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Årsberetning 2012
2012 har på mange måder stået i forberedelsens tegn. De store helhedsplaner i Langkærparken og Åbyhøjgård er 
blevet forberedt og diskuteret på alle niveauer i de respektive afdelinger, i administrationen og med Landsbyg-
gefonden. 

Også Innovationsprojektet om facaderenovering, der havde sit udspring i klimablokken i Langkærparken, kan 
med rette ses som en forberedelse til, hvad det virkeligt handler om – nemlig forbedrede byggeprocesser og der-
med billigere facaderenovering.

2012 blev også året, hvor vi påbegyndte udviklingen af et nyt bladkoncept og hvor vi påbegyndte udviklingen 
af en ny strategi for AL2bolig. Dette arbejde afsluttes i juni 2013, hvor en ny vision og et nyt værdisæt sættes til 
afstemning på repræsentantskabsmødet.

Det årlige repræsentantskabskursus, som plejer at forløbe over en hel weekend, udsprang i ny form på en te-
madag, hvor emnet var samarbejde i afdelingsbestyrelserne. Her satte en tænkestilsanalyse farver på hver enkelt 
person, og pludselig blev farver et vigtigt kommunikations og forståelsesredskab for både beboere og ansatte. 

Det var en super dag med mange grin og gode oplevelser. Efterfølgende er tænkestilsanalysen gennemført med 
hele personalet. Farver er hermed blevet et værktøj, som vi fremadrettet vil arbejde med i udviklingen af vores 
organisation og beboerdemokrati.

Denne beretning suppleres af en mundtlig beretning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. juni 2013.



2

Boligorganisationens økonomi 

Årets resultat udviser et overskud på 599 tkr., hvilket er tilfredsstillende set i forhold til årets aktiviteter. Stignin-
gen i bruttoadministrationsomkostninger skyldes primært en stigning i personaleudgifterne på 672 tkr. Beman-
dingen i  både bogholderi og driftsafdeling er blevet forøget, derudover belastes bruttoadministrationsomkost-
ningerne med udgifter på 275 tkr., som kan henføres til direktørskiftet i 2011.

Afvigelsen mellem bruttoadministrationsomkostningerne og de samlede administrationsindtægter og gebyrer er 
på 0,8 %.  På baggrund af de øgede bruttoadministrationsomkostninger,  kan det konkluderes, at administrati-
onsbidraget er kostægte. 

I henhold til Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. er der i 2012 budgetteret uden rentemarginal. 

Det betyder, at midlerne i den fælles kapitalforvaltning er forrentet som vist i nedenstående skema:

Forrentning af kapitalforvaltning:

Det er herved dokumenteret, at forrentningen af afdelingsmidlerne er foretaget i overensstemmelse med driftsbe-
kendtgørelsen.

Egenkapitalen har i 2012 udviklet sig positivt, således at den pr. 31. december 2012 er opgjort til 49.800 tkr., 
hvilket er en stigning på 1.100 tkr. i forhold til året før. 

                                                                                                            
Bruttoadministrationsomkostninger                  
Administrationsbidrag    
Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser    
Byggesagshonorarer 
Resultat af ordinær drift før renter            
Finansielle poster, netto                              
Resultat før ekstraordinære poster  
Indtægter 
Årets ordinære resultat, overskud       

   Årsresultatet kan sammenfattes således:

Budget

-19.787.000 
16.921.000 

1.310.000   
1.334.000 
-222.000 
222.000 

0 
0 
0

Resultat

- 20.766 000 
16.913.000 

1.891.000 
1.813.000 
-149.000 
164.000 

15.000 
584.000 

599.000

                                                                                                            
Afdelingens andel  

Dispositionsfondens andel 

Arbejdskapitalens andel 

3,09 %

3,00 %

2,92 %
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Samtidig har dispositionsfonden afholdt følgende udgifter i 2012, som støtte til afdelingerne eller for at dække 
tab: 

Der er langt om længe indgået forlig med hovedentreprenøren vedrørende slutafregningen for byggeriet af Peter-
sminde. I samarbejde med parternes advokater er der fundet en forligsmæssig løsning, så omkostningerne til en 
voldgift kan undgås. Det har betydet et tab på 1.400 tkr., som er dækket af dispositionsfonden.

Afslutning af byggesagen afdeling 127 Petersminde 1.400.000
Tab på byggeri af afdeling 125 Østergårdsparken, 2. etape 511.000
Tilskud til renovering i afdeling 151 Elkjærsvej 2.000.000
Tab ved lejeledighed i bolig- og erhvervslejemål 153.000
Ydelsesstøtte Klimablokken  978.000
Ydelsesstøtte afd. 131 Thyregodsvej 295.000
Ydelsesstøtte afd. 314 Strandborg 123.000
Tilskud afd. 120 Haslevej/Frejasvej (vinduer) 247.000
Tilskud afd. 133 Skovfaldet (vinduer) 1.000.000
Tilskud afd. 301 Anker Jensensvej (brandsikring) 679.000
Tilskud afd. 304 Anker Jensensvej (tilskud erhvervsleje) 64.000
Øvrige tilskud fra dispositionsfonden 167.000
Udgifter afholdt af dispositionsfonden i alt 7.619.000

 Dispositionsfondens støtte til afdelinger i 2012:
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Lejetabene fordeler sig med 68 tkr. i lejetab på boliglejemål og 85 tkr. på erhvervslejemål og fordeles således:

AL2boligs repræsentantskab har i marts 2011 givet bestyrelsen 
stående bemyndigelse til at sælge erhvervslejemål forudsat enighed 
med den afdeling, hvor erhvervslejemålene er beliggende. Der er 
desværre fortsat risiko for tab på lejeledighed i den ene boligafdeling 
i Hammel samt for de mindre erhvervslejemål i ældre boligafdelinger 
i Åbyhøj.

Nettoadministrationsomkostningerne pr. lejemålsenhed har de sene-
ste fem år udviklet sig som det ses i nedenstående model. Bestyrelsen 
anser udviklingen i nettoadministrationsomkostningerne pr. leje-
målsenhed i perioden 2008 – 2012 på i alt 11,82% som, samlet set, 
værende fuldt tilfredsstillende.

Afdeling 1000 kr
Afdeling 105 43
Afdeling 156 59
Afdeling 307 33
Flere mindre tab 18
Samlet 153

3419 3.412 3523 
3.751 3823 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

2008 2009 2010 2011 2012

kr
. 

År 

Nettoadministrationsomkostningerne  
pr. lejemålsenhed  



5

Egenkapitalforhold og kapitalens anvendelse 
AL2boligs mål for egenkapitalens størrelse er fastsat til maksimalt 10 tkr. pr. lejemålsenhed. I tilstrækkeligt omfang 
anses dette at dække behovet for kapital til at finansiere boligorganisationens virksomhed, herunder også udvikling 
af bygge- og moderniseringsprojekter med henblik på klimaforbedringer og forbedring af tilgængelighed, samt at 
afdække risici for tab i afdelingerne og ved nybyggeri. Målet svarer til ca. 45.000 tkr. eksklusive de midler i egen-
kapitalen, som stammer  fra aktiver i Landsbyggefonden. Uden disse midler var egenkapitalen knap 31.300 tkr. 
ultimo 2012. AL2boligs indestående på trækningsretten i Landsbyggefonden var ultimo 2012 på godt 12.000 tkr.

