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Hvem er hvem? v/Palle Adamsen

• BL: Bjarne Zetterstrøm
• Lejerbo: Palle Adamsen 

Mariane Toft-Dallgaard
• Østjysk Bolig: Connie Koppel

Torben Brandi
Kim Kjærgaard
Henrik Steenberg
Claus Leiszner
Vibeke Thiim Harder



Præsentation af Lejerbo i Østjysk Bolig 
v/ Mariane Toft-Dallgaard

Midlertidig bestyrelse og administrator

Konstitueret direktør
Mariane Toft-Dallgaard

Økonomikonsulent
Jesper Karlshøj

Projektchefer
Andreas Sandberg (primært Bispehaven)
Stefan Davies-Nielsen

Organisationsbestyrelse
Palle Adamsen
Mette Møllerhøj
Henrik Ricken



Baggrund for Lejerbos indsættelse v/Palle Adamsen

Arbejder med baggrund i Aarhus Kommunes kommissorium:
1. Varetage bestyrelses- og direktionsopgaver
2. Understøtte politiets efterforskning
3. Skabe overblik over den økonomisk situation
4. Udarbejde genopretningsplan for egenkapital
5. Sikre at der rejses erstatningskrav
6. Sikre anmeldelse til og dialog med forsikringsselskaber
7. Vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser
8. Gennemføre valg af ny bestyrelse og genindføre 

beboerdemokratiet
9. Ophøre eget hverv som midlertidig forretningsfører



Oplæg
Connie Koppel – om Udlejningsafdelingen 

Torben Brandi – om Driftsafdelingen

Kim Kjærgaard – om Udviklingsafdelingen

Henrik Steenberg – om Håndværkerafdelingen

Claus Leiszner/
Mariane Toft-Dallgaard – om Økonomiafdelingen

Vibeke Thiim Harder – om kommunikation



Oplæg

Connie Koppel – om Udlejningsafdelingen 

• Udlejningssituationen i Østjysk Boligs afdelinger
• Ungdomsboliger; udlejningsproblemer i Østjysk Bolig og i 
Aarhus generelt



Oplæg
Torben Brandi – om Driftsafdelingen
• Driftsafdelingen består af 13 ejendomsserviceteknikere, 2 

gårdmænd, 4 trappevaskere, 1 driftssekretær, 1 driftsleder & mig = 
22 ansatte i alt.

• Vi er fordelt i 4 teams og udfører opgaver fra renhold til flyttesyn og 
alt derimellem, dog ikke grøn og hvid vedligeholdelse.

• Mit typiske årshjul ser således ud:
• Afslutning af sidste år
• 39 markvandringer & derefter budgetopfølgning til næste år
• Budgetmøder & afdelingsmøder – så mange som muligt
• Opfølgning & færdiggørelse af årets opgaver
• Fremover kommer der 3 børnehaver og håndtering af udbud oveni



Oplæg

Torben Brandi – om Driftsafdelingen
• Ang. udbud: Grøn og hvid vedligeholdelse 2021

• Udbuddet blev igangsat tidligere i foråret, hvorefter jeg overtog 
færdiggørelsen og implementeringen heraf for kort tid siden.

• Modsat tidligere, er der denne gang indhentet tilbud på hver enkelt 
afdeling, og de nye priser varierer en smule på den enkelte afdeling, 
men ser fornuftige og rigtige ud.

• Vi er i gang med at få dem alle lagt i budget 2022, og I vil naturligvis 
blive orienteret yderligere til de kommende budgetmøder i august.



Oplæg

Kim Kjærgaard – om Udviklingsafdelingen

• Fokus på krydsfeltet mellem det sociale, fysiske og organisatoriske 
• Samspil med projektafdelingen (hardware/software)
• Fundraising, nye tendenser samt analyser

• Opgaver forankret i Udviklingsafdelingen
• Boligsociale indsatser

• Boligsocial helhedsplan i Bispehaven
• Startboligprojekter i Afdeling 23 og 25
• Storbylandsbyen I og II

• Udviklingssekretariat for udviklingsplanen for Bispehaven 
• Ad hoc-udviklingsprojekter



