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NYT FRA FORMANDEN VINIE HANSEN
BO-VEST blad
Det er på repræsentantskabsmøde 2011 besluttet, at der 
skal udarbejdes et prøve-nummer af et BO-VEST bebo-
erblad, og på bestyrelsesmødet den 31. august blev der 
nedsat et redaktionsudvalg, der skal stå for planlægning 
og udformning af prøvenummeret af BO-VEST-bladet.
Prøvenummeret udkommer i januar 2012 og omdeles til 
alle husstande i BO-VEST. På repræsentantskabsmødet 
den 24. maj 2012 tages der stilling til, om BO-VESTfrem-
over skal have et beboerblad.

Frivillighedspolitik i BO-VEST
Det frivillige arbejde er en væsentligt faktor i vores bo-
ligafdelinger, og det er derfor vigtigt med en politik, der 
afstikker rammer for arbejdet, og som angiver, hvordan 
vi rekrutterer og indbyder nye frivillige til at tage del i 
arbejdet. I Handlingsprogrammet for 2011-12 forpligter 
BO-VEST sig til at udarbejde en frivillighedspolitik. Og på 
bestyrelsesmødet den 31. august blev det besluttet, at 
der skal nedsættes et frivillighedsudvalg. 

Bestyrelsen har udarbejdet er forslag til kommissorium, 
som beskriver udvalgets arbejde. Deltagerne på bolig-
konferencen den 1. oktober blev bedt om at besvare et 
spørgeskema om deres arbejde som frivillige og 72 per-
soner har svaret. Besvarelserne vil være en del af grund-
laget for udvalgets arbejde sammen med de ideer, der 
udsprang af gruppedrøftelserne om frivillighed på kon-
ferencen.

Indstilling
Fra BO-VESTs bestyrelse deltager Vinie Hansen, Karl Neu-
mann og Allan Nielsen. Organisationsbestyrelserne udpe-
ger hver et organisationsbestyrelsesmedlem og så håber vi 
at kunne finde to afdelingsbestyrelsesmedlemmer/frivillige 
fra udvalg mm.fra hver boligorganisation, som har lyst til 
at deltage.Fra hvert af de tre boligsociale projekter i Alberts-
lund, Greve og Brøndby deltager ligeledes en repræsentant

Fokus på drift og økonomi
I juni blev der afholdt en konference om drift med del-
tagelse af medlemmer af BO-VESTs bestyrelse, de tre 
organisationsbestyrelser, driftslederne samt BO-VESTs 
ledelse. Ud over oplæg om bl.a. driftsledernes arbejde, 
ydelseskataloget og udviklingen på området, var der 
gruppedrøftelser om kvaliteter og problemområder ved 

den nuværende drift. På bestyrelsesmødet i august blev 
forelagt et sammenskrevet resultatet af gruppedrøftel-
serne. Dette resultat blev efterfølgende præsenteret på 
fyraftensmødet om drift i september, hvor alle afdelings-
bestyrelsesmedlemmer var indbudt. 

Fyraftensmødets 44 deltagere debatterede om, hvilke 
ydelser afdelingsbestyrelserne løbende skal kunne for-
vente. På bestyrelsesmøde i oktober besluttede vi hvilke 
tiltag, der skal styrkes eller sættes i værk i det kommende 
år.

Introduktion af nye medarbejdere
BO-VEST har de sidste par år holdt generelle introduk-
tionskurser for nye medarbejdere, hvilket fortsættes, da 
det bidrager til højt og ensartet informationsniveau til 
nye medarbejdere, herunder kendskab til BO-VESTs vær-
dier, service m.v. Der udarbejdes sideløbende specifikke 
introduktionsprogrammer til den enkelte. 

For driftslederne er mødet med afdelingsbestyrelsen en 
naturlig del af introduktionen, hvilket typisk aftales med 
den person, der har passet driftslederfunktionen midler-
tidigt. Sidemandsoplæring indgår også ofte som intro-
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duktions-redskab og vil fremover blive fokuseret yderli-
gere. BO-VEST tilbyder løbende kompetenceudvikling til 
grupper af medarbejdere, herunder driftslederne. 