De konstaterede tab på nybyggerierne, og det meget højt aktivitetsniveau, som udløser støtte til renoveringer i 
afdelingerne, understreger desværre alt for tydeligt behovet for en stor egenkapital.

Der er de seneste år blevet brugt af arbejdskapitalen, senest i forbindelse med afhændelse af Serviceafdelingen, som 
blev afviklet med et underskud på 1.700 tkr. Der er på den baggrund i 2013 opkrævet til arbejdskapitalen i bolig-
afdelingerne.

Med det nuværende høje aktivitetsniveau og tilgang af udamortiserede ydelser er der ikke udsigt til, at målet for 
egenkapitalens størrelse realiseres inden for en kortere årrække og der vil således fra 2014 blive opkrævet til disposi-
tionsfonden. 

Den godkendte politik for anvendelse af midlerne udover dækning af tab, er at støtte afdelingernes investeringer i 
forbedringsarbejder. Dette arbejde skal sikre bedre tilgængelighed for ældre og handicappede eller give afdelingen 
bedre energiøkonomi. Støtten til disse forbedringsarbejder vil især ske i form af ydelsesstøtte til realkreditlån. Dis-
positionsfonden dækker forskellen mellem de faktiske ydelser på realkredit lån og beboernes egenbetaling på 3,1% 
af lånets hovedstol.

De støttede projekter til klimaforbedringer og bedre tilgængelighed skal bidrage til at bevare afdelingerne som at-
traktive for beboerne, de boligsøgende og for samfundet.

Økonomiske nøgletal
2010 2011 2012

Antal lejemålsenheder 4.477 4.471 4.472
Årets resultat 494.242 -200.695 598.721
Bruttoadministrationsudgifter 17.736.000 19.330.000 20.766.000
Nettoadministrationsudgift pr. lejemål 3.523 3.751 3.823
Administrationsbidrag pr. lejemål                                  2.985 3.050 3.200
Administrationsbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.550
Tilskud til afdelingerne pr. lejemål                         0 0 0
Nettorenteindtægt pr. lejemål 82 79 37
Rentesats til afdelingerne 2,85 % 3,6 % 3,09 %
Dispositionsfond pr. lejemål (brutto) 4.729 5.532 5.004
Arbejdskapital pr. lejemål (brutto) 2.665 1.908 1.999
Soliditetsgrad 0,28 0,27 0,26
Antal medarbejdere 23 24 26
Lejemålsenheder/medarbejder (uden projektkon-
tor) inkl. 398 administrerede kommunale boliger

206 200 195

På trods af nye boliger i Tranbjerg kan man ikke se en stigning i antal lejemålsenheder. Dette skyldes sammen-
lægning af boliger i afdeling 314 og 151 og regulering efter køb/salg af lejemål i afdeling 116.
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Boligorganisationens byggesager de kommende år
Nybyggerier

Byggeriet af 16 almene familieboliger for seniorer på arealet i Tranbjerg Syd afdeling 125 Østergårdsparken blev 
igangsat i sommeren 2011. Projektet startede med stor forsinkelse som følge af lang myndighedsbehandling. 
Boligerne blev klar til indflytning i april 2012, men udlejningen forløb langsommere end forventet. Måske fordi 
boligerne i de naturskønne omgivelser, trods alt ligger i udkanten af Aarhus, et stykke væk fra bus og butikscen-
tre. Også krisen på boligmarkedet påvirkede udlejningen trods pæn søgning efter de vellykkede boliger. Afdeling 
125 Østergårdsparken består nu af 69 almene familieboliger.

I løbet af 2012 er forberedelserne til en udvidelse afd. 155 Tinghøj blevet gennemført. Favrskov Kommune har 
ønsket en udvidelse med 16 almene ældreboliger. Der har være udført et stort arbejde omkring planlægningen, 
hvor medarbejderne på Tinghøj og et medlem fra brugerrådet har deltaget. Udvidelsen opføres på området nord 
for den nuværende bebyggelse. Grundstykket tilhører i forvejen afdelingen. I skrivende stund er udbygningen 
under opførelse.

Med udgangen af 2010 fik AL2bolig Favrskov Kommunes godkendelse til grunderhvervelse og skema A godken-
delse til 25 nye store familieboliger. Grunden ligger på et meget attraktivt areal i Lilleå Bakker, Hinnerup Nord. 
Byggeriet var udbudt i totalentreprise med henblik på igangsætning i løbet af 2. halvår 2011. For at få økonomi-
en til at hænge sammen, er myndighedsbehandlingen i forbindelse med de totaløkonomiske betragtninger samt 
byggesagsbehandlingen trukket ud. Byggeriet blev derfor først sat i gang i marts 2013. Forventet indflytning er 
foråret 2014.

I Aarhus Kommune er kvoten til nybyggeri af almene familieboliger stort set disponeret til og med år 2014.    
AL2bolig har i samarbejde med Aarhus Kommune vundet konkurrencen ” Fremtidens bæredygtige almene 
boliger”. Bebyggelsen kommer til at bestå af 40 familie- og ungdomsboliger og et fælleshus i Lisbjerg. Byggeriet 
forventes igangsat i april 2015.

I Hadsten har AL2bolig efter aftale med Favrskov Kommune erhvervet to storparceller. Parcellerne kan bebygges 
med i alt ca. 30 tæt/lave boliger. Arealerne er erhvervet umiddelbart før momsen på byggegrunde blev en realitet 
pr. 1.1.2011, men er pålagt byggepligt. Derfor er disponeringen af de 2 grunde startet i 2013. Det er planen at 
der bygges på grundene i 2 etaper og at der derfor bør søges om bevillingskvote i 2013 og 2014.

AL2bolig arbejder på at sikre et frugtbart partnerskab med Favrskov Kommune vedrørende udviklingen af såvel 
ældrebolig-, som almenboligområdet i kommunen. Det er et mål for os, at der etableres boliger og boligafdelin-
ger, som tilgodeser mulighederne for at tilrettelægge en fornuftig drift fremadrettet.

De 16 familieboliger i Østergårdsparken stod klar i foråret 2012
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Moderniserings- og forbedringsarbejder

Udviklingsprojekt 
AL2bolig gennemførte i 2010 en totalrenovering af klimablokken i Langkærparken, Tilst. Klimablokken, der 
er bygget i perioden 1969 - 1971, blev renoveret til energiklasse 2020. I Danmark findes der op mod 16.000 
boliger af samme type og fra samme periode som byggeriet i Langkærparken. Mange andre boligorganisationer, 
bygherrer og entreprenører står derfor overfor omfattende renoveringsbehov i de kommende år.

I forbindelse med renoveringen af Klimablokken har AL2bolig stået i spidsen for et projekt støttet af Socialmini-
steriet. Projektets formål er at videreudvikle og vidensdele erfaringer med energirenovering og går under navnet 
”Bygherrekrav til bedre, billigere og hurtigere facadeklimarenoveringer af almene etageboliger opført i årene 
1960 – 1976”. 

Projektet har arbejdet med følgende krav til energirenoveringen:

Bedre såvel byggeteknisk, arkitektonisk, energiøkonomisk som totaløkonomisk. 
Billigere for at skabe mere værdi for den samlede anlægsramme. I projektet er der arbejdet med en analysemo-
del, som har 20% billigere byggeri som mål. 
Hurtigere for at reducere den tid, hvormed beboerne udsættes for indgreb i boligen samt støj og byggepladsrod i 
afdelingen.

