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VELKOMMEN TIL 
ØSTJYSK BOLIGS 
BERETNING FOR 2020

Denne beretning vil på mange måder være anderledes 
end Østjysk Boligs tidligere beretninger. Den er skrevet i 
slutningen af efteråret 2021, da der ikke er blevet afholdt 
ordinært repræsentantskabsmøde med godkendelse af 
regnskab i foråret 2021. 
 
Dette skyldes, at Østjysk Boligs organisationsbestyrelse 
i april 2021 trak sig, efter at en advokatundersøgelse 
havde vist, at der formentlig er blevet begået svindel af 
ledende medarbejdere i administrationen. 
 
Herefter blev også organisationens revisor skiftet ud, og 
et nyt revisionsfirma skulle starte forfra med revisionen af 
regnskabsåret 2020. Dette regnskab er nu, i november/
december 2021, ved at være afsluttet, og derfor er der 
indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde den 16. 
december 2021. Beretningen her handler selvfølgelig 
fortsat om året 2020, men den er skrevet med alt det, der 
er foregået i 2021, in mente også.
 
Med til beretningen følger et efterskrift, som beskriver 
en del af de tiltag, der er sat i værk, efter at Lejerbo i 
efteråret 2020 er kommet til som forretningsfører for 
organisationen.

Endelig vil organisationsbestyrelsen rette en tak til 
personalet, som har ydet en stor indsats under særdeles 
vanskelige vilkår. 

Aarhus C den 30. november 2021

Østjysk Boligs organisationsbestyrelse
Palle Adamsen, Henrik Ricken og Mette Møllerhøj
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OVERORDNET STATUS

2020 har på flere måder været et meget særligt år 
i Østjysk Bolig.

I foråret kom først coronaen og ændrede alles 
hverdag drastisk. Og i efteråret blev organisati-
onens direktør bortvist på grund af mistanke om 
svindel. Vi starter med det sidste, for det betød, og 
betyder fortsat, en meget stor omvæltning i Øst-
jysk Bolig. 

Den 2. oktober 2020 blev organisationens mange-
årige direktør bortvist og politianmeldt på grund af 
mistanke om svindel. Mistanken gjorde en advo-
kat- og revisorundersøgelse af de seneste 10 år i 
Østjysk Bolig nødvendig. Undersøgelsen var end-
nu ikke færdig ved årsskiftet 2020/2021.
 
Da direktøren var bortvist, kom administrationssel-
skabet Lejerbo ind som midlertidig forretningsfører 
fra ultimo oktober 2020. 
 
Østjysk Boligs beboervalgte organisationsbesty-
relse arbejdede på højtryk for at finde ud af, hvor-
dan fremtiden for organisationen skulle se ud, og 
det arbejde var endnu ikke afsluttet, da vi nåede 
årsskiftet. 

I december 2020 begyndte bestyrelsen at tale fusi-
on med boligorganisationen Århus Omegn.

Afslutningen af 2020 var altså en meget usikker tid. 
Østjysk Boligs fremtid var usikker, men på grund af 
corona var muligheden for at mødes og tale sam-
men om situationen – både medarbejdere imellem 
men også med beboerne – ikke eksisterende.

Da beretningen først er skrevet i slutningen af 
2021, kan det tilføjes, at hele 2021 også har været 

præget af den usikre situation. Fusionsplanerne 
blev skrinlagt, da det i april 2021 viste sig, at svind-
len handlede om et større millionbeløb, den bebo-
ervalgte organisationsbestyrelse trådte tilbage og 
Lejerbo blev indsat som administrator og som or-
ganisationsbestyrelse med et kommissorium, der 
skulle løses. 

Ved kommissoriets udløb i oktober 2021 valgte  
Aarhus Kommune at forlænge det til 31. marts 
2022, og det blev samtidig meldt ud, at Østjysk 
Bolig derefter skal administreres af Lejerbo frem 
til udgangen af 2026 – agterskrivelsen er i høring.

Lejerbos administration af Østjysk Bolig handler 
blandt andet om, at økonomien i organisationen 
skal genoprettes. Mistanken om svindel og alt det, 
sagen har betydet og medført, har været dyrt for 
Østjysk Bolig, og kommunens vurdering er, at det 
vil tage minimum indtil udgangen af 2026 at få sta-
biliseret og genopbygget organisationens økono-
mi.
 
Corona
Som beskrevet betød coronaen i begyndelsen af 
2020 nedlukning af samfundet, og dermed starte-
de en helt ny hverdag for både ansatte, beboere 
og alle andre danskere. Både administrationen og 
Driftscenteret, som normalt fysisk tager imod be-
boere hver dag, blev lukket for personlig henven-
delse. 
 
Medarbejderne skulle vænne sig til de nye tider 
med mere hjemmearbejde for mange af faggrup-
perne og masser af møder på Teams og andre di-
gitale mødesteder. 
 