Der har for chefflokken, dvs. driftslederne samt chefer 
og ledere på Malervangen, været behandlet emner som 
f.eks. situationsbestemt ledelse, beredskabsplan i kri-
sesituationer, forebyggelse af konflikter, håndtering af 
sygefravær, pressekontakt, BO-VEST målsætninger, mo-
tivation, kompetencefordeling, LUS/ MUS, Etik og Moral, 
principperne i Ydelseskataloget, fokus på miljøarbejdet, 
herunder ESCO. 

Et større forløb med Grundlæggende ledelse for alle an-
satte med personaleledelse er under planlægning, og 
forventes søsat i 2012. For at fremme videndeling og 
styrke fagligheden holdes særlige møder for driftsledere 
om emner, der er relevante for deres daglige arbejde. 
Der er f.eks. planlagt et temamøde i november om de 
værktøjer, der skal anvendes i samarbejdet med afde-
lingsbestyrelsen, bl.a. aktionslisten. 

Driftslederne videndeler og støtter hinanden på tværs - 
nogle i faste makkerforhold, andre mere på ad hoc-basis.

Særligt fokus på kommunikation 
Administrationen har fokus på videreudvikling af præ-
sentationen af budgetter og regnskaber til beboerne, så 
de bliver lettere at forstå og kommunikere - både mel-
lem driftsleder og afdelingsbestyrelse og på afdelings-
møderne.

Aktionsliste
Der har i boligafdelingerne været forskellige tradition for 
kommunikationen mellem driftslederen og afdelingsbe-
styrelsen omkring de planlagte arbejder og andre akti-
viteter. 

Administrationen vil med virkning fra 1.januar 2012 i 
samtlige afdelinger indføre aktionslisten som et obliga-
torisk værktøj til opfølgning på langtidsplan og opgaver, 
der igangsættes på afdelingsbestyrelsesmøder. 

Det betyder, at afdelingsbestyrelserne fra 2012 kan for-
vente at modtage en opdateret aktionsliste fra driftsle-
deren forud for møderne i afdelingsbestyrelsen.

Skabelon til fremlæggelse
Fremlæggelserne af budgetter og regnskaber på afde-
lingsmøderne er der ligeledes forskellig tradition for. I 
nogle boligafdelinger forestår afdelingsbestyrelsen gen-
nemgangen, mens det i andre afdelinger er driftslede-
ren. 

Administrationen vil udarbejde en standardskabelon 
til brug for fremlæggelse af budget og regnskab. Dette 
redskab vil kunne anvendes af de boligafdelinger, der 
ønsker det. 

Administrationen vil gøre det obligatorisk, at indholdet 
af langtidsplanen skal præsenteres på afdelingsmødet, 
hvilket allerede er fungerer i langt de fleste afdelinger.

Kommenterede budgetkontroller
I 2010 indførte administrationen løbende budgetkontrol 
pr. 30. april, 31. august og 30. september. Det er indar-
bejdet i boligafdelingerne, at afdelingsbestyrelserne 
som minimum modtager budgetkontrol i løbet af måne-
den efter de tre datoer. Der er forskelligt, hvordan bud-
getkontrollerne kommenteres til brug for behandlingen 
på afdelingsbestyrelsesmøderne. 

Administrationen vil sikre fortsat videndeling på dette 
område, så alle afdelinger får kommenterede budget-
kontroller, i en detaljeringsgrad, der passer den enkelte 
afdeling. 

Alle driftsledere skal aflevere kommenterede budget-
kontroller tre gange årligt til afdelingsbestyrelsen.

Generel information
Driftslederen skal sørge for at informere afdelingsbe-
styrelsen om relevant nyt fra driften. Om dette gøres 
skriftligt forud for møderne i afdelingsbestyrelsen eller 
mundtligt på møderne tilpasses den enkelte afdelings 
måde at arbejde på.
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BOLIGSOCIALE PROJEKTER 
De boligsociale projekter i Brøndby Strand (Net-
værksKontoret) og i Askerød (Greve Nord) er 
blevet prækvalificeret af Landsbyggefonden til 
at fortsætte. 