Projektet blev afleveret til Socialministeriet og formidles via Almennet i august 2012. Se www.energifacaderenove-
ring.dk for resultaterne af projektet. I praksis bliver projektets resultater testet i forbindelse med helhedsplanerne 
i Langkærparken og Åbyhøjgård, forudsat at de vedtages på beboermøder. Den sidste del af projektet var en 
prækvalifikation forud for et rammeudbud. Prækvalifikationen blev afsluttet primo december 2012 og ramme-
udbuddet på facaderenovering udsendt medio december 2012. I rammeudbuddet deltager en række andre bolig-
organisationer, som har mulighed for at benytte sig af rammen og efterfølgende udbyde i miniudbud blandt de 
tre vindende teams. Det første projekt som bliver udbudt inden for rammen, er Langkærparken. Dette udbud er 
i skrivende stund under udarbejdelse og forventes i udbud i slutningen af maj 2013.

Afdeling 111 Langkærparken 
I 2010 blev der lavet en gennemgribende modernisering af boligblokken Torstilgårdsvej  20-24. Blokken blev 
ombygget til lavenergiklasse 2020. Arbejdet blev afsluttet i maj 2011. I 2012 blev helhedsplanen for Langkær-
parken til 550.000 tkr. vedtaget, på et meget velbesøgt beboermøde i TST hallen. Forud for afstemningen lå et 
stort informationsarbejde, hvor der også blev arbejdet aktivt på at engagere beboerne i planlægningen. Projektet 
er ved udgangen af 2012 stadig under forberedelse. Erfaringerne fra dette projekt tager vi med videre til Åbyhøj-
gård, der i 2013 skal samme proces igennem.

Helhedsplanen for Langkærpareken blev vedtaget i 2012
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Afdeling 151 Elkjærsvej i Hammel 
Socialministeriet afviste AL2boligs og Favrskov Kommunes ansøgning om 
tilladelse til at nedrive fire boliger på Elkjærsvej i Hammel. Formålet med 
nedrivningen var, at genopføre tre lidt større boliger i lavenergiklasse 2015. De 
nye boliger skulle bygges på de oprindelige fundamenter uden offentlig støtte. 
Socialministeriet påpegede, at det burde vurderes, om byggesagen var en ned-
rivning eller en totalrenovering. Efterfølgende søgte AL2bolig Favrskov Kom-
mune om byggetilladelse til en totalrenovering af boligerne. Byggetilladelsen 
blev givet i marts 2012. Herefter blev de 4 boliger Elkjærsvej 38 - 44 totalreno-
veret. Sidst på året i 2012, kunne de nye lejere flytte ind i de tre totalrenoverede 
boliger.

Sideløbende blev der gennemført en beboerdemokratisk proces og myndig-
hedsbehandling vedr. totalrenovering af yderligere 7 boliger på Elkjærsvej 46 
– 58. Denne del af totalrenoveringen kunne derfor starte i august 2012 med 
indflytning i januar 2013.

Afdelingerne 307, 308, 309 på Henrik Hertz Vej og Vibyvej i Åbyhøj 
Rørrenoveringen påbegyndte i 2. kvartal 2011. Undervejs løb projektet ind i 
flere problemer. Blandt andet fundet af asbest i aftrækskanaler og fliselim i en 
del af bebyggelsen, forsinkede projektet en del. Som den sidste, blev afd. 309 
færdig den 1. december 2012.

I afdeling 307 valgte beboerne i en 4 værelses lejlighed at lave en totalmoderni-
sering i forbindelse med rørrenoveringen. Det blev et meget spændende projekt 
med et flot resultat, som var omdrejningspunk i en lille videopræsentation om 
råderet. Videoen kan ses på Youtube, hvis man søger på AL2bolig. Den totalre-
noverede lejlighed stod klar til indflytning 1. juni 2012. 

Efterfølgende har afdelingsbestyrelsen besluttet at lave en lidt mindre omfat-
tende toltalrenovering af en flyttelejlighed som pilotprojekt, for at se om man 
ad den vej, kan få flere lejemål af meget høj kvalitet.

Afdeling 103 Henrik Hertz Vej 
I forbindelse med afdelingens tagrenovering blev det besluttet, at der skulle 
monteres solcelleanlæg på hver enkelt bolig.

Solceller blev et meget stort tema i 2012. Derfor fulgte administrationen meget 
med i de energiøkonomiske aspekter i dette projekt. Erfaringerne med projek-
tet indgår i rådgivningen til AL2boligs andre afdelinger. Hen over sommeren 
2012 vedtog folketinget en ændring i afregningsmetoden for solcelleanlæg. 
Denne ændring fjernede afdelingernes fokus fra solceller. Vi forventer, at reg-
lerne vedrørende solceller ændres endnu engang, så det igen bliver attraktivt for 
almene boliger.

Afdeling 110 og 310 Åbyhøjgård 
De 2 naboafdelinger, med tilsammen godt 300 boliger, blev oprindeligt opført 
efter samme koncept som afdeling 111 Langkærparken, Sydjyllandsplanens eta-
getypehuse. Siden er de to afdelinger blevet renoveret i forskellig grad og efter 
forskellige metoder. 

Der er i 2010 gennemført en omfattende tilstandsvurdering af begge afdelin-
ger. Herefter blev der ansøgt om renoveringsstøtte i Landsbyggefonden som 
gennemgik afdelingerne i slutningen af 2011. I 2012 har vi fået en foreløbig 
tilkendegivelse på støtte til de to afdelinger. I skrivende stund afventer vi den 

Afd. 151

Afd. 307

Afd.  103

Afd.  110 
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endelige støtteudmelding fra Landsbyggefonden. Vi håber på at have svar i 
løbet af april/maj med efterfølgende besluttende afdelingsmøder i  maj/juni i 
begge afdelinger.

Afdeling 131 C. A. Thyregodsvej 
Efter en større renovering af blokken i 2011, gennemførte AL2bolig en tilfreds-
hedsundersøgelse i 2012. Afdelingen består af en enkelt boligblok af Sydjyl-
landsplanens etagetypehuse fra 1978. Ved renoveringen fik blokken nye gavle 
og facader, isolering, nye vinduer, nyt ventilationsanlæg. Specielt fornyelsen af 
ventilationsanlægget er udført utraditionelt, da den enkelte beboer har sit eget 
lille ventilationsanlæg placeret som emhætte. 

En undersøgelse blandt beboerne efter endt renovering viste, at der var meget 
stor tilfredshed med indeklimaet i afdelingen. Erfaringerne fra dette projekt 
bliver inddraget i bl.a. helhedsplanen for afd. 110, 111 og 310.

Afdelingerne 114 og 313 Hjortshøjparken 
Det forventes, at der gennemføres en renovering af de to afdelinger i 2013. De 
to afdelinger med tilsammen 132 boliger blev opført omkring 1980. Afde-
lingen består af typerækkehuse med rumstore trækassetter med klimaskærm 
udført i skalmur og lette facadepartier i træ og eternit. 

Bebyggelsesplanerne er meget vellykkede, og boligerne er veldisponerede. Men 
materialekvaliteten er i nogle henseender tarvelig, og boligerne har tydelige 
trækgener fra dårlige samlinger mod krybekældre og loftsrum. Samtidig har 
tagene i afdelingerne underdimensionerede spær i  forhold til den tunge tagbe-
klædning med betontagsten.  