Ude i afdelingerne betød corona desuden ned-

ØSTJYSK BOLIG            BERETNING 2020
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BYGGERI OG RENOVERING

Østjysk Boligs store projekt, Tryghedsrenoveringen 
af Bispehaven, startede lige efter årsskiftet 
2017/2018. Det blev afsluttet i sommeren 2021. I 
løbet af 2020 blev det meste arbejde omkring og 
mellem blokkene færdigt, og der var godt gang i 
byggeriet af det nye fælleshus. Derudover skete 
der en del på Rymarken, som var afspærret det 
meste af året. Vejen åbnede igen i november, 
2020 og nu er der kun ét spor i hver retning. 

På Bjørnholms Allé i Viby har vi arbejdet med vo-
res fremtidige byggeri af 108 ungdomsboliger. Vi 
har brugt det meste af 2020 på at afvente lokal-
planen. 

På den gamle Journalisthøjskole i Aarhus N har 
vi arbejdet med vores kommende byggeri af 300 
ungdomsboliger og 50 familieboliger. Der var byg-
gestart den 1. juni 2021, og projektet skal stå fær-
digt til sommeren 2023.

På Halmstadsgade i Aarhus N, lige ved siden af 
Journalisthøjskolen, bygger vi Storbylandsbyen II. 
Der var første spadestik til de 40 boliger i oktober 
2020, men kort efter gik entreprenøren desværre 
konkurs. Vi lavede en aftale med en ny entrepre-
nør, og byggeriet startede op igen 1. maj 2021. 
Det skal stå færdigt til sommeren 2022.

På Mågevej i Ry er vi i gang med at planlægge en 
større renovering af en lille ældre afdeling.

Ryhaven i det vestlige Aarhus gennemgik for få år 
siden en større renovering af husene. I 2020 ar-
bejdede vi så med udearealerne i afdelingen, der 
skal begrønnes. Projektet blev desværre sat i stå 
på grund af corona og politisagen.

Der blev i 2020 arbejdet med de indledende svøm-
metag til en potentiel ny afdeling på Skæring Sko-
levej. I starten af 2021 blev projektet dog lagt ned, 
da det vurderedes at ville blive for dyrt.

ØSTJYSK BOLIG            BERETNING 2020

lukning af fælleshuse og -lokaler, aflysning af bo-
ligsociale aktiviteter og svære vilkår for beboerde-
mokratiet. Afdelingsbestyrelser måtte ofte aflyse 
møder eller finde alternative måder og steder at 
afholde møderne på. For eksempel på en bænk 
på en legeplads ude i det fri eller via computeren.
Hen over sommeren slap coronaen heldigvis ta-
get lidt, og det var muligt at afholde de fleste afde-
lingsmøder i august/september. Kun Bispehavens 
afdelingsmøde måtte aflyses, da der ville være for 
mange deltagere på for lidt plads. 

Dog var det, på grund af coronasituationens for-
værring hen over efteråret, ikke muligt at afholde 
de sædvanlige kurser for nye afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer.

Organisationsbestyrelsen kunne det meste af året 
heller ikke mødes fysisk, så også her blev de må-
nedlige møder afholdt elektronisk.

Lige inden Danmark lukkede ned i marts, blev der 
afholdt repræsentantskabskursus. Her var der 
(igen) fokus på bæredygtighed og på kvalificering 
af resultatet af de workshops, der var blevet gen-
nemført med deltagelse af beboere og medarbej-
dere.

Til gengæld kunne repræsentantskabsmødet i 
maj ikke afholdes, og derfor blev mødet i oktober 
dobbelt op – begge møder blev afholdt på okto-
bermødet.
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BOLIGPOLITIK

Regeringens Ghettoplan og de store konsekven-
ser, den har for vores største afdeling, Bispeha-
ven, fyldte også meget i 2020. Som bekendt skal 
andelen af almene boliger i landets såkaldt ’hårde 
ghettoer’ nedbringes til 40 procent. Dette vil Øst-
jysk Bolig, ifølge aftale med Aarhus Kommune, 
gøre ved at rive seks blokke ned, og ved at bygge 
blandt andet private boliger og erhvervsbygninger 
i afdelingen.

Som led i denne store plan opstod Udviklings-   
sekretariatet i 2020, og to udviklingskonsulenter 
med mange års erfaring med at arbejde med ud-
satte boligområder blev ansat.

Udviklingssekretariatet skal sikre, at den kom-
mende udviklingsplan for Bispehaven bliver ud-
møntet med størst mulig faglighed og ejerskab i 
lokalområdet. Sekretariatet arbejder tæt sammen 
med Aarhus Kommune om opgaverne, som er 
vidtfavnende og mangeartede:

- Strategisk udviklingsplan for Bispehaven, Elle-
kær og Hasle

- Fysisk helhedsplan for Bispehaven

- Social helhedsplan for Bispehaven

- Etablering af det nye Fælleshus i Bispehaven

- Aktivering af fællesarealer inde og ude i Bispe-
haven

- Kobling til den øvrige bydel

- Inddragelse og aktivering af samarbejdspartnere 
og beboere i planerne

- Mange mindre ad hoc-opgaver

2020 startede med en fælles inspirationstur til 
Cambridge-området i England, hvor man sam-
men med organisationsbestyrelsen og kommu-
nale samarbejdspartnere samlede viden ind om, 
hvordan arbejdet med at etablere trygge og varie-
rede bydele skred frem i denne del af verden.