Der er aktiviteter, der fortsætter og nye initiativer der 
igangsættes. Vi har ganske vist ikke fået hele det ansøgte 
beløb. Derfor må vi foretage en prioritering, men allige-
vel er der grobund for at fortsætte det positive arbejde.”

Albertslund Boligsociale Center ansøger Landsbygge-
fonden ved årsskiftet. 

STYRKELSE AF DEMOKRATIET
VA har nedsat et udvalg, der skal undersøge, om 
et repræsentantskab som øverste myndighed 
vil styrke demokratiet i foreningen. Fremmødet 
til generalforsamlingerne er nemlig faldende. 

Mens AB og Tranemosegårds øverste myndighed er det 
demokratisk valgte repræsentantskab, bygger VA sin 
øverste myndighed på den årlige generalforsamling, der 
er åben for alle medlemmer. 

Men de seneste år har antallet af fremmødte været fal-
dende, kun et par procent er mødt op til generalforsam-
lingerne. 

Det har fået VA til at genoverveje, hvilken øverste myn-
dighed, der på de vilkår er mest demokratisk. Derfor har 
VA nu nedsat et udvalg, der skal belyse repræsentantskab 
og generalforsamling som øverste myndighedsform. 

Kommissoriet skal særligt kigge nærmere på beboernes 
holdning til at nedlægge generalforsamlingen og opret-
te et repræsentantskab i stedet. 

”Når der er så få, der møder op på generalforsamlingen 
er der en mulighed for, at et repræsentantskab kan styr-
ke det demokratiske fundament, fordi repræsentanterne 
er valgte og derved oplever både større engagement og 
forpligtigelse”, siger Anita Kjeldsen, der er servicechef i 
BO-VEST. ”Det er derfor VA har valgt at nedsætte et ud-
valg”. 

Da beboernes holdning bliver central for kommissoriets 
anbefaling, vil den blive afdækket gennem en spørge-
skemaundersøgelse. 1000 tilfældige VA-beboere vil der-
for modtage et spørgeskema inden for den næste tid. 

Udvalgets anbefaling vil blive fremlagt ved VA’s general-
forsamling 2012.

Der er 16 millioner kroner, fordelt på fire år, på vej til 
NetværksKontoret i Brøndby Strand og til Greve Nord-
projektet. Landsbyggefonden har prækvalificeret de to 
områdesekretariater til at kunne køre videre. Det bety-
der, at den endelig godkendelse mangler, men der vil 
blive projekter begge steder.

Sekretariatsleder Anette Hestlund fra NetværksKonto-
ret, siger: ”Helhedsplanen har været en aktiv medspiller 
i bestræbelserne på at gøre Brøndby Strand til et trygt 
sted med masser af aktiviteter for beboerne. Vi er meget 
glade for, at arbejdet kan fortsætte i en ny helhedsplan. 

Status 2010

NetværksKontoret
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BYDELSMØDRE
Integrationsministeriet har bevilget penge til 
projekt Bydelsmødre i Brøndby Strand. Bayan 
Saleh, der tidligere har været ansat under Her-
fra og Videre, er blevet ansat som projektleder 
10 timer ugentligt.

Bydelsmødre er et nyt projekt i Brøndby Strand

Projektet handler om at uddanne ressourcestærke kvin-
der fra Brøndby Strand til bydelsmødre. Gennem 15 un-
dervisningsgange får de blandt andet viden om opdra-
gelse, det kommunale system samt kost og motion. 

Igennem uddannelsen bliver de klædt på til at videre-
formidle, vejlede og hjælpe andre kvinder i Brøndby 
Strand, eksempelvis ved at tage på hjemmebesøg. 

Bydelsmødrene skal være rollemodeller og skabe et 
bedre netværk blandt kvinderne i Brøndby Strand, sær-
ligt med henblik på de etniske minoritetskvinder. 

INSPIRATION I ÅRHUS
Byggeudvalget for helhedsplanen i Gillesager/
Lindeager hentede inspiration i Århus. 

En helhedsplan er på tegnebrættet i Gillesager og Lin-
deager og i Århus står to boligselskaber midt i renove-
ringsprojekter i forbindelse med helhedsplaner. Derfor 
hev byggeudvalget en lørdag i oktober ud af kalenderen 
for at tage til Århus og hente inspiration. Både en repræ-
sentant fra BO-VEST og en rådgiver fra Ingeniørfirmaet 
Wissenberg var med. 

