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Referat af orienteringsmøde – Østjysk Bolig  
Tirsdag den 28.02.2023
 

Tilstede: 
2 organisationsbestyrelses-
medlemmer (Lejerbo) 
 
28 afdelingsbestyrelses-
medlemmer og 
repræsentantskabsmedlemmer 
 

 
Administration mv.: 
Mariane Toft-Dallgaard – direktør  
Connie Koppel – udlejningschef  
Henrik Steenberg – driftschef  
Torben Brandi – driftschef  
 
 

 
Claus Leiszner – fuldmægtig  
Andreas Sandberg – teamleder, 
Byg, Lejerbo  
Bjarne Zetterstrøm – BL  
Vibeke Thiim Harder – 
kommunikationsansvarlig (ref.) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Emner: 
 

• Status på kommissorie-arbejdet 
• Proces for valg af ny bestyrelse 
• Orientering om aktuelle byggesager 
• Nye lokaler 
• Ny forretningsfører 
• Nyt kontrolmiljø og IT-system 
• Skift af regnskabsår 
• Evt. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Referatet skal læses sammen med PowerPoint-præsentationen fra mødet, som findes på side 4 og frem. 
 
Palle Adamsen byder velkommen. Præsenterer personalet. Løber dagsordenen igennem. Giver ordet til 
Bjarne Zetterstrøm, som er ordstyrer.  
 
Bjarne Zetterstrøm fortsætter med baggrunden for mødet.  
 
Palle Adamsen gennemgår status på kommissorie-arbejdet. Den tidligere revisor undersøges af 
Erhvervsstyrelsen, der er faldet dom til en stråmand i august 2022, retssager er på vej mm. Derudover er 
der modtaget godt 9 mio. kr. fra Landsbyggefonden. 
 
Spørgsmål: Når sagen går i gang, oplyser Østjysk Bolig så om det på hjemmesiden? 
Svar: Vi vil lige overveje, hvordan vi bedst formidler om sagen. Egentlig er Østjysk Bolig ikke part i sagen og 
får derfor ikke besked om, hvornår retssagen starter. Men afdelingsbestyrelserne er ambassadører i 
afdelingerne, så selvfølgelig er det vigtigt, at de ved noget om, hvad der foregår, når de får spørgsmål fra 
andre beboere. 
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Palle Adamsen fortæller om arbejdet frem mod, at der skal vælges en ny organisationsbestyrelse pr. 1. 
januar 2024. Der vil være nogle usædvanlige rammer for den nye bestyrelse, fordi der skal tages hensyn til 
både Landsbyggefonden, kommunens afgørelse og den gældende administrationsaftale. Om man ser det 
som en spændetrøje eller et sikkerhedsnet er formentlig en smagssag. 
 
Bjarne Zetterstrøm fortsætter med at fortælle om, hvordan en boligorganisation med egen organisation er 
organiseret ift., hvordan en boligorganisation, der er administreret af et boligadministrationsselskab, er 
organiseret. Det vil komme til at fungere lidt anderledes ift., hvad vi er vant til i Østjysk Bolig, fordi 
kommunen jo har besluttet, at Østjysk Bolig frem til udgangen af 2026 skal administreres af Lejerbo. 
 
Uddybning af og debat om kommunens beslutning vedr. at sætte Østjysk Bolig under administration – 
hvilke begrænsninger giver det. Repræsentantskabet er sat ud af spil i den henseende – valg af 
administrationsform er overtaget af Aarhus Kommune pga. svindelsagen og organisationens økonomiske 
situation. 
 
Derefter blev der holdt en kort pause, hvor der også skulle laves en lille opgave. De fremmødte skulle svare 
på to spørgsmål vedr. ny organisationsbestyrelse, som den nuværende organisationsbestyrelsen kan tage 
med sig i det arbejde, der skal i gang. Der kom mange gode input, tak for dem ���� 
 
Bjarne Zetterstrøm pointerer, at alle lejere og disses myndige husstandsmedlemmer kan vælges til 
organisationsbestyrelsen, og at man som organisationsbestyrelsesmedlem skal repræsentere hele Østjysk 
Bolig og ikke kun ens egen afdeling. 
 
Spørgsmål: Hvilke kompetencer skal man have som organisationsbestyrelsesmedlem? 
Svar: Det handler ikke om faglige kompetencer men i højere grad om en lyst til og en interesse for at være 
med, og så skal man have god forståelse for, hvordan en boligorganisation fungerer. 
 
Andreas Sandberg giver en kort status på de igangværende byggesager i Østjysk Bolig. 
 
Kort samtale om Bispehaven og om situationen for de beboere, der er tilbage i de seks nedrivningsblokke. 
 
Henrik Ricken fortæller om status på nye administrationslokaler til Østjysk Bolig. Planen er, at vi flytter til 
Paludan-Müllers Vej 82 til sommer.  
 