Ganske kort efter lukkede hele landet ned, og de 
mange ønskede og planlagte processer for ind-
dragelse blev pludselig umulige. 

Opgavernes fokus flyttede derfor over på plan-
lægningsdelen, hvor især den strategiske udvik-
lingsplan har været et omfattende arbejde at gå i 
gang med.

Det nære samarbejde med Aarhus Kommune har 
været frugtbart i forhold til at få skabt en fælles 
forståelse for områdets potentialer og udfordrin-
ger, og drøftelserne har mundet ud i et fælles øn-
ske om kvalitet og ejerskab til Bispehavens fort-
satte udvikling.

Fordi denne beretning først skrives i slutningen 
af 2021, kan vi tilføje, at hele 2021 er gået med 
at forvandle udviklingsplanens ideer til en konkret 
Helhedsplan, som er blevet behandlet på et afde-
lingsmøde i Bispehaven den 30. november 2021. 

ØSTJYSK BOLIG            BERETNING 2020
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PERSONALE

UDVIKLINGSAFDELINGEN: 
Sidst på året måtte Den Boligsociale indsats sige 
farvel til en del medarbejdere i Bispehaven, da 
den boligsociale helhedsplan for 2017-2020 ud-
løb. Til gengæld blev der ansat nye til start lige 
efter årsskiftet.
 
ADMINISTRATIONEN: 
På grund af mistanke om svindel blev direktøren 
bortvist i oktober 2020. Lejerbo blev indsat som 
forretningsfører i stedet, og en direktør herfra blev 
indsat.

En medarbejder var projektansat i projektafdelin-
gen fra marts til december. Han skulle blandt an-
det lave nye plantegninger for samtlige afdelinger. 

To gange barselsorlov tog sin begyndelse i 2020 – 
i økonomiafdelingen og i HR/jura. En barselsvikar 
blev indsat i økonomiafdelingen.
 
HÅNDVÆRKERAFDELINGEN:
I Håndværkerafdelingen har der været lidt udskift-
ning i malerstaben. Derudover er to tømrere ble-
vet opsagt på grund af faldende ordretilgang.
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BOLIGSOCIALT ARBEJDE

I 2020 har corona haft en kæmpe betydning for 
det boligsociale arbejde, som foregår i Trivselshu-
set i Bispehaven, i de afdelinger, der har startboli-
ger (Afdeling 23 – City og Afdeling 25 – Gøteborg 
Allé), og på Marienlystvangen. 

Corona har haft stor indvirkning på mange bebo-
eres liv, og samtidig har sundhedsmyndigheder-
nes anbefalinger vanskeliggjort den normalt tætte 
kontakt, som de boligsociale medarbejdere kan 
tilbyde.

Som almen boligorganisation har vi et socialt an-
svar, og vi har skulle forsøge at forhindre, at so-
ciale problemstillinger har vokset sig større under 
coronakrisen. Samtidig har det været afgørende 
at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger 
og være medvirkende til at begrænse smitten i 
vores områder.

Corona har sat utrolig mange begrænsninger, 
men der er også flere læringsaspekter, vi tager 
med os, også når corona ikke længere er her. Det-
te er primært, at vi kan arbejde mere matrikelløst 
og opsøgende, og at vi skal finde det væsentlige 
i vores indsatser og tilpasse dem de muligheder, 
der er. Dette kræver nytænkning og opfindsom-
hed, men har været afgørende i hele 2020 – og 
her i slutningen af 2021, hvor coronaen fortsat er 
på spil, er det fortsat vigtigt, at vi er tæt på vores 
beboere og deres velbefindende, men uden at 
være for tæt på dem fysisk.

Bispehaven
I 2020 fortsatte vi i Bispehaven arbejdet med ud-
viklingen af en ny boligsocial helhedsplan for pe-
rioden 2021-2024. Vi gik fra en prækvalifikation 
skrevet under 2015-18-midlerne til en helheds-
plan, som skulle skrives under et nyt regulativ 
hørende under 2019-26-midler, med bl.a. fire nye 
indsatsområder: Uddannelse og Livschancer, Be-
skæftigelse, Kriminalitetsforebyggelse samt Sam-
menhængskraft og Medborgerskab. 

I den nye helhedsplan er der kommet et nyt sam-
arbejde med Magistrat for Sundhed og Omsorg 
samt sundhedsplejen. Derudover er beskæftigel-
sesindsatsen øget betydeligt. Der er også et udvi-
det samarbejde på skoleområdet. 

Tidligere har der været samarbejde med Ellehøj-
skolen, men i den nye helhedsplan er det både El-
lehøjskolen, Gammelgårdskolen og Hasle Skole. 

Dette er væsentligt, da børn fra Bispehaven net-
op går på mange forskellige skoler, men disse tre 
skoler har tilsammen den største del af Bispeha-
vens børn og unge. De samarbejdspartnere, der 
var i den tidligere helhedsplan, er fastholdt, og der 
er blevet videreudviklet på de tidligere indsatser.
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Også arbejdet i BL’s 5. kreds blev påvirket af coro-
nasituationen, hvorfor det planlagte kredsvalg 
blev udskudt fra foråret til efteråret. 

Kredsvalget 2020 blev derfor afholdt den 30. sep-
tember 2020. 

