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NYT FRA 
FORMAND VINIE HANSEN
NY BERETNINGSFORM
På repræsentantskabsmødet den 24. maj blev den nye 
beretningsform godt modtaget. Fire beretninger i en i 
stedet for fire selvstændige beretninger.

Beretningen blev delt ud til alle husstande, og kan på 
den måde være en væsentlig informationskilde til alle 
beboere i BO-VEST. Samtidig betyder den en effektivise-
ring og besparelse af ressourcer i administrationen, som 
så kan anvendes på nye opgaver eller kvalificering af an-
dre ydelser.

På næste bestyrelsesmøde vil vi evaluere den første ud-
gave og tage stilling til, om beretningen også skal laves 
på den måde fremover.

I bestyrelsen har vi også planer om et BO-VEST blad og 
i 2012 vil vi forsøge at sende et prøvetryk ud, så vi sam-
men kan vurdere, om vi skal finde ressourcer til for ek-
sempel to blade ud over beretningen, så vi tre gange 
årligt henvender os til alle beboere i BO-VEST.

AFDELINGERNES LEDELSE
i 2010 har flere afdelinger været uden fast driftsleder. 
Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke har været drift-
mæssig bistand fra BO-VEST, men det betyder, at afde-
lingerne ikke har haft egen, fast driftsleder igennem 
længere tid.

I alle afdelinger er der lavet midlertidige ordninger, en-
ten ved at ledende medarbejdere i afdelingen klarer sig 
med hjælp fra områdedriftschefen i BO-VEST, eller at en 
driftsleder i en anden afdeling bliver bedt om at hjælpe 
i en periode, men også ved at driftsafdelingen i BO-VEST 
sender medarbejdere ud i afdelingen.

I flere afdelinger er der nu besluttet permanente ordnin-
ger, og de fleste stillinger er igen besat eller ved at blive 
det.

Ni afdelinger har besluttet at lave driftssamarbejde med 
naboafdelinger eller dele driftsleder. De mange drifts-
samarbejder er et godt tegn på, hvad afdelingerne kan 
få ud af fællesskabet i BO-VEST.

TILFREDSHEDS
UNDERSØGELSEN
I forlængelse af til-
f redshedsundersø -
gelserne, som blev 
gennemført i 2010, 
nedsatte bestyrelsen 
en fokusgruppe, som 
skulle uddybe især af-
delingsbestyrelsernes 
tilfredshed med BO-
VEST og driften. 

I marts behandlede bestyrelsen fokusgruppens indstil-
linger og besluttede blandt andet følgende:

•  At BL’s koncept til tilfredshedsundersøgelser skal an-
vendes på en organisationsbestyrelsesevaluering i 
2012 og på en ny beboertilfredshedsundersøgelse i 
2013.

•  At der skulle udsendes et evalueringsskema om regn-
skabsprocessen til fyraftensmødet den 28. april.

•  Driftens og ejendomskontorets ydelser bliver be-
handlet på en bestyrelseskonference den 15. juni og 
et fyraftensmødet for alle afdelingsbestyrelser den 7. 
september.

Der skal udarbejdes skabeloner, der ensarter og effek-
tiviserer forretningsgangene, hvor det er hensigtsmæs-
sigt. Det gælder eksempelvis budgetkontroller, aktions-
lister og skriftlig orientering til afdelingsbestyrelsen fra 
ejendomskontoret – suppleret med en mundtlig frem-
læggelse.  

STYRKELSE AF ORGANISATIONEN 
For yderligere at styrke organisationen har bestyrelsen 
besluttet at ansætte to medarbejdere, en medarbejder 
i driften og en medarbejder i en nyoprettet personale-
funktion.

Driftsafdelingen har været meget presset på grund af de 
mange ledige driftslederstillinger. Derfor besluttede vi i 
oktober, at der kunne ansættes en ekstra medarbejder 
blandt andet til støtte for de afdelinger, som ikke selv 
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kan udarbejde langtidsplaner og andet budgetgrund-
lag. Lønudgiften bliver delvist dækket ind af tillægsydel-
ser og ved, at en ældre medarbejder går ned i tid. Efter et 
år vurderer vi, om der fortsat er et behov.