Udviklingssekretariat
Kim Kjærgaard

Bente Melgaard
Henning Winther

Projektudvikling
Kim Kjærgaard, projektansvarlig

Renovering

Sociale renoveringer
Bente Melgaard, projektleder

Mulighedsstudier

Arealudvikling/grundsalg
Esben Jensen, Lejerbo

Vandtårnsgrunden

Centergrunden 

Mødesteder

Fælleshus og legeplads
Henning Winther, projektleder

Kultur- og idrætsfacilitet
Henning Winther, projektleder

Den grønne kile
Bente Melgaard, projektleder 

Byrum, forbindelser og 
infrastruktur Byggemodning og anlæg

Genhusning
Connie Koppel, projektansvarlig

Bygningsfysiske arbejder
(Gennemførelse af 

helhedsplan)
Andreas Sandberg, projektleder

Boligsocial helhedsplan 
Malene Lassen Struck, 

projektleder for den boligsociale
helhedsplan 2021-2024

Strategiske 
plandokumenter

(Grundlag  - aftale mellem 
Østjysk Bolig og Aarhus 

Kommune 30. april 2019)

Ministeriel udviklingsplan

Helhedsplan til 
Landsbyggefonden

Andreas Sandberg, projektleder

Strategisk udviklingsplan 

Ansøgning til infrastrukturpuljen

Kommunikationsstrategi

Intern kommunikation

Ekstern kommunikation

Inddragelse

Rådgivere
Arkitema/Cowi

Getto
Holst

Udviklingsplan for Bispehaven
Organisering, opgaver og koordinering



• Ministeriel udviklingsplan, godkendt efteråret 2019
• Milepæle frem mod 2030 
• Opfyldelse af 40% målsætningen
• Årlig statusrapportering 

• Strategisk udviklingsplan, offentliggørelse 2021 
• Fælles vision og strategi   

• Helhedsplan for Bispehaven, behandles august 2021
• Den økonomiske udmøntning af udviklingsplan. 
• Skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse

• Øvrige planer
• Kommuneplan, helhedsplaner, lokalplaner mv. 

Udviklingsplan
Aftaler og planer   





• Ministeriel udviklingsplan, godkendt efteråret 2019.
• Milepæle frem mod 2030 
• Opfyldelse af 40% målsætningen

• Strategisk udviklingsplan, offentliggørelse 2021 
• Fælles vision og strategi   

• Helhedsplan for Bispehaven, forventes behandlet medio 2021
• Den økonomiske udmøntning af udviklingsplan. 
• Skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. 

• Øvrige planer
• Kommuneplan, helhedsplaner, lokalplaner mv. 

Relevante planer  



,

Nedrivning
Lave blokke, der skal 
nedrives:
• Blok B6 (Bispehavevej 71-75)
• Blok B7 (Bispehavevej 91-95)
• Blok B8 (Bispehavevej 111-115)

Tidsplan:

• Høje blokke
• Genhusningsperiode fra januar 2021
• Blokke nedrevet forår/sommer 2022

• Lave blokke
• Genhusningsperiode fra 

vinteren/foråret 2022
• Blokke er nedrevet sommer/efteråret 

2023 



MØDESTEDET  VED BLOK A3
KOMMUNIKATION OM GENHUSNING



CENTRALT FOR BISPEHAVEN
• 2021: Nyt bydelshus 

• Genhusningsperiode 
• Genhusning høje blokke januar 2021 til juli 2022
• Genhusning lave blokke januar 2022 til juli 2023

• 2022-2024: Nedrivning af blokke 

• 2023-2026: Renovering af blokke 
• 2023-2025: Udvikling af Vandtårnskvarteret
• 2024-2027: Udvikling af Havekvarteret

• 2024-2026: Opførelse af kultur- og idrætsfacilitet  
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INFOCENTER VED A5 - GAVLLOKALE
KOMMUNIKATION OM HELHEDSPLAN OG UDVIKLINGSPLAN



Oplæg

Henrik Steenberg – om Håndværkerafdelingen 

• Pt. 8 håndværkere (4 tømrere og 4 malere)
• Syn
• Opgaver fra vedligeholdelseskontoen
• Ad hoc-opgaver
• Mindre forsikringsopgaver
• Nogle PPV-opgaver



Oplæg

Claus Leiszner/Mariane Toft-Dallgaard – om Økonomiafdelingen 

• Regnskab 2020
• Budget 2022
• Affaldssortering
• Pasning af grønne områder/snerydning
• PPV
• Rente



Oplæg

Vibeke Harder – om kommunikation

• Vores Blad holder pause
• Nyheder findes løbende på hjemmesiden
• Hold også øje med postkassen



Spørgsmål og svar
Spørgsmål fra Afdeling 1 – Præstehaven 
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? 
• Hvor meget kan kommunen bestemme om Østjysk Boligs 
fremtid? 

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? 

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? 

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? 

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? 
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?  



Spørgsmål og svar
Spørgsmål fra Afdeling 74 – Ny Kirkevej, Isagervej, Siimvej

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 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)



Spørgsmål og svar



Tak for i aften!

Referatet fra mødet vil komme på hjemmesiden
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