Allan Werge, direktør i Al2bolig, blev valgt som ny 
kredsformand. Østjysk Boligs daværende orga-
nisationsbestyrelsesformand, Katja Hillers, blev 
valgt som ny kredsnæstformand.

BL’S 5. KREDS

STRUKTUREN I 5. KREDS: 

• Kredsrepræsentantskabet består af  16 kredsrepræsentanter 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  kredsrepræsentan-
terne samt direktørerne fra boligorganisationerne. Herunder findes 
også forskellige udvalg.
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ØKONOMI

Organisationens regnskab udviser et underskud 
på 11.862 t.kr.

Underskuddet udgøres i al væsentlighed af de 
ekstraordinære poster, idet der ikke er væsentlige 
afvigelser med hensyn til administrationsudgifter 
og -indtægter samt nettorenteposterne. Hverken 
totalt eller inden for de enkelte poster.

Der er dog grund til at antage, at organisationens 
driftsøkonomi ikke hænger sammen strukturelt. 
Dette vil blive beskrevet nedenfor i gennemgan-
gen af de ekstraordinære poster – tilbageførsel af 
tidligere indtægtsførte byggesagshonorarer.

Tilskud til afdelinger udgør 5.670 t.kr. og er speci-
ficeret i regnskabets note 6 og er finansieret via til-
skud fra dispositionsfonden og ført som ekstraor-
dinær indtægt jævnfør også regnskabets note 12.

De ekstraordinære udgifter udgør 15.794 t.kr. og 
de ekstraordinære indtægter, excl. det ovenfor an-
førte tilskud, udgør 3.922 t.kr. 

Bag disse tal gemmer der sig tre væsentlige for-
hold, nemlig:

-  Undersøgelse af mistænkelige forhold og  
 efterfølgende advokatbistand

- Advokat- og revisorundersøgelsen

-  Tilbageførsel af tidligere indtægtsførte 
 byggesagshonorarer

De to undersøgelser
Udgifter til den første undersøgelse, foretaget af 

EY, efter at en whistleblower havde kontaktet tilsy-
net, og advokatbistand derefter udgør 1.600 t.kr. 
Selve advokatundersøgelsen, foretaget af Kro-
mann Reumert og Deloitte, udgør 8.600 t.kr.. Dis-
se udgifter finansieres delvist af ekstraordinære 
indtægter på 3.922 t.kr. jævnfør også regnskabets 
note 9 og 12. 

Som tidligere nævnt blev der, i forbindelse med 
bortvisningen af den tidligere direktør, indledt un-
dersøgelser af uregelmæssigheder. Det viste sig, 
at omfanget af uregelmæssigheder var større end 
oprindeligt antaget. Dette såvel i forhold til det 
økonomiske omfang som i forhold til antallet af 
personer forbundet med uregelmæssighederne. 
Dette nødvendiggjorde, at undersøgelsen måtte 
udvides markant. Samlet set kom undersøgelser-
ne til at koste mere end 10 mio. kr. – en udgift, 
som altså belaster regnskabet for 2020. Undersø-
gelserne vil ikke belaste regnskabet for 2021, da 
alle udgifter er medtaget i 2020.

Tidligere indtægtsførte byggesagshonorarer
Som det fremgår af regnskabets note 9, er der til-
bageført byggesagshonorarer på 5.371 t.kr. vedr. 
perioden 2017-2019. Det er ledelsens opfattelse, 
at honorarhjemtagelsen ikke har haft sammen-
hæng med fremdriften i byggesagerne. Man har 
indtægtsført mere end byggesagernes stade ret-
færdiggør. 

Gennemsnitligt er der årligt tale om 1.790 t.kr. i for 
meget førte indtægter svarende til niveauet 600 
kr. pr. lejemålsenhed. De 600 kr. skulle i stedet 
have været opkrævet via administrationsbidra-
get. Ledelsen har derfor fokus på, om økonomi-
en hænger sammen strukturelt. Det er derfor be-
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sluttet, at administrationsgebyret vil blive forhøjet 
med virkning fra 2022.

Egenkapitalen
Som det fremgår af regnskabets note 26 og 27 
samt figuren om egenkapitaludvikling i nær-
værende beretning, er egenkapitalen faldet fra 
28.635 t.kr. til 10.559 t.kr. Den disponible del af 
arbejdskapitalen er faldet fra 3.854 t.kr. til minus 
14.248 t.kr. Selskabet mangler således likviditet 
til at finansiere egen drift og indeståelser overfor 
afdelingerne. Set i forhold til afdelingerne træder 
Landsbyggefondens garantiordninger i kraft. Det 
betyder, at afdelingerne vil blive holdt skadesløse 
for eventuelle tab som følge af forhold, der ved-
rører organisationen. Men betingelsen er, at der i 
organisationen føres en stram økonomisk styring, 
indtil der ikke længere er behov for Landsbygge-
fondens garantiordning.

Som det fremgår af figuren på side 15 forventes 
dette først at være tilfældet efter 2027. Indtil da vil 
organisationen skulle undergå en stram styring og 
kan kun i særlige tilfælde bidrage med tilskud mv. 
til afdelinger. Det kommunale tilsyn og Landsbyg-
gefonden forventes at ville føre et skærpet tilsyn i 
de kommende år.