Henrik Steenberg fortæller om, hvordan de nye lokaler skal indrettes. 
 
Spørgsmål: Bliver medarbejderne inddraget i indretningsprocessen? 
Svar: Det gør de. 
 
Palle Adamsen fortæller kort om processen med at finde en ny forretningsfører for Østjysk Bolig. Det er 
vigtigt, at en ny leder er med i processen omkring, at der skal vælges en ny organisationsbestyrelse. 
 
Henrik Ricken fortæller om nyt kontrolmiljø og IT-system, som er den del af Lejerbo-pakken. Sker også på 
baggrund af krav fra kommunen. 
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Henrik Ricken fortsætter med at tale om muligt skift af regnskabsår, som organisationsbestyrelsen 
forventer at stille forslag om på repræsentantskabsmødet i maj. Det giver fordele på flere planer at ændre 
regnskabsåret, så det ikke følger kalenderåret, men i stedet går fra 1. maj til 30. april. Debatten fortsætter 
på repræsentantskabsmødet i maj, når det konkrete forslag skal til afstemning. 



Orienteringsmøde
28. februar 2023



Dagsorden

• Status på kommissorie-arbejdet

• Proces for valg af ny bestyrelse

• Orientering om aktuelle byggesager

• Nye lokaler

• Ny forretningsfører

• Nyt kontrolmiljø og IT-system

• Skift af regnskabsår

• Evt.



Status på kommissorie-arbejdet

Tidligere revisor
Undersøges af Erhvervsstyrelsen
Har indgået suspensionsaftale

Leverandør
Suspensionsaftale indgået med leverandør 
og tidligere medarbejder. 

Tidligere ledelse (3 i alt)
Ingen suspensionsaftaler indgået

Dom til stråmand i august 2022
Dømt for hæleri ved at modtage penge fra 
leverandør og overføre til Allan Søstrøm med 
fortjeneste

Tidligere organisationsbestyrelse
Suspensionsaftale indgået

I alt 6 sigtede personer og 1 sigtet juridisk 
enhed



Status på kommissorie-arbejdet

• Udlæg på ca. 9 mio. modtaget fra Landsbyggefondens 
garantiordning.

• Landsbyggefondens advokater (DLA Piper) overtager sagen, 
inkl. suspensionsaftaler og evt. erstatningssager.



Ny organisationsbestyrelse
Fra Almenboligloven
§ 14 b. Boligorganisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og 
dens afdelinger.
Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for driften af boligorganisationen og dens 
afdelinger og skal sikre, at den organiseres og tilrettelægges effektivt.
Stk. 3. Boligorganisationens bestyrelse har ansvar for vedligeholdelsen af afdelingernes bygninger 
m.v. og for, at der i afdelingernes budgetter henlægges de nødvendige midler hertil.
Stk. 4. Boligorganisationens bestyrelse skal opstille og implementere mål for forbedring af 
effektivitet, såfremt effektivitetstal og analyser peger på forbedringsområder. Mål og initiativer skal 
fremgå af styringsrapporten.

Fra Østjysk Boligs vedtægter
§ 12. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. 
Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, 
lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. 



Ny organisationsbestyrelse

Organisations
-bestyrelsen i 
Østjysk Bolig

Landsbyggefondens 
garantiordning

Aarhus Kommunes 
afgørelse

Administrationsaftale



Ny organisationsbestyrelse
Grundet advokatundersøgelse, evt. retssager og den økonomiske situation vil der være begrænsninger i 
bestyrelsens arbejde og strammere rammer end for en traditionel organisationsbestyrelse.

Opgaver overgået til administrationsorganisation er bl.a.:

- Arbejdet med kommissoriet både bagudrettet og fremover inkl. økonomisk genopretning som følge af 
LBF’s garantiordning (følge af advokatundersøgelsen) 

- Opsætning og efterlevelse af forretningsgange og kontrolmiljøer (følge af kommunens afgørelse)

- Personaleansvar

Nye opgaver for organisationsbestyrelsen er bl.a.:

- Udarbejde og følge op på målsætninger og visioner for både organisationen og afdelingerne

- Varetage ejer-ansvaret for afdelingerne

- Ansvar for effektiviseringsdagsordenen





Fx Lejerbo

Fx Østjysk Bolig Fx Lejerbo Herning



Ny organisationsbestyrelse
Skal vælges på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i december 
med tiltrædelse 1.1. 2024.

Hvad har du brug for at vide mere om, for at afgøre, om du selv vil stille op 
til organisationsbestyrelsen eller for at finde ud af, hvem du vil stemme på?

Hvordan vil du foretrække at få den viden? Fyraftensmøder, skriftligt 
materiale, online møder, andet?