Afdeling 107 Birkeparken 
Birkeparken er opført i 1955 - 1958 i 3-4 etager med gule mursten i anerkendt 
arkitektonisk kvalitet. Efter adskillige henvendelser fra beboere vedrørende 
indvendige fugtskader blev der i 2011 igangsat en undersøgelse af skadesom-
fang, skadesårsager og forslag til udbedring. Undersøgelsen viste blandt andet, 
at problemet skyldtes problematiske kuldebroer.

Der er en særlig udfordring i at påvise løsninger, som kan udbedre problemerne  
med kuldebroerne og dårlig energiøkonomi, da det er ønskværdigt at bevare 
byggeriets tidstypiske arkitektoniske kvaliteter. Løsningerne er særligt interes-
sante, fordi afdelingerne 108, 109, 307, 308 og 309 er opført i samme arkitek-
tur.

Projekteringen skete i 2011 og renoveringen kunne med lidt startvanskelighe-
der begynde i 2012. Den valgte entreprenør lavede en rekonstruktion af selska-
bet, hvilket forsinkede processen betydeligt. Forsinkelsen gjorde at renoverin-
gen kom til at foregå i vintermånederne, hvilket forsinkede forløbet yderligere. 

I dette renoveringsprojekt havde AL2bolig meget fokus på kommunikationen 
mellem beboere, administration, håndværkere og entreprenør. Denne opgave 
blev ikke løst godt nok, men erfaringerne er taget til efterretning og kan bruges 
i fremtidige projekter. Renoveringen i Birkeparken forventes færdig i foråret 
2013.

Afdeling 152 Kappelsdal 
Denne tæt/lave boligafdeling med 66 boliger i Hammel lider af de principielt 
samme vedligeholdelsesproblemer og energiøkonomiske problemer som de 
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tidligere beskrevne afdelinger i Hjortshøj.

På afdelingsbestyrelsens anmodning er der foretaget en 
tilstandsvurdering med udbedringsforlag. Løsningerne og 
konsekvenserne for den totale boligafgift drøftes på afde-
lingsmøder i løbet af 2013.

Afdeling 113 Græsvangen 
Denne tæt/lave boligafdeling med 70 boliger i Tilst har i 
2012 besluttet at gennemføre en facaderenovering og ud-
skiftning af vinduer og døre. Afdelingen ønsker at opnå en 
driftsbesparelse på længere sigt, ved at udskifte træfacader 
til plank af fibercement. Selve arbejdet er først påbegyndt i 
2013 og går i skrivende stund ind i 4. etape. I forbindelse 
med renoveringen har administrationen udsendt nyheds-
breve og afholdt informationsmøder. Beboerne har virket 
tilfredse med informationsniveauet.  

Afdelingernes økonomi
Driftsbudgetterne udarbejdes efter balancelejeprincippet uden budgetreserve til uforudsete udgifter. Driftsunder-
skud afvikles ved huslejeforhøjelser efter reglerne indenfor maks. 3 år. Driftsoverskud disponeres i overensstem-
melse med reglerne til: 

1) afvikling af underskudssaldi 

2) afvikling af underfinansiering 

3) henlæggelse til resultatkonto. 

Driftsregnskaberne balancerer med i alt 234.820 tkr. 

Årets driftsoverskud udgør i alt for afdelingerne 8.517 tkr., og driftsunderskuddene udgør i alt 423 tkr. 

Driftsoverskuddene er anvendt således: 

Afvikling af underskud og underfinansiering 1.557 tkr. 

Henlagt til resultatkonto 6.960 tkr. 

Af det samlede overskud kan 1.500 tkr. henføres til tilbagebetalinger fra Skat af grundskyldsskat og kr. 2.270 tkr. 
fra renteindtægter af midler i fælles kapitalforvaltning. 

Når der ses bort fra overskuddene fra tilbagebetalte skatter og øgede renteindtægter udgør afdelingernes overskud 
4.747 tkr., hvilket svarer til 2,0 % af den samlede driftsbalance. Underskuddene udgør 0,18 % af driftsbalancen. 

I praksis er det næppe muligt at opnå bedre opfyldelse af balancelejeprincippet, og på den baggrund må det sam-
lede resultat af afdelingernes regnskaber for 2012 anses for særdeles tilfredsstillende. 

Afd. 113
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Til almindelig vedligeholdelse, istandsættelse af flyttelejligheder og planlagt vedligeholdelse og 
fornyelse er der i alt udgiftsført:

2010 2011    2012
115 alm. vedligeholdelse kr. 9.860.000 kr. 10.310.000 kr. 9.904.000
116 planlagt vedligeholdelse kr. 24.012.000 kr. 26.155.000  kr. 31.604.000
117 istandsættelse flyttelejligheder kr. 10.151.000 kr. 11.126.000 kr. 10.912.000

Den samlede omsætning til materialer og entreprenørydelser i afdelinger i drift udgør således inklusiv moms 
52.420 tkr. 

Årets budgetterede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse udgør i alt 36.462 tkr., hvilket svarer til 
ca. 114 kr. m2 i gennemsnit. 

Der udarbejdes nøgletal for afdelingernes driftsudgifter til ren- og vedligeholdelse, for at sikre forsat stor fokus på 
tilrettelægning af afdelingernes drift med henblik på effektivitet og omkostningsbevisthed.  

Udgifterne varierer naturligvis i forhold til afdelingernes alder og beskaffenhed. Det giver alligevel  mening at 
opgøre driftsudgifterne i alt pr. m2 boligareal:
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En del af udgifterne på konto 114 renholdelse er anvendt til eksterne 
leverancer: 

Udgifter til eksterne leverandører:

Udgifter til snerydningsassistance   kr.  4,3 pr. m2
Udgifter til gartnerassistance    kr.  3,6 pr. m2
Udgifter til trappevask     kr.  4,6 pr. m2

 

Det er AL2boligs mål at have fastansatte ejendomsfunktionærer, som 
har passende beskæftigelse hele året. Ekstraydelser til snerydning m.v. 
om vinteren og gartnerassistance om sommeren udbydes til eksterne 
leverandører.  

Afdelingernes samlede egenkapital er steget fra 150.607 tkr. ultimo 2011 
til 159.289 tkr. ultimo 2012. Heraf udgør saldi på resultatkonti 15.829 
tkr. 

I et særskilt bilag til årsberetningen er der redegjort for afdelingernes 
regnskabsresultater, underskudssaldi og egenkapitalforhold. Samlet set, 
anser hovedbestyrelsen afdelingsresultaterne for meget tilfredsstillende. 

AL2bolig benytter sig af alle lovlige metoder til inddrivelse af fraflyt-
ningsrestancer, herunder også indberetning til RKI samt anvendelse af 
eksternt inkassobureau til at overvåge afskrevne restancer. 

Udviklingen på fraflytningsrestancer kan sammenfattes således:
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Trækningsretten i Landsbyggefonden og dispositionsfonden
Bestyrelsen har en mangeårig praksis for at behandle ansøgninger om tilskud til forbedringsarbejder på bestyrel-
sesmødet i november måned. Her er afdelingsbudgetterne for det kommende år godkendt og beslutninger om 
forbedringsarbejder, taget på afdelingsmøderne i sensommeren, kan indgå i bestyrelsens overvejelser og priorite-
ringer. Midlerne prioriteres til følgende forbedringsarbejder: 

•	 Arbejder, som forbedrer afdelingens energiøkonomi, svarende til en forbedring med mindst et energimærke 
(fra F til E, E til D, D til C etc.), eller at den fornyede bygningsdel svarer til gældende energistandard. 