Men som det også fremgår af figuren, er der på 
det længere sigt udsigt til en økonomisk sund or-
ganisation. Det er også derfor, at der arbejdes ud 
fra, at organisationen fortsætter.

Såfremt den stramme styring ikke kan overholdes, 
eller der kommer større begivenheder, der kan på-
virke økonomien negativt, kan en likvidering af or-
ganisationen være et scenarie.

Ledelsen ser med største alvor på egenkapitalens 
størrelse og udvikling og arbejder pt. med tilsyn og 
revision om, hvordan en stram styring kan hånd-
hæves i de kommende år.

Revisionsprotokol
Som det tidligere er beskrevet, er der, som en 
konsekvens af advokatsagen, skiftet revisor. Den 
nye revisor har anført en lang række særdeles kri-
tisable forhold. Her skal de væsentligste forhold 
anføres i overskrift:

-  Beskrivelser af forretningsgange er 
 mangelfulde
- Det interne kontrolmiljø har været 
 utilstrækkeligt og skal skærpes væsentligt
- Den forventede udvikling i dispositions-
 fonden er kritisk
- Økonomistyring er mangelfuld
- Der er ikke udarbejdet notat om egen-
 kontrol og forvaltningsrevision
- Mangler og svagheder i de generelle it-
 kontroller har væsentlig betydning for regn- 
 skabsaflæggelsen

Der har, i løbet af 2021, været arbejdet med forhol-
dene, sådan som det også fremgår af det medføl-
gende efterskrift. På trods af dette er det forvent-
ningen, at protokollen for 2021 også vil indeholde 
en lang række kritisable forhold.

Ledelsen ser med stor alvor på dette. Det er ledel-
sens opfattelse, at der bør ske en radikal ændring 
af hele miljøet omkring økonomistyringen. Det 
gælder såvel for forretningsgange, kontroller mv. 
samt den it-mæssige understøttelse. Bestyrelsen 
arbejder derfor på at Østjysk Bolig bliver imple-
menteret direkte i Lejerbos administrative setup. 



15

ØSTJYSK BOLIG            BERETNING 2020



16

RESULTAT 2020
Realiseret t.kr. Budget t.kr.

Bruttoadministrationsomkostninger -20.281 -19.551

Administrationsbidrag eksterne foretagender 628 576

Gebyrer 2.408 2.179

Byggesagshonorarer -2.043 2.850

Nettoadministrationsomkostninger -19.289 -13.946

Administrationsbidrag fra afdelinger 13.931 13.926

Diverse indtægter 32 20

Resultat af ordinær drift før renter -5.326 0

Nettorenteindtægter/udgifter -3 77

Tilskud til afdelinger -5.669 -77

Resultat før ekstraordinære poster -10.998 0

Ekstraordinære udgifter -10.423

Ekstraordinære indtægter 9.559 0

Resultat -11.862 0

ØSTJYSK BOLIG            BERETNING 2020
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BEVÆGELSER PÅ  
EGENKAPITALEN 2020

t.kr.

Primo: 28.635

Tilgang

Bidrag afdelingerne 2.458

Dispositionsfond, udamortiserede lån 5.432

Afgang, dispositionsfond

Afd. 3 - renoveringssag -1.606

Afd. 3 - huslejestøtte -480

Afd. 6 - huslejestøtte -1.992

Afd. 13 - underskudsafvikling -6

Afd. 20 - underskudsafvikling -69

Tilskud til boligorganisation -3.922

Indbetalt til Landsbyggefonden -3.112

Indbetalt til Nybyggerifonden -1.433

Tilskud vedr. tab på fraflyttere

Afd. 2 - Præstehaven -66

Afd. 5 - Rosengården -7

Afd. 6 - Bispehaven -881

Afd. 10 - Neptunvej -2

Afd. 12 - Bymosevej -2

Afd. 15 - Stavnsvej -7

Afd. 16 - Rytoften/Ryhavevej -43

Afd. 17 - Atriumhuset -247

Afd. 19 - Tronkærgårdsvej -6

Afd. 20 - Marienlystvangen -40

Afd. 25 - Gøteborg Allé -63

Afd. 77 - Søkildevej -66

Afd. 85 - Moselunden -36

Afd. 87 - Gerstedvej -20

Årets resultat -11.862

Ultimo 10.559
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AARHUSBOLIG
AARHUSbolig er et samarbejde mellem samtlige 
almene boligorganisationer i Aarhus Kommune 
om udlejning af vores lejemål.

AARHUSbolig er en meget velfungerende organi-
sation, og samarbejdet med de andre boligorgani-
sationer i AARHUSbolig går rigtig godt. 

Politisk ledes AARHUSbolig af et repræsentant-
skab, der vælger en bestyrelse. I øjeblikket er ni 
organisationer repræsenteret i bestyrelsen. Øst-
jysk 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 projekt-

ledelse, der går på skift blandt organisationerne. 
Projektledelsen lå i 2020 hos ALBOA. De har le-
delsen i fem år.

Driftsledelsen varetages af AAB, og denne ledel-
se går ikke på skift.