Første stop var Langkærparken, der ligger i Tilst 8km 
nord for Århus. 860 boliger i en blokbebyggelse med fi-
reetages boliger danner boligområdet. Forretningsfører 
Claus Poulsen fra AL2Bolig fortalte om baggrunden for 
gennemførelse af en helhedsplan for Langkærparken og 
forløbet frem til beboernes godkendelse af projektet, og 
gav også mulighed for at kigge nærmere på den nyreno-
verede klimablok, der står som det første synlige tegn på 
den store renoveringssag.

Århusafdelinger gav byggeudvalget gode idéer til den forestå-
ende helhedsplan

Rosenhøj i Viby var andet stop på turen. Rosenhøj har 
netop modtaget Social- og Integrationsministeriets In-
tegrationspris som årets boligområde for en særlig vel-
lykket og helhedsorienteret indsats. 

Her har det været en særlig udfordring at integrere en 
stor bebyggelse med omgivelserne og skabe varierende 
fællesarealer mellem bebyggelserne Der blev udskrevet 
en arkitektkonkurrence for at få det bedste bud. 
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Leif Jensen, direktør for Boligselskabet Århus Omegn, 
og Informationschef Tina Axelsen fortalte, hvordan en 
kompleks beboerproces resulterede i beboernes over-
vældende tilslutning til helhedsplanen, og hvordan rig-
tig mange beboere valgte at møde op for at afgive de-
res stemme. Kommunikationen og informationen til de 
mange - også ikke oprindeligt etniske danske beboere 
- har været omdrejningspunktet for den vellykkede be-
boerproces. 

På busturen hjem blev afkastet af turen diskuteret, og 
der var enighed om, at der var flere gode idéer på spil i 
de to Århusprojekter. 

Langkærparkens initiativer i forhold til minimering af 
støj kan være inspiration til helhedsplanen. Højhuset Gil-
lesager har nemlig udfordringer i den retning. Rosenhøjs 
beboerinddragelsesproces bekræftede desuden planer-
ne om en aktiv beboerinddragelsesproces. 

RUNDT OM REGNSKAB
Der var tal på tavlen, da økonomi inviterede af-
delingsbestyrelserne til fyraftensmøde.

Budget, evaluering og regnskab var centrum for det fyr-
aftensmøde, som Økonomi inviterede til den første ons-
dag i november. 

Afdelingsbestyrelser og bestyrelses formænd var invite-
ret til en dialog om budgetprocessen for 2012 og tids-
planen for udarbejdelse af regnskabet 2011. 

Mens Økonomi fik mulighed for at få input til at forbedre 
budgetprocessen, var der også mulighed for de invite-
rede for at få større indsigt i processen. 

”Mødet gav mulighed for at følge op på kvaliteten”, for-
tæller økonomichef, Kenn Erik Hansen, der oplever dia-
logen med beboerne som central. 

”Beboerne kan komme til orde og fortælle os, hvad vi 
kan gøre bedre, og vi kan samtidig give informationer 
og sætte fokus på væsentlighedskriterier i forbindelse 
med regnskabet”, forsætter han. 

Til at hjælpe sig med det, havde Økonomiafdelingen in-
viteret BO-VESTs revisorer fra KPMG på podiet. 

ALBERTSLUND SYD VIST FREM
Byggechefen viste frem, da Odense Andelsbo-
ligforening lod sig inspirere af Masterplan Syd

Mens BO-VEST trækker på erfaringer i Århus, er der også 
boligforeninger, der trækker på BO-VESTs erfaringer. 

Fredag den 28. oktober var en gruppe på 50 boligfolk 
fra Odense Andelsboligforening på besøg i Albertslund 
Syd. 

Byggechef Jesper Rasmussen viste rundt i bebyggelsen 
og fortalte om projektet Masterplan Syd og om renove-
ring og modernisering af hele boligområdet. 

Der blev besigtiget nye boligtyper i Etagehusene og de 
seks energirenoverede rækkehuse i Fiskens Kvarter.  