Personalefunktionen skal blandt andet sikre større viden 
og ekspertise om ansættelsesret og overenskomster 
m.m. Den skal fastholde og udvikle driftsledernes - men 
også andre medarbejderes kompetencer. Desuden skal 
funktionen medvirke til frigørelse af tid hos blandt andre 
driftsområdechefen, men også andre chefer til ledelses-
mæssig opfølgning og udvikling af værktøjer til styring 
af for eksempel driften

Lønudgiften til den nye personalefunktion dækkes ved 
en ændret opgavefordeling mellem medarbejderne, 
som udfører kommunikationsopgaver, administration af 
antenneforeningen m.v.

MILJØARBEJDE EFTER EMAS
Bestyrelsen besluttede i marts, at ophøre med EMAS cer-
tificeringen, og fortsætte med miljøarbejdet i en anden 
form. Vi synes, der var brug for ”at ryste posen” for at få 
lidt mere gang i miljøarbejdet.
Administrationen har fremlagt en del forslag, som vi vil 
arbejde videre med. Det drejer sig blandt andet om:

•  At følge opsamling af forbrugsdata for el, vand og 
varme i ”Min energi”, som gør det muligt på en let og 
overskuelig måde, at følge udviklingen i forbruget og 
herefter finde frem til besparelsespotentialer. 

•  At se på energibesparelser på Malervangen i form af 
udskiftning af belysning, ventilationsanlæg og om-
bygning af varmeanlæg.

Udfordringen her er, at vi jo er lejere af Malervangen 
og investeringerne skal stå i forhold til energibesparel-
sen over en rimelig tidshorisont, med mindre vi kan få 
ejeren til at lave investeringerne, men så vil det påvirke 
huslejen. Det vil vi arbejde videre med i den kommende 
periode

BOLIGKONFERENCE
Den 1. oktober inviterer vi til boligkonference på Sørup 
Herregård. I år lægger vi op til, at der også kan deltage 
medlemmer fra udvalg og grupper i afdelingen, fordi vi 
sætter fokus på inddragelse, fastholdelse og uddelege-
ring af kompetence til grupper og udvalg.

NY DIREKTØR I BOVEST
Danny Andersen stopper som direktør i BO-VEST til 
august efter eget ønske af helbredsmæssige grunde. 
Han fortsætter dog i BO-VEST som driftsleder i Silergår-
den, den største afdeling i Tranemosegård og som for-
retningsfører for Brøndby Antenneforening.

Arbejdet med at finde en ny afløser er nu i gang. BO-
VEST bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg som 
samarbejder med et professionelt rekrutteringsfirma. Vi 
håber, at kunne ansætte en ny direktør med start senest 
pr. 1. september.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE I BO-VEST
Efter generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder i VA, AB og Tranemosegård blev det tirsdag 
den 24. maj BO-VESTs tur. 

På repræsentantskabsmødet, der var velbesøgt, gav 
BO-VESTs formand Vinie Hansen bestyrelsens beretning 
for det forgangne år. Fokus i beretningen var på udvik-
ling af organisationen. Bestyrelsen vil i den kommende 
tid lægge vægt på at få en ny direktør på plads, at få 
en egentlig personaleafdeling og på at få besat ledige 
driftslederfunktioner. 

Senere på mødet fremlagde Karl Neumann (AB) hand-
lingsprogrammet for 2011-2012. Heraf fremgår det, at 
BO-VEST i 2012 skal arbejde på en frivillighedspolitik, og 
arbejde på at undgå udsættelser, udvikle helhedsplaner, 
iværksætte energisparetiltag i administrationen og sikre 
en sammenhæng mellem pris og kvalitet i BO-VESTs ar-
bejde. 

Senere gennemgik Dorthe Larsen (Tranemosegård) kur-
susprogrammet for 2011, hvilket skabte stor latter på 
mødet. Dorthe havde nok engang valgt at trylle løs med 
elektroniske tavler og både søde og sjove animationer.