MERE OM AARHUSBOLIGS ARBEJDE:

I 2020 har projektledelsen arbejdet videre med 
opgaven i forhold til GDPR. Dette er et omfattende 
arbejde, der er fortsat i 2021.

Medarbejdergruppen arbejder på at finde en løs-
ning, der gør ventelisterne mere realistiske. 

Der arbejdes hen mod et oplæg til bestyrelsen, 
om at differentiere det årlige gebyr, så det bliver 
mere attraktiv at stå i bero, hvis man alligevel ikke 
ønsker tilbud på nuværende tidspunkt.

Der er i årets løb lavet diverse administrative æn-
dringer og tilrettelser i E-Bolig. 

Der arbejdes på en genhusningsfane i systemet. 
Denne kan Østjysk Bolig få god gavn af i 
forbindelse med genhusningen af de 310 familier i 
Bispehaven, hvis blokke skal rives ned.
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FLYTTESTATISTIK 2020

ALMENE BOLIGER

Fraflytninger 2019 Fraflytninger 2020 Boliger i alt i afd.
Afd. 1 12 3 63
Afd. 2 14 7 130
Afd. 3 8 8 124
Afd. 5 19 14 91
Afd. 6 122 124 (22 nedrivningsboliger) 871
Afd. 9 40 42 216
Afd. 11 3 0 16
Afd. 13 1 1 6
Afd. 14 3 3 23
Afd. 19 7 7 33
Afd. 20 4 4 40
Afd. 21 12 8 65
Afd. 71 1 0 9
Afd. 73 0 0 6
Afd. 74 0 0 6
Afd. 75 2 3 8
Afd. 76 0 0 8
Afd. 77 2 4 7
Afd. 78 13 10 87
Afd. 80 0 0 4
Afd. 81 1 1 6
Afd. 82 0 1 14
Afd. 83 1 1 22
Afd. 84 0 2 5
Afd. 85 6 6 55
Afd. 86 2 0 4
Afd. 87 1 1 8
Afd. 88 9 5 36
Afd. 89 7 7 53
Afd. 90 8 7 33

I alt 298 269 2049

ØSTJYSK BOLIG            BERETNING 2020
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UNGDOMSBOLIGER

Fraflytninger 2019 Fraflytninger 2020 Boliger i alt i afd.
Afd. 1 2 2 7
Afd. 9 7 9 24
Afd. 10 13 14 24
Afd. 12 45 37 103
Afd. 15 46 51 120
Afd. 16 41 32 102
Afd. 17 72 71 128
Afd. 22 7 10 21
Afd. 23 55 50 117
Afd. 25 51 46 94
Afd. 26 21 12 50

I alt 360 334 790

ØSTJYSK BOLIG            BERETNING 2020
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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

ØSTJYSK BOLIG            BERETNING 2020

Vi håber, at du med denne beretning er blevet lidt klogere på, 
hvad der er sket i Østjysk Bolig i 2020.
 
Tak fordi du læste med.

Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig



BERETNING 2020 ØSTJYSK BOLIG
SØREN FRICHS VEJ 25
8000 AARHUS C

TELEFON  86 15 66 88
MAIL   INFO@OJBA.DK
WEB  ØSTJYSKBOLIG.DK
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BILAG 1 - EFTERSKRIFT
Beretningen beskriver, som nævnt på side 5, kun året 
2020, men da der også er sket rigtig meget indtil nu i 
året 2021, følger der til Beretning 2020 dette efterskrift 
med, som giver en status på administration, kommis-
sorium og den genopretning, der er i gang i Østjysk 
Bolig.

Medarbejdere:

De mange opgaver i organisationen håndteres af per-
sonalet, både de administrative, medarbejdere i udvik-
lingsplanen og boligsociale indsatser samt driftsper-
sonalet. I dagligdagen er opgaven og samarbejdet i 
fokus. I forhold til advokatundersøgelsens konsekven-
ser, kommissorieopgaver fra april 2021 til dato, og løs-
ninger – også for fremtiden – samarbejder ledelsen og 
personalet i størst mulig åbenhed og tillid. Der leveres 
en stor – ofte ekstra – arbejdsindsats fra alle medar-
bejdere.

Håndtering af udbud i forhold til vedligeholdelsesopga-
ver varetages nu af driftschefen og lederen af Hånd-
værkerafdelingen i samarbejde med ledende medar-
bejdere. Undervisning i de komplicerede regler er ydet 
af Østjysk Boligs udbudsadvokat uden beregning.

Lejerbos projektledere varetager opgaverne i byggeri. 

Advokater og forsikring:

Opgaver, der kræver advokatbistand, udføres af flere 
forskellige advokatfirmaer.

Ressourcer til udredning af juridiske problemstillin-
ger, granskning af regnskabsposteringer i afdelinger, 
organisation og byggeprojekter, 1- og 5-års eftersyn, 
byggeskade- og Landsbyggefond sker i overvejende 
omfang via interne medarbejdere i enten Østjysk Bolig 
eller via Lejerbos stabsfunktioner. Dette sker for at be-
grænse udgifterne til ekstern bistand mest muligt.