Udfyld de uddelte ark – enten alene eller sammen med sidemakkeren



Status på byggesager 

Storbylandsby II
• 40 familieboliger
• Næsten klar til indflytning
• Økonomien påvirket af to konkurser 
• Landsbyggefondens garantiordning 
afholder fordyrelse

Journalisthøjskolen
• 300 ungdomsboliger og 50 familieboliger
• Ca. 50% færdigbygget
• Projektets finansiering forhandles med bl.a. LBF



Status på byggesager 

Bispehaven
Tryghedsskabende indsats. Sat låse op.

Etape 1: nedrivning og renovering
• Nedrivningstilladelse givet af Social- og Boligstyrelsen
• Opsigelser sendt ud i februar til beboere i høje blokke
• Nedrivningsudbud er i gang
• Udvikling af renoveringsprojektet begynder inden sommer 2023



Status på byggesager 

Bispehaven

Etape 2: indvendig renovering
• Igangsættes efter salget af centergrund og vandtårnsgrund



Kommende byggeprojekter

Vi har stadig kvoter på boliger til gode i Aarhus Kommune som 
erstatning for nedrivning i Bispehaven. Der udvikles derfor på 
projektmuligheder.

Bjørnholms Allé
Dialog med kommunen om projekt på grunden. Lokalplan dog aflyst, og 
projektet har derfor længere udsigter.

Arresøvej
Dialog med Aarhus Kommune om et inklusionsbyggeri på grunden. 



Kommende helhedsplaner

Mågevej
Vi er i færd med at afklare mulighederne for et renoveringsprojekt i afd. 71 
Mågevej/Randersvej i Ry (9 boliger) 

Afdeling 9
Tagrenovering er under planlægning





Nye lokaler
Paludan-Müllers Vej 82
- Skal delvist istandsættes
- Indflytning senest 30. juni 2023
- Regionskontor og 

medarbejdere fra Bygge- og 
Udviklingsafdelingen

- Administrative medarbejdere 
virksomhedsoverdrages

- Fortsat tydelig Østjysk Bolig-
identitet



Nye lokaler



Ny forretningsfører

Ekstern rekrutteringsassistance

Udvælge kandidater I gang

1. og 2. interview Marts

Præsentation for bestyrelse Start april

Kontraktforhandling og underskrift Slut april

Opstart i ØB Juni/juli



Nyt kontrolmiljø og IT-system

Skift af administrationssystem
- Migrering af data
- Oplæring af medarbejdere i administration og drift
- Forbedring af kontrolmiljø
- Skift samtidig med indflytning i nye lokaler



Nyt kontrolmiljø og IT-system



Skift af regnskabsår

I dag 1/1-31/12
Januar-april
Årsregnskab afsluttes og revideres, budget for 
organisationen udarbejdes.
April-maj: 
Regnskab godkendes på afdelingsmøder og 
organisationsbestyrelsesmøde.
Maj-juni: 
Regnskab godkendes på repræsentantskabsmøde.
Maj-august: 
Afdelingsbudget udarbejdes. Markvandring 
gennemføres.
August: 
Budgetmøder med afdelingsbestyrelser el. 
kontaktpersoner
September:
Afdelingsmøder godkender budgetter.
Organisationsbestyrelsen godkender alle budgetter

Ved skift til 1/5-30/4
Maj-august: 
Årsregnskab for afdelinger og budget udarbejdes. 
Markvandring gennemføres.

August: 
Budget- OG regnskabsmøder med 
afdelingsbestyrelser el. beboervalgte talsmænd.
September-oktober:
Afdelingsmøder godkender regnskab og budget.
Organisationsbestyrelsen godkender regnskaber 
og budgetter.
Repræsentantskabet godkender regnskab, 
forelægges bestyrelsesberetning og orienteres 
om kommende budget.



Skift af regnskabsår

Fordele ved skift til 30/4
God tid til korrekt varsling af evt. lejeforhøjelse med varsling senest 31/1.

Organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet får gennemgået den samlede økonomi på én 
gang.
Færre møder: 
fra 2 til 1 afdelingsmøde
fra 2 til 1 afdelingsbestyrelsesmøde 
fra 2 til 1 organisationsbestyrelsesmøde
1 repræsentantskabsmøde (er vedtaget)

Vil give besparelse for afdelingerne på bl.a. forplejning og assistance fra administrationen.

Antagelse om øget mødedeltagelse ved 1 årligt afdelingsmøde i forhold til 2. 



Beslutningsgang ved skift af regnskabsår

• Østjysk Boligs vedtægter skal ændres til regnskabsår 1/5 – 30/4
på repræsentantskabsmødet i maj 2023 

• 1. regnskabsår efter en ændring til 30/4 vil betyde et 16-
måneders regnskab det første år. 

• Organisationsbestyrelsen vil derfor skulle godkende et 
regnskab for 1/1 2023 til 30/4 2024 og budget for 1/5 2024 til 
30/4 2025.
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