På mødet var der desuden genvalg som næstformand 
til Dorthe Larsen, ligesom Hugo Thuge (Tranemosegård) 
og Lars Bremer (AB) blev genvalgt til bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING I VA
Vinie Hansen blev genvalgt som formand i VA på den årlige generalforsamling

Tirsdag den 10. maj lagde Musikteatret i Albertslund tra-
ditionen tro sal til VA’s årlige generalforsamling. Her blev 
Vinie Hansen (Hyldespjældet) genvalgt som formand for 
VA, ligesom der var genvalg til bestyrelsen til Henning 
Bjerre (Gadekæret) og Astrid Hansen (4 Række), mens 
der var nyvalg til Jørgen Fahlgren (Askerød), der tidligere 
var suppleant. 

De tre var i kampvalg med Torben Riedel (Gadekæret), 
der ganske vist ikke blev valgt som ordinært bestyrel-
sesmedlem, men dog blev genvalgt som suppleant til 
bestyrelsen.

Det samme blev Hans Kristian Andersen (4 Række), mens 
der var nyvalg som suppleant til Jette Olsen (Læhegnet). 

Bestyrelsens beretning, regnskabet og budgettet blev 
vedtaget på generalforsamlingen. 
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE I AB
Lars Bremer genvalgt som næstformand

Torsdag den 12. maj holdt Albertslund Boligselskab re-
præsentantskabsmøde med godkendelse af organisa-
tionens og boligafdelingernes regnskaber. Formand Karl 
Neumann (Vest) aflagde bestyrelsens beretning.

Karl fortalte blandt andet, at AB for 2010 for første gang 
har udarbejdet en fælles beretning sammen med VA, 
Tranemosegård og BO-VEST. Beretningen husstandsom-
deles til alle beboere i BO-VEST for at give inspiration og 
vidensdeling på tværs af boligorganisationerne.

På valg var AB’s næstformand Lars Bremer (Syd), som 
blev genvalgt med et stort bifald fra salen. Til bestyrel-
sen var der nyvalg til Dorthe Nejrup (Eskebuen) og til 
Bent Henriksen (Troldnøddegården), som 1. suppleant.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE  I TRANEMOSEGÅRD
Der var genvalg til Dorthe Larsen som formand på Tranemosegårds årlige repræsentantskabsmøde.

Humøret var som altid tårnhøjt, da Tranemosegård af-
holdt repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj. Og 
det blev bestemt ikke mindre, da formand Dorthe Lar-
sen (Maglelund) gav bestyrelsens beretning og samtidig 
tryllede med billeder, pegepind og nye interaktive tavler. 

I beretningen fortalte Dorthe Larsen blandt andet om 
helhedsplaner, åbent hus-arrangement og almene bo-
ligdage i september, hvor bestyrelsen indkøber et antal 
adgangsbilletter til udlodning blandt beboerne. 

Der var også en stor tak til Danny Andersen, der stopper 
som direktør i BO-VEST, for mange års godt samarbejde. 
Danny fik en vinstok til haven som tak. 

Senere fulgte en diskussion om Tranemosegårds fort-
satte kursus-aktiviteter. Bestyrelsen foreslog, at springe 
årets kursusaktiviteter over, så man kunne præsentere et 
endnu bedre kursusprogram, der i højere grad tilgodeså 
et lidt yngre publikum, næste år.

Endelig var der genvalg til formandsposten til Dorthe 
Larsen, ligesom Stig Rasmussen (Tranevænget) og Hugo 
Thuge (T13) blev genvalgt til bestyrelsen. Også blandt 
suppleanterne var der genvalg til Torben Saxtorff (Mo-
serne) og Alex Svendsen (Tranehaven).
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TILSKUD FRA SOCIALMINISTERIETS PULJE
BO-VEST er et ud af fire boligkontorer, der har fået støtte fra Socialministeriets pulje om forebyggelse 
af hjemløshed og udsættelser.