•	 Arbejder, som sikrer tilgængelighed i overensstemmelse med gældende byggelov. 

•	 Modernisering af badeværelser i kassettehusafdelingerne, så gældende normer for vådrum er opfyldt. 

•	 Modernisering af badeværelser i andre boligafdelinger, forudsat badeværelset herefter er indrettet i overens-
stemmelse med bygningsreglement 2010. 

•	 Badeværelsesrenoveringer støttes med 10 tkr. pr. badeværelse. Øvrige forbedringsarbejder støttes som hoved-
regel med 50 % af byggeudgifterne. 

Bestyrelsen prioriterede i november 2012 følgende tilskudssager:

Afdeling Sag 1000 kr. 
 Afd. 111 Langkærparken Ydelsesstøtte pr. år  720 
 Afd. 113 Græsvangen Ydelsesstøtte pr. år  220 
 Afd. 114 Hjortshøjparken Ydelsesstøtte pr. år  480 
 Afd. 152 Kappelsdal Ydelsesstøtte pr. år  260 
Afd. 313 Hjortshøjparken Ydelsesstøtte pr. år  300 
Afd. 138 Ved Åen/Engdraget Direkte støtte  700 
 Afd. 156 Hammel Midtby Direkte støtte  800 
Afd. 151 Elkærsvej Direkte støtte  4.000 
 Afd. 305 Anker Jensens Vej Direkte støtte  500 
Afd. 315 Højager Direkte støtte  1.000 
 Afd. 140 Poppelhegnet Bevilget lån  2.000 
 Afd. 134 Ertebjerg Trækningsret  8.000 

Afd. 151 Elkjærsvej
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Medarbejderforhold
AL2bolig og Tilst Boligadministration havde pr. 1. januar 2012 i alt 66 fastansatte. Heraf var de 26 administra-
tive medarbejdere inklusiv ledelse og piccoline, dertil kommer projektkontoret. Da projektkontoret alene finan-
sieres via helhedsplanerne for Langkærparken og Åbyhøjgård, belaster de samlet set ikke det almindelige admini-
strationsbidrag. Projektkontoret er udvidet betydeligt i 2012.

Der er i 2012 anvendt 250 tkr. svarende til 10 tkr. pr. medarbejder til efteruddannelse af administrationens med-
arbejdere. 

Der var hele året ansat 40 ejendomsfunktionærer i boligorganisationens afdelinger.  Der ud over har der været 
1 elev og 1 kontorassistent ansat i forbindelse med den daglige drift. 2 ejendomsfunktionærer er fratrådt med 
henblik på at tiltræde efterløn. Der har desuden været 5 tidsbegrænsede ansatte i 2012. 

Fordelingen af de ansatte pr. 1. januar 2012 kan ses i nedenstående organisationsdiagram:

Hovedbestyrelse

Direktør

Sekretariat
· 2 sekretærer
· 1 juridisk konsulent
· 1 projekt koordinator
· 1 It ansvarlig
· 1 kommunikations konsulent
· 1 piccoline
· 1 seniorkonsulent

Projektkontor
- som det kom til at se ud i løbet af 2012

· 1 senior konsulent
· 1 økonomisk controller
· 1 kommunikations ansvarlig
· 1 byggeleder
· 2 boligsociale medarbejdere

Driftsafdeling
Teknisk chef

· 4 inspektører
· 2 inspektør assistenter
· 4 lokalinspektører
· 12 varmemestre
· 24 grønne medarbejdere
· 1 kontorassistent
· 1 ejendomsserviceelev

Forvaltningsafdeling
Økonomichef

Bogholderi
· 2 fuldmægtige
· 1 assistent
· 1 voksenelev

Ekspeditionsafdeling
1 afdelingsleder

4 assistenter
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Sygefravær
Vi har tidligere opgjort vores sygefravær i antal dage. For at få en mere retvisende statistik, opgør vi det fra 2012 
i % af samlet arbejdstid. Der er derfor kun medtaget opgørelser for 2012 i denne beretning.  

Hvis vi alligevel skal sammenligne med tidligere år, set i forhold til antal dage, er der et lille fald for administra-
tionens medarbejdere og et lidt større fald for ejendomsfunktionærerne set i forhold til 2011. Fraværet dækker 
såvel hel- som deltids sygemelding samt børns sygedage. 

Det gennemsnitlige sygefravær var:

År 2012
Administrationens  medarbejdere 1,6%
Ejendomsfunktionærerne 2,8%

Forvaltningsrevision
AL2boligs bestyrelse godkendte i 2009 ajourførte forretningsgange for de administrative funktioner. Revisions-
rapporten konkluderer, at forretningsgangene sikrer en fortsat effektiv forvaltningen af boligorganisationens og 
afdelingernes midler. AL2bolig har i 2012 indkøbt programmet IndustryPrint Process Modeler (IPPM). IPPM 
er et værktøj til at integrere visuelle flowdiagrammer med tilhørende forretningsgange på en simpel og dynamisk 
måde. Værktøjet er indkøbt i forbindelse med opdatering af forretningsgange i administrationen.  

Forretningsgangene  i AL2bolig sikrer en effektiv forvaltning 
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I 2012 implementerede AL2bolig et elektronisk arkiv på alle lejersager i organisationen. For at sikre en optimal 
tilpasning af de administrative processer i denne forbindelse, gennemførtes et leanforløb på en udvalgt del af 
vores administration. De forskellige dele af administrationen vil løbende blive gennemgået for at sikre optimale 
administrative processer. 

Nøgletal

AL2boligs målsætningsprogram indeholder en lang række kvalitative mål, hvor målopfyldelsen bl.a. skal vurderes 
ved nøgletal for effektiv og sparsommelig drift i både boligorganisationens administration og afdelingernes drift. 
Væsentlige nøgletal for effektivitet og driftsudgifter er gengivet i denne årsberetning. 

Nøgletallene for bl.a. afdelingernes driftsudgifter og fraflytningshyppighed er desuden altid tilgængelig på www.
AL2bolig.dk/nøgletal.  

Udbud

Med henblik på at sikre kvalitet og gennemskuelighed i AL2boligs udbudsforretninger, anvendes hjemmesiden 
både i forbindelse med prækvalifikationer, endelige udbud og åbne udbudsforretninger. Kvalitet og konkurrence 
i tilbudsindhentningen er utvivlsomt til gavn for afdelingernes drift og huslejedannelse. Samtidig sikrer vi, at de 
offentligretslige udbudsregler overholdes. 

Energi & Miljø

AL2bolig har sammen med 4 andre almene boligorganisationer været en del af etableringen af selskabet ”Energi 
og miljø”. Selskabets formål er at levere konkurrencedygtige ydelser, der fremmer energi- og miljørigtig ejen-
domsdrift under størst mulig hensyntagen til andelshavernes økonomiske interesser. Siden stiftelsen er der 
kommet yderligere 5 organisationer til, så der i dag er tilsluttet mere end 1000 boligafdelinger med i alt 58.100 
boliger. Der er flere som har udtrykt ønske om at være med, så der forventes en forsat vækst i selskabet ejerkreds.  