Forsikringsmægler Willis og deres jurister yder bistand 
til udbud af bygningsforsikring og erstatningssager. 
Denne bistand er indeholdt i den aftale, der er indgået 
med mægleren. Eneste ekstraudgift indtil videre har 
været et juridisk notat om udbetaling af maksimum 

dækning på kriminalitetsforsikringen.

Særlige opgaver, der er iværksat/afsluttet:

Bestyrelsen og administrationen har ydet et omfatten-
de arbejde i forhold til at afdække og håndtere uregel-
mæssigheder og kommissorieopgaverne – både dem, 
der er omfattet af advokatundersøgelsen og dem, der 
er afdækket i forbindelse med udarbejdelse af års-
regnskab og budgetter samt håndtering af drifts-, byg-
ge- og projektopgaver. 

Nedenfor findes en liste, som ikke er udtømmende:

Drift – grøn/hvid ses ikke at være udbudt efter lov-
reglerne tidligere. Den store besparelse, der nu er op-
nået i 17 afdelinger i Aarhus, er anmeldt til politiet på 
grund af mistanke om returkommission, og det samme 
er den tidligere ledelses undladelse af konkurrenceud-
sættelse og lovpligtige udbud. Der har været en sam-
let besparelse på over 5 mio. kr. om året. En faktura 
på forbrug af salt i Aarhusafdelingerne for 2020 er ved 
forhandling nedbragt med 1 mio. kr. Dette var muligt 
på grund af en grundig dokumentation udarbejdet af 
administrationen. Nyt EU-udbud med forventet løbetid 
over fire år pågår.

Byggesager var en stor udfordring i foråret 2021. Stor-
bylandsby II blev forsinket med en måned på grund 
af lukket byggekredit. Denne blev lukket som følge af 
manglende information fra den tidligere ledelse i for-
bindelse med totalentreprenørs konkurs. Opstartet 
igen efter omfattende forhandlinger. Under forhandlin-
gerne blev der givet udtryk for, at det var væsentligt 
for fortsættelse af kreditten, at byggestyring foregår 
via Lejerbo, som kreditgiver kender og har tillid til. De 
to øvrige byggekreditter lukkede midlertidigt, blandt 
andet på grund af den omfattende presseomtale og 
særligt én uheldig overskrift. Alle er nu betrygget i, at 
der er en kompetent projektledelse og at Landsbygge-
fondens garantifond er aktiveret, og alle byggekreditter 
blev åbnet igen, men lukningerne betød forsinkelser i 
byggestart på Storbylandsby II og Journalisthøjskolen.

Lejerbo har indgået særlige aftaler med kreditgiverne 
om ekstra rapportering og status på stade og økonomi 
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hver måned. 

På nuværende tidspunkt er der byggekreditter på 
igangværende byggerier for omkring 500 mio. kr. Dertil 
kommer den netop afleverede Tryghedsrenovering og 
kommende helhedsplan i Bispehaven.

Observationer og genopretning:

Projekter og byggeri: Der er i forbindelse med gen-
nemgang af posteringer i igangværende projekter kon-
stateret flere uregelmæssigheder, der er rettet op i lø-
bet af 2021. 

Der har været en fordelingsnøgle i forhold til lønninger-
ne i Østjysk Bolig, som er bogført på byggesagerne. 
Det har betydet, at budgettet for byggesagshonorarer 
har været overskredet under nuværende byggerier. 
Dette er oprettet, og for meget opkrævet honorar på 
5,4 mio. kr. er tilbageført til boligorganisationen. Der-
udover har der været bogført andre ydelser, der ikke 
vedrørte projekterne.

Fri termin: I stedet for at konsolidere driften de første 
år efter nyt byggeri, er fri terminsydelse blevet henlagt 
på statuskonti. Den tidligere ledelse har ladet det være 
op til afdelingsmødet at beslutte, hvad beløbet skulle 
bruges til, uanset om det var forbedringer eller driftsre-
laterede aktiviteter. Fri terminsydelse skal tilgå driften 
i forbindelse med første hele regnskabsår og må ikke 
henlægges. Pr. 31/12 2021 bogføres alle saldi derfor til 
indtægt for driften i de berørte afdelinger.

Kollektiv råderet: Problemstillingen er beskrevet i re-
visionsprotokollat i forhold til dens påvirkning af dispo-
sitionsfonden. Ifølge lovgivningen er det den enkelte 
afdeling, der skal beslutte, om der skal være mulig-
hed for brug af kollektiv råderet. Dette er ikke sket tid-
ligere. Et standardforslag er derfor fremlagt på afde-
lingsmøderne 2021 i de afdelinger, der er over 10 år. 
Her har man taget stilling til en standardløsning, som 
de kender den. De fleste har godkendt forslaget, der 
fremover ikke finansieres af dispositionsfondsmidler. 
Nuværende lån overføres til lån fra afdelingsmidler i 
2021. I 2022 begynder arbejdet med at få finansiering 
på plads i forhold til de vedtagne forslag om kollektiv 
råderet.