Socialministeriet har bevilliget 1.8 mio kr. til BO-VESTs 
projekt ”Orden i økonomien – giver ro i sindet” til fore-
byggelse af udsættelser i VA afdeling Askerød i Greve 
Kommune. Her er der gennem de seneste fem år konsta-

teret en markant stigning i antallet af udsættelser pga. 
huslejerestancer. Alle nyindflyttere økonomigodkendes i 
Greve Kommune, men alligevel oplever BO-VESTs udlej-
ningsafdeling, at nyindflyttere ofte udsættes, allerede in-
den de har boet i afdelingen i et halvt år. Mange betaler 
end ikke den første huslejeopkrævning.Udsættelsen har 
naturligvis store sociale og økonomiske konsekvenser 
for de pågældende.

Formålet med projektet er at nedbringe antallet af ud-
sættelser, hvilket vil forbedre de potentielt udsattes livs-
kvalitet. Det er desuden formålet gennem erfaringsop-
samling og analyser at identificere de metoder, der er 
bedst egnede til at forebygge og forhindre udsættelser, 
og hvordan, der mest effektivt følges op, så udsættelser 
permanent undgås i alle BO-VESTs boligafdelinger.

BO-VEST vil i projektet ansætte en projektleder med øko-
nomiske, pædagogiske og sociale kompetencer, som 
kan iværksætte en forebyggende indsats dels på individ 
niveau dels på gruppeniveau. 

BL – DANMARKS ALMENE BOLIGER

Boligselskabernes Landsforening har skiftet navn. 

”Vi har ikke været til numerolog, men…” – sådan lyder 
overskriften i Boligen, hvor BL annoncerer ”det diskrete 
navneskift”, som de selv kalder det. BL skifter ikke desig-
nlinje, men deres gamle logo ”BO GODT” er blevet af-
skaffet til fordel for et navn, der er mere selvforklarende.

”Hvad var det for et boligselskab, du sagde, du arbejde-
de for?” Det hørte BL’s medarbejdere dagligt.  

På Studiestræde 50 skete det heller ikke sjældent, at BL 
fik breve stilet til BO GODT.  ”Der bliver ryddet op i be-
grebsforvirringen”, skriver BL. BL har længe været Bolig-
selskabernes Landsforenings forkortede navn, som de 
fleste har brugt hidtil, men nu bliver navnet officielt. ”BL” 
sammen med sætningen ”Danmarks Almene Boliger” vil 
fremover være det fulde navn.
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Tagrenoveringerne i Tranevænget er begyndt at tage 
form. Efter en lille gåtur på stilladserne, er det muligt at 
komme helt tæt på taget. Nyhedsbrevet fulgte bygge-
udvalget, og fik nogle interessante facts om tagrenove-
ringen.

I BO-VEST går man op i energioptimering. 400 mm isole-
ring under taget, sørger akkurat for dette. Yderligere er 
tagenes levetid taget i betragtning. Der er nemlig brugt 
lertegl, som har en glattere overflade, og derfor afviser 
snavs bedre. 

Undertaget er det, som ligger under tagstenene, og 
det består af i alt 90 kilometer brædder. Entreprenøren 
kunne desuden oplyse at der er 7500 m2 tag i alt, hvilket 
svarer til arealet af en stor fodboldbane. Derudover bli-
ver der til renoveringen brugt i alt 2000 m3 isolering og 
3 kilometer lægter.

Byggeudvalget inspicerer.

Byggeudvalget.

TAG- OG FACADERENOVERINGERNE I TRANEVÆNGET
Renoveringen af tagene i Tranevænget har nu nået sin første etape, og man kan begynde at se de 
flotte resultater.

Her kan man se hvor flot det nye tag er lagt. 
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REJSEGILDE FOR PRØVEHUSET I ALBERTSLUND VEST
Vejret var med 6 VEST, da rejsegildet blev fejret fredag den 29. april.

I forbindelse med helhedsplanen for gårdhusene i Al-
bertslund Vest, blev der fredag d. 29 april afholdt et lidt 
forsinket rejsegilde for det næsten færdige prøvehus. 
Det blev fejret med taler, pølser, øl og sodavand og frem 
for alt dejligt solskinsvejr!