Størstedelen af AL2boligs gamle arkiv blev digitaliseret i 2012
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Selskabsformen i Energi og Miljø er under ændring, da almenboligloven ikke giver adgang til at drive kernevirk-
somhed i et alment andelsselskab. Denne ændring afventer endelig godkendelse ved tilsynet i Taastrup Kom-
mune, som er selskabets hjemkommune. 

I AL2bolig forventer vi, at energistyring og energirenoveringer bliver et afgørende element i udviklingen af al-
mene boligafdelinger. Medejerskabet af Energi og Miljø giver os som mellemstor boligorganisation, mulighed for 
at trække på højtspecialiserede medarbejdere inden for en specialiseret del af vores kerneområde.  

Beboerdemokratiet
Ud af 54 boligafdelinger var der ultimo 2012 beboervalgte afdelingsbestyrelser i de 44 afdelinger, og i 10 afdelin-
ger fungerede boligorganisationens bestyrelse som afdelingsbestyrelse. Tallene er ændret i forhold til 2011, idet 
yderligere én afdeling ikke har valgt afdelingsbestyrelse. 

I tre ældreboligafdelinger har det i praksis vist sig umuligt at få valgt en afdelingsbestyrelse blandt beboerne, men 
AL2bolig er opmærksom på, at kommunalbestyrelsen nu kan godkende valget af pårørende o.l. til at varetage 
beboernes interesser som afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  

De afdelinger, hvor der ikke er afdelingsbestyrelse er 108, 120, 131, 140, 146, 159 og 319 samt de tre ældrebo-
ligafdelinger 143, 155 og 157. 

Vi anser beboerdemokratiet for en egenskab og særlig kvalitet i de almene boligafdelinger. Det er målet, at der 
skal være velfungerende afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. Afdelingsbestyrelserne, understøttet af både bestyrel-
sen og administration, skal kunne forvalte de formelle regler for beboerdemokrati til gavn for afdeling og bebo-
ere.  

Energi & Miljø deltog i AL2boligs Klimadag november 2012
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Uddannelse af beboerdemokrater 

Der er brugt en del kræfter på at styrke beboerdemokratiet. Dels gennem di-
rekte støtte og opbakning til specifikke afdelingsbestyrelser, men også temada-
gen med fokus på samarbejde og gensidig forståelse. 

Vi opfordrer afdelingerne til at afsætte tilstrækkelige midler i afdelingsbud-
getterne til uddannelse af afdelingsbestyrelsens medlemmer. Vi inviterer 
alle nyvalgte afdelingsbestyrelser til introduktionsmøder med bestyrelsen og 
administrationen. Kursusudvalget i hovedbestyrelsen arrangerer kortere kurser 
for afdelingsbestyrelserne i udvalgte temaer. Kurserne er planlagt i 2012 og 
det første er afviklet i efteråret 2012. Der vil løbende blive udviklet og afholdt 
nye kurser. 

I 2012 var der i afdelingsbudgetterne afsat i alt 458 tkr. til efteruddannelse 
af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvoraf der desværre kun blev anvendt i alt 
156 tkr., hvilket er mindre end de forudgående år. Hovedbestyrelsen opfor-
drer igen afdelingsbestyrelserne til at udnytte budgetrammerne til relevant 
efteruddannelse. Opmærksomheden henledes især på Boligselskabernes 
Landsforenings ganske omfattende kursusaktiviteter, hvoraf en del afvikles 
lokalt, samt det kommende kursusprogram internt i AL2bolig. 

Tidligere har hovedbestyrelsen arrangeret kursusophold for afdelingsbestyrel-
serne varende fra fredag aften til søndag formiddag. Igennem de seneste år har 
opbakningen til weekenden været faldende, hvorfor den i 2012 blev afløst af 
en temadag.  

Temadagen blev afholdt i november under overskriften ”Sæt kulør på sam-
arbejdet”. En tænkestilsanalyse satte kulør på deltagerne. Herefter fik alle 
en introduktion til betydningen af de forskellige typers tilgang til opgaver, 
prioritering, tankegang osv. Farvekoderne skal medvirke til større forståelse og 
dermed bedre samarbejde i afdelingsbestyrelserne. 

Efterfølgende er der fulgt op med tests og vejledninger for personalet i       
AL2bolig og der er ved at blive udarbejdet tilbud til udviklingsarrangementer 
for afdelingsbestyrelserne. 

Der var ikke noget stort fremmøde på temadagen, hvilket kan skyldes en rela-
tiv sen afholdelse (sidst i november) så det kolliderede med de første julefro-
koster. For at evaluere dagen blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse, som 
med meget stor tydelighed viste, at ændringen fra weekendkursus til temadag 
var en rigtig beslutning. 

Klimadag 

For at imødekomme den stigende interesse for solceller og energirenovering, 
havde hovedbestyrelsen valgt, at uge 45 skulle være i klimaets tegn. Et af 
tilbuddene var, at afdelingsbestyrelserne kunne spille klimaspil, for ad den vej, 
at blive klogere på, hvordan klimamæssige spørgsmål skal håndteres i afdelin-
gerne. 

Et andet uddannelsestilbud var muligheden for at blive klimaambassadør og 
tilsvarende for børn, Klimakids. Ugens afslutning var AL2boligs klimadag, 
som var et tilbud til alle vores beboere, om en god og lærerig dag. 

Kursus for nye bestyrelser

Kursus om bestyrelsens arbejde

Samarbejde og tænkestilsanalyse

Genbrugsværksted på Klimadagen
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Desværre viste det sig at være svært, at få folk til at tilmelde sig arrangementerne. Heldigvis lykkedes det dog, at 
få stablet både et kursus for klimaambassadører og et for Klimakids på benene.  

På den nordiske klimadag, søndag den 11. november, afholdte AL2bolig vores første klimadag på Langkær 
gymnasium. Her kunne man høre foredrag om solceller og energirenovering, se Anne Hjernøe lave klimavenligt 
mad, se en prisvindende miljøvenlig racerbil, hygge sig i øko café og lære om forbrug, genbrug og klima på alle 
mulige sjove måder. 

På trods af grundig annoncering og information om dagen, konkurrencer med flotte præmier, tilbud om gratis 
buskørsel og et tilsyneladende interessant program, var besøgstallet denne dag langt under det forventede. Et nyt 
arrangement i 2013 skal derfor gentænkes og tilrettelægges på en lidt anden måde, men vi skal også være op-
mærksomme på, at det tager tid at starte noget nyt op og komme bredt ud. 

Afdelingsmøder 

Fra og med 2006 har vi registret deltagelsen i de ordinære afdelingsmøder i august/september måned:
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Der er tale om en konstant gennemsnitlig mødedeltagelse, men tallene dækker over et meget varierende fremmø-
de over årene i de enkelte afdelinger. Der er en vedvarende udfordring for bestyrelserne i at synliggøre kvaliteten 
ved et velfungerende beboerdemokrati.  

Deltagerantallet i de ordinære repræsentantskabsmøder bliver også registreret:

Deltagelse i de ordinære repræsentantskabsmøde i juni måned:

2010 2011 2012
Antal stemmeberettigede repræsentanter 114  98 120
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I 2012 deltog 120 ud af repræsentantskabets i alt 151 medlem-
mer. Det svarer til en deltagelse på 79 %, hvilket er en fremgang 
i forhold til tidligere år. 

