernes økonomi. Men det vil være en ny situation, som vil kræve nye 
beslutninger. Der er ingen standardløsning. Aarhus Kommune vil formentlig have en holdning til, hvad der i 
så fald skal ske. Det er for tidligt at sige noget endeligt om det, før der er blevet ryddet op i organisationen, 
men vi forventer bestemt ikke, at vi ender med en konkurs. 
 
Spørgsmål: Hvornår bliver vi som beboere oplyst om Østjysk Boligs økonomi?  
• Hvilke initiativer arbejder man på for at genoprette økonomien?  
• Hvilke økonomiske konsekvenser vil det få for beboerne?  
Svar: I første omgang bliver vi klogere, når årsregnskabet er færdigt – og det skal jo godkendes af 
repræsentantskabet på et møde, så her vil repræsentantskabet også blive klogere. 
 
Spørgsmål: Hvordan sikrer Lejerbo, at Østjysk Bolig kan arbejde videre med en fusionsaftale, når Lejerbos 
opgave er afsluttet, hvis det er det, Østjysk Bolig gerne vil?   
Svar: Det er ét af de fremtidsscenarier, der er i spil, men det er endnu for tidligt at sige, om det 
overhovedet kan blive en mulighed. 
 
Spørgsmål og svar, afd. 74: 
Spørgsmål: Vi har følgende spørgsmål til orienteringsmødet vedr. Deloitte, Østjysk Boligs nye revisor: 
Bestyrelsens begrundelse for at pege på Deloitte var bl.a. ressourcebesparelse med henvisning til, at 
Deloitte jo med sin deltagelse i undersøgelsen af svindelsagen i Østjysk Bolig er ”inde” i boligselskabets 
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regnskaber. Kan vi forvente, at ressourcebesparelsen udmønter sig i en rabat fra revisionsselskabets side, 
når firmaet netop er inde i Østjysk Boligs regnskaber i forvejen? 
Deloitte har for kort tid siden offentliggjort, at de vil reducere antallet af urentable kunder. Kommer Østjysk 
Bolig under denne kategori, og kan vi få oplyst Deloittes pris for opgaven i sammenligning med den 
hidtidige revisors, alternativt Beierholms? 
”I Deloitte er formålet med at reducere antallet af kunder – især de tidskrævende, ikke rentable kunder – at 
tiltrække de bedste folk i markedet.”, (Citat JP) 
Svar: Deloitte har takket ja til at være revisor for organisationen og kontrakten er underskrevet. Fordi der er 
tale om en speciel situation, vil revisionen være timebetalt – det ville de andre revisionsfirmaer formentlig 
også have valgt. Men at Deloitte i forvejen kender til Østjysk Boligs økonomi og udfordringerne i forhold til 
advokatundersøgelsen, forventer vi fortsat vil være en ressourcebesparende omstændighed. 
 
 
Tak for i aften! 