Prøvehuset er blevet opført på en brandtomt i Rugens 
Kvarter 4A i VA afdeling 6, og det har til hensigt at afprø-
ve bygningstekniske løsninger med fokus på den fore-
stående renovering af gårdhavehusene, samt at afprøve 
nye energitekniske løsninger.

MIDTVEJSSEMINAR I ABC
Borgmesteren i Albertslund Kommune ønsker fortsat støtte til ABC. Det var noget af det, der kom 
frem, da ABC i onsdags holdt midtvejsseminar. 

ABC kan forvente at modtage økonomiske ressourcer fra 
Albertslund Kommune, hvis en forlængelse af projektet 
bliver en realitet. Det var borgmester Steen Christiansens 
udmelding under ABC’s midtvejsseminar den 4. maj. Her 
var ABC’s fremtid et omdrejningspunkt, da projektet i 
dets nuværende form udløber i 2012. 

Vinie Hansen, formand i BO-VEST, pegede på mulighe-
den for, at ABC i en ny projektperiode skal dække alle bo-
ligområder i Albertslund. Hendes vision er dog, at livet 
i boligområderne på sigt fungerer ved beboernes egen 
indsats, og at der derfor ikke er behov for ABC.

Opbakningen til arrangementet var massiv. Der var flere 
repræsentanter fra både Albertslund Kommune, BO-

VEST og de ni afdelingsbestyrelser, der deltager i ABC. 
Samlet set dukkede knap 50 mennesker op.  

Udover ABC’s fremtid var evaluering et hovedtema un-
der midtvejsseminaret. Jørgen Anker fra Rambøll, som 
sammen med SFI, Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd, evaluerer de boligsociale projekter, der er støt-
tet af Landsbyggefonden, var inviteret til at fortælle om 
de foreløbige observationer. 

Jørgen Anker fremhævede beboernes aktive rolle som 
initiativtagere som en ressource for ABC – men også som 
en potentiel udfordring i forhold til at nå de overord-
nede tidsplaner og succeskriterier, som er fremsat i den 
sociale helhedsplan på Landsbyggefondens opfordring. 

Her ses Jimmi Eibye til rejsegildet og prøvehuset i Rugens Kvarter.     
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JUSTITSMINISTER I ASKERØD
Justitsministeren interesserede sig blandt andet for job- og sundhedsbutikken i Askerød under sit 
besøg.

Greve Nord Projektets medarbejdere kunne mandag 
byde justitsminister Lars Barfoed (K) velkommen i Aske-
rød. Jobvejleder Marianne Olsen kunne blandt andet 

fortælle Lars Barfoed, at virksomheder er præget af for-
domme og myter om unge med anden etnisk baggrund 
end dansk.

Justitsminister Lars Barfoed hæftede sig ved denne ud-
fordring, og spurgte nysgerrigt ind til, hvad der så skal få 
virksomhederne til at åbne op for de unge fra Askerød, 
og svaret var klart – der er behov for flere frontløbere 
blandt de største virksomheder.  

Ministeren var også meget interesseret i Askerøds kon-
cept, hvor job- og sundhedsformidling er lagt sammen. 
Ifølge Job- og Sundhedskoordinator Kira Gilling Hansen 
skyldes det, at man derved når ud til langt flere bebo-
ere, end hvis tingene var delt op. Det fik Lars Barfoed til 
at spørge ind til metoden med at få beboere til at tage 
imod tilbuddene.

Kira Gilling Hansen fortalte, at de i nogle sammenhænge 
er opsøgende, men at de bedste ambassadører er de be-
boere, der har benyttet sig at tilbuddene og derfor for-
tæller det videre til deres familie og venner i området.

Efter at have mødt Greve Nord Projektets medarbejdere 
fortsatte Lars Barfoed til debatmøde i Stamhuset.

Stine Hartmann viser justitsminister Lars Barfoed rundt i Aske-
rød.

Nyhedsbrevet er et månedligt elektronisk nyhedsbrev, der sendes ud til bestyrelser i VA, Tranemosegård, AB og BO-
VEST. Hvis du har input til nyhedsbrevet, kan du kontakte Louise på lbk@bo-vest.dk og 8819 0043 eller Camilla på 
csm@bo-vest.dk og 8819 1042