AL2boligs vedtægter fastsætter mødepligt til repræsentantskabs-
møderne, men der er i sagens natur kun demokratiske sankti-
onsmuligheder. Rimeligt begrundede forfald er uundgåelige, og 
fremmødet må nok anses for tilfredsstillende. 

Informationskanaler 
Vi gør meget for at informationsmængden skal opfylde beboer-
nes, medarbejdernes og omverdenens behov for relevant viden 
om og indsigt i AL2boligs virksomhed og udvikling og forstå-
else for de mål og værdier, som styrer indsatsen. Der kan altid 
informeres mere, men det er vores opfattelse, at vi indfrier de 
forventninger, man med rette kan stille til os.  

Der er indført faste og effektive administrative rutiner for ajour-
føring af AL2boligs hjemmeside www.AL2bolig.dk umiddelbart 
efter ændringer i ordens- og vedligeholdelsesregler, som er be-
sluttet på afdelingsmøderne. Hjemmesiden opdateres desuden 
løbende med organisatoriske ændringer, nyheder o.s.v. 

AL2bolig har desuden siden stiftelsen i 2006, praktiseret åbne 
dagsordener og referater på hjemmesiden for hovedbestyrelsens 
møder samt repræsentantskabsmøderne. 

Fra 2010 er det et krav i standardvedtægterne, at alle beboere 
skal have adgang til dagsordener og referater af både afdelings-
møder og afdelingsbestyrelsens møder. Administrationen tilby-
der afdelingerne bistand til at opfylde kravene om offentliggø-
relse af dagsordener og referater på  www.AL2bolig.dk/beboernet.  

Administrationen udgiver Administrativt Nyt, et digitalt ny-
hedsbrev 8 – 10 gange årligt, og beboerbladet G´lændernyt 6 
gange årligt. 

I 2012 startede arbejdet med at videreudvikle G´lændernyt og 
i løbet af 2013 vil bladet blive relanceret med nyt navn og ud-
seende. Der arbejdes fremadrettet med temaer i bladet og helt 
åbne redaktionsmøder med udbredt beboerdeltagelse.

Boligsocialt arbejde 
I 2012 har vi arbejdet en del med trivsel i afdelingerne. Der er 
igangsat en boligsocial helhedsplan i Langkærparken. Der er 
også arbejdet med boligsociale udfordringer i en række afdelin-
ger i Åbyhøj, som har oplevet udfordringer i -og mest omkring 
afdelingerne. Billeder fra repræsentantskabsmødet 2012
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Boligsocial helhedsplan afd. 111  
I slutningen af 2011 fik vi tilsagn fra Landsbyggefonden om 
støtte til en boligsocial helhedsplan i Langkærparken. Den før-
ste opgave var at udfolde ansøgningen om prækvalifikation til 
en konkret boligsocial helhedsplan. Planen blev skrevet i løbet 
af foråret og først på sommeren 2012 og havde officiel start den 
1. august 2012. Reelt startede vi det boligsociale arbejde allere-
de i maj måned 2012, dette efter aftale med Landsbyggefonden 
og Aarhus Kommune. Den boligsociale helhedsplan er koncen-
treret omkring tre overordnede indsatsområder, beskæftigelse, 
børn, unge og familier samt demokrati og deltagelse.  

I august 2012 blev der opstillet en pavillon på parkeringsplad-
sen foran administrationen. Pavillonen er omdrejningspunkt 
for meget af det boligsociale arbejde, indtil Langkærparkens nye 
beboerhus står færdigt. 

Der er allerede flere succeshistorier skabt af det boligsociale 
arbejde. Det vurderes, at vores medarbejdere har skabt god kon-
takt til områdets beboere, der i blandt de unge, der før skabte 
problemer i området. Et af tilbuddene i pavillonen er et være-
sted for unge, der holder åbent tre aftener om ugen. Der er også 
stablet en lektiecafé på benene. Her kan skolebørn komme og få 
hjælp nogle gange om ugen. Cafeen er blevet en kæmpe succes 
og besøgstallet er ca. 20 pr. gang. 

Jobcafeen hjælper med ansøgninger og kontakt til erhvervslivet, 
og vi ser en tendens til at de unge, der før hængte ud i Langkær-
parken, nu får fritidsjob i højere grad end tidligere. 

Pavillonen er dog ikke kun for de unge. Der afholdes også åbent 
hus med besøg af sundhedsplejerske, uddannelse af bydelsmød-
re og økonomisk rådgivning. Ud over aktiviteterne i pavillonen 
afholdes der også større fællesarrangementer med stor succes og 
deltagelse, som blandt andet julestue, fastelavn og sommerferie-
aktiviteter. 

Ud over den interne indsats i Langkærparken, er der også 
etableret et godt samarbejde mellem en række lokale aktører. I 
fællesskab med blandt andet Tilst, True og Skjoldhøj fællesråd 
og Tilst skole blev der i starten af 2013 lavet en ”Velkommen til 
Tilst” folder og en bydelsportal på www.tilstliv.dk. 

Tilst er også udnævnt som kommunalt forsøgsområde for 
nytænkning inden for social inklusion. I den forbindelse indgår 
vi i ”Projekt den røde tråd i fritiden”, hvor der samarbejdes på 
tværs for at forbedre fritidsindsatsen og samarbejdet omkring de 
unge.  

Boligsociale arrangementer i Langkærparken 2012
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Leverandører
AL2boligs leverandørpolitik skal understøtte målsætningerne. Vores leverandører inden for håndværks- og entre-
prenørydelser, finansielle ydelser, teknisk og juridisk service samt forretningsservice skal leve op til vore forvent-
ninger i henseende til leverancernes kvalitet. Herunder en tilfredsstillende reklamationsservice, leverancernes ret-
tidighed og leverancernes konkurrencedygtige pris. Hvis en leverandør ikke lever op til forventningerne, stopper 
samarbejdet med den pågældende omgående. Dete er sket nogle gange i løbet af 2012. 

Inden for alle typer leverancer 
tilstræber vi at have flere leve-
randører. Dels med henblik på 
at sikre konkurrence og dels for 
at undgå afhængighed af enkelte 
leverandører.  

AL2boligs udbud tilrettelægges, 
så både konkurrencedygtig pris og 
krav til forventet kvalitet indgår 
i udbuddene. Vi har desuden 
besluttet, at indføre følgende ar-
bejdsklausul ved udbud af bygge- 
og anlægsarbejder: 

”Entreprenøren forpligter sig til at 
sikre at de ansatte, som entrepre-
nøren og eventuelle underentre-
prenører beskæftiger i Danmark 
med henblik på opgavens udførel-
se, har løn- og ansættelsesforhold, 
der ikke er ugunstigere end de 
løn- og ansættelsesforhold, der er 
gældende på den egn, hvor arbej-
det udføres. Overholder entre-
prenøren ikke denne forpligtelse, 
og medfører dette et berettiget 
krav fra de ansatte, kan bygherren 
tilbageholde vederlag til entrepre-
nøren med henblik på at tilgodese 
dette krav.” 

Udover konkurrencedygtig pris 
og kvalitet er det afgørende for 
AL2bolig, at alt arbejde på bolig-
organisationens ejendomme sker med udgangspunkt i gældende overenskomst- og arbejdsmiljøregler. 