Leasingaftale på hårde hvidevarer: Der er ikke fun-
det lovgrundlag for den leasingaftale, der har været 
brugt i Østjysk Bolig. Derfor kan finansiering heller ikke 
overgå til afdelingers egenfinansiering og må ophøre. 
Alle aftaler er blevet opsagt pr. 31/12 2021.  Afdragsaf-
taler på restbeløb er indgået, eller maskiner er hentet 
tilbage. Der forventes på den baggrund et tab i boligor-
ganisationen på 655 t.kr. i 2021.

Bygningsforsikring: Østjysk Boligs tidligere forsik-
ringsselskab varslede før sommerferien en stigning på 
70 %. Derfor var EU-udbud nødvendigt.  Forsikrings-
mægler og administrationen har udført et stort og godt 
arbejde til brug for udbuddet. Resultatet er, at Tryg 
Forsikring har vundet, og at forsikringssummen samlet 
set falder med 488 t.kr. pr. år fra 2022.

Anden forsikring: Forsikringsselskabet har allerede 
udbetalt fuld dækning på kriminalitetsforsikringen – 5 
mio. kr. Der har i den forbindelse pågået flere forhand-
linger mellem Østjysk Boligs organisationsbestyrelse 
og en intern jurist og forsikringsmægler samt forsik-
ringsselskabet. Forsikringspræmien er varslet hævet 
– med mulighed for nedtrapning, hvis der ikke er risiko 
for yderligere dækning udover det allerede anmeldte.

Regnskabsprocedure i afdelinger: Afdelingsbesty-
relser (alternativt afdelingsmøder) har ikke tidligere 
godkendt regnskaber, som de skal ifølge lovgivnin-
gen. Det er udelukkende organisationsbestyrelsen og 
repræsentantskabet, der har det. Lovgivningen skal 
følges, og det skal derfor være afdelingsbestyrelser-
ne, der godkender – hvis afdelingsmødet ikke har be-
sluttet andet. Det skal gøres inden fem måneder efter 
regnskabsafslutning.

Da regnskabet ikke er revideret inden budgetbehand-
ling, er regnskabet for 2020 heller ikke godkendt af af-
delingsbestyrelserne. Det må således være organisa-
tionsmødet og repræsentantskabsmødets opgave at 
godkende afdelingsregnskaberne for 2020.

Fremadrettet bliver regnskaberne forelagt til godken-
delse for afdelingsbestyrelserne inden udgangen af 
maj måned. Hvor der ikke er en afdelingsbestyrelse, er 
det afdelingsmødet, der skal godkende.
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Andre opgaver: 

I en afsluttet byggesag undersøges der udgifter for 1,7 
mio. kr., som er udbetalt til en leverandør, uden at der 
pt. kan gøres rede for, hvilket arbejde der er udført. 
Derudover er der tilført 4 mio. kr. fra vedligeholdel-
sesmidler til reguleringskonto, som ikke er aftalt med 
Landsbyggefonden. Der var ikke dokumentation for et 
huslejetilskud, der har været givet i flere år – og ud-
giften har fremgået af tidligere reviderede regnskaber.  
Men det har ikke været muligt at finde beslutningen 
i organisationsbestyrelsesreferater. Det skønnes at 
være en forglemmelse – og tilskud er nu blevet ført til 
referat, og gives også fremadrettet.

Databasen Byggeweb er forudbetalt til 2026. Kun to ud 
af syv navngivne projekter er iværksat – yderligere to 
anvender Byggeweb uden at være anmeldt i systemet. 
Det udredes og forhandles pt., hvilke byggesager der 
er omfattet. Det er usædvanligt at have forudbetalt i 
10 år. Det er oplyst, at Byggeweb ikke har tilsvarende 
aftaler med andre.

Digitale underskrifter er forudbetalt efter samme model 
som Byggeweb. Det har pt. ikke været muligt at fast-
slå, hvor mange underskrifter der resterer. Foreløbigt 
er der ingen begrænsninger fra leverandøren.

Det fremgår i Østjysk Boligs vedtægter, at det er et 
krav, at medlemmerne af repræsentantskabet skal 
være bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne. Det er 
ikke lovligt i forhold til normalvedtægterne, idet lejerne 
dermed stilles ringere. Vedtægterne for Østjysk Bolig 

skal ændres så snart, det er muligt. Granskning pågår. 
Afdelingsmøderne har i 2021 taget stilling til valg af 
repræsentantskab efter reglerne i lovgivningen.

På afdelingsmøder, hvor budgetter godkendes, er der 
blevet taget forbehold for regnskaber, der ikke er fær-
digreviderede. Forslag om kollektiv råderet, valg til 
repræsentantskab fra boligorganisationen. Notat om 
møderne er lagt på hjemmesiden i oktober 2021.

Administrationen og organisationsbestyrelsen har 
siden 9. april 2021 gennemført to orienterende re-
præsentantskabsmøder og et orienteringsmøde for 
afdelingsbestyrelser. Derudover er der gennemført 
budgetmøder med afdelingsbestyrelser og afdelings-
møder om budget, samt møder i Bispehaven om udvik-
lings- og helhedsplan, og derudover afholdes hver uge 
møder mellem direktør og organisationsbestyrelse; 
hver anden gang er det et arbejdsmøde og hver anden 
gang er det bestyrelsesmøde med referat. Referater 
fra møderne findes på Østjysk Boligs hjemmeside.