Anvendelse af AL2boligs hjemmeside til udbud sikrer, at udbudsreglernes annonceringskrav overholdes, samt at 
konkurrencen styrkes ved at en bredere vifte af tilbudsgivere kommer i betragtning. 

Udlicitering af bl.a. en del af renholdelsesarbejderne og driftsopgaverne er ikke et mål, men et acceptabelt middel 
til at sikre god kvalitet til konkurrencedygtige omkostninger. Dette sker f.eks. ved, at sæsonudjævning fortrinsvis 
løses med fremmed assistance. 
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Samfundet
AL2bolig har i udvalgte boligafdelinger indhentet statistiske oplysninger til databasen BoSoc, som er udviklet i 
samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat og Aarhus Kommune. Vi kan derved fastholde fokus på de 
befolkningsgrupper, som i særlig grad efterspørger vore boliger.  

Samtidig kan vi bidrage til løsningen af samfundets boligsociale forpligtelser overfor især unge uddannelsessø-
gende, børnefamilier, enlige 
og enlige forsørgere, seniorer 
og handicappede. For disse 
grupper vil vi være et reelt og 
attraktivt tilbud og alternativ 
til det øvrige boligmarked i 
de lokalområder i Favrskov og 
Aarhus Kommune, hvor vores 
boligafdelinger er placeret. 
Samtidig skal vi ved ordent-
lighed og effektivitet også 
sikre, at befolkningsgrupper 
som naturligt kan efterspørge 
andre boligtyper, kan finde 
det attraktivt at flytte ind 
i vores boligafdelinger. På 
denne måde kan vi opnå en 
ønskværdig bredde i beboer-
sammensætningen, som mod-
sætning til social segregering. 

AL2boligs kernekompe-
tence og primære opgave er 
at forvalte vore boligområder 
og relationerne til samfun-
det anstændigt. Eventuelle 
tvister med beboerne eller det 
omgivende samfund skal løses 
respektfuldt og i overensstem-
melse med vores værdier.  

Det er desuden meget vigtigt 
for os, at boligafdelingerne 
fremstår vedligeholdte og 
velpassede. Vi arbejder aktivt 
på, at vores beboere skal 

kunne være trygge og godt tilpas, og samtidig sikre afdelingerne et godt omdømme. Når vi oplever problemer 
i og omkring en boligafdeling, inddrager vi de relevante offentlige instanser. I 2012 har  hele personalegruppen 
(både administration og drift) været på kursus i konflikthåndtering, med særlig fokus på, hvordan man undgår at 
optrappe konflikter.  

Samlet set er det bestyrelsens opfattelse, at AL2bolig fortsat lever op til sin samfundsforpligtelse. Vi undgår dog 
ikke tvister, og som sædvanligt redegør vi for udfaldet af domstolsafgørelser, beboerklagenævnssager og tilsyns-
sager. 

Renovering af centergården ved administrationen i efteråret 2012
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Beboerklagenævnet 

I 2012 var AL2bolig involveret i 19 sager i de to beboerklagenævn. Dette er ikke ret mange, set i forhold til 
2011, hvor AL2bolig var involveret i 63 sager. Selv når man fratrækker de 24 sager om mistet medlemsancien-
nitet pga. lovændringer i 2011, er det stadig en halvering i forhold til året før. De fleste sager handler om flytteaf-
regninger og adfærdsklager, men også anciennitetssager fylder stadig efter lovændringen i 2011. 

12 sager blev indbragt af AL2bolig og 7 sager blev indbragt af andre. 12 af disse sager faldt ud til AL2boligs 
fordel, i 4 sager fik AL2bolig delvist medhold, 1 sag frafaldt lejeren, i 1 sag blev der indgået en aftale og i 1 sag 
bragte lejeren forholdet i orden, inden sagen kom i beboerklagenævnet. 

Domstolsafgørelser 

AL2bolig var involveret i 4 retssager i 2012. Tre af sagerne handlede om flytteafregning eller skade i forbindelse 
med flytning. I alle sager blev fraflytter dømt til helt eller delvist at betale flytteafregningen samt sagens omkost-
ninger. 

Den sidste sag handlede om mistet medlemsanciennitet i forbindelse med lovændringen i 2011. Sagen blev kørt 
som en prøvesag for AAB. Retten kom frem til, at ancienniteten skulle bibeholdes og sagen blev anket til Lands-
retten. I skrivende stund, har beboeren netop fået medhold i Landsretten og der er nu søgt om tilladelse til at få 
sagen prøvet i Højesteret. 

Udsættelsessager 

Udsættelsessager som følge af manglende betaling af husleje:

2010 2011 2012

Antal udsatte husstande ved fogedforretning 11 15 7

Husstande fraflyttet umiddelbart før fogedforretning 3 3 0

- heraf husstande med børn flyttet/udsat 2 4 1

Set i forhold til 2011, er der sket en halvering af antallet af udsættelser i AL2bolig. Dette resultat skyldes en mål-
rettet indsats fra såvel AL2bolig som kommunerne. AL2bolig kører en helt stringent rykkerprocedure og kom-
munerne træder hurtigere til og hjælper, end i de foregående år.  

Tvister med de kommunale tilsyn 

AL2bolig har ikke modtaget påtaler fra tilsynsmyndigheder 
i Aarhus- og Favrskov Kommune i 2012.  

I forbindelse med etableringen af Energi og Miljø har 
AL2bolig og de øvrige boligorganisationer en dialog med de 
respektive tilsyn om lovligheden heraf. Læs mere om Energi 
& Miljø på side 16.

Hegnssyn 

AL2bolig var ikke involveret i hegnssyn i 2012. 

I forbindelse med etableringen af  Energi & miljø er der  dialog med tilsynet vedr. selskabsformen



25

Udlejningsforhold
Flyttehyppigheden er år for år ganske stabil. Udviklingen i de sidste 6 år fremgår af tabellen:

708 727 
642 661 

603 
664 

186 214 
150 162 180 202 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Flyttesager 
Antal flytninger i alt Heraf intern oprykning

For afdelingernes økonomi og sociale stabilitet er den lave flyttehyppighed at foretrække. Vi må dog forvente, at 
en flyttehyppighed på 15 – 16 % må anses for normal. I den gennemsnitlige flyttehyppighed indgår ungdoms-
boliger med en hyppighed på 40 – 60 % og ældreboliger med en typisk hyppighed på 25- 30 %. 

Eksternt samarbejde
AARHUSbolig 

Samarbejdet i AARHUSbolig om fælles medlems- og ventelisteregistrering forløber fortsat fuldt tilfredsstillende. 
Det gamle selskab ”Århusbolig”, blev likvideret i 2012 og det nye ”AARHUSbolig” blev oprettet i samarbejde 
med alle boligorganisationer i Aarhus. AARHUSbolig er helt unikt og det bør tjene som eksempel til efterføl-
gelse i alle større byer i Danmark.  

Favrskov Kommune 

AL2bolig har et nært og godt samarbejde med Favrskov Kommune. Det er en målsætning for os at være den 
foretrukne boligadministrator i Favrskov Kommune. Det er vores klare vurdering, at vi lever fuldt ud op til 
denne målsætning. Dette afspejles heldigvis i, at vi i 2012 fik lov til at administrere kommunens knap 250 
ældreboliger. 

Det var med stor engagement og interesse, at AL2bolig i 2012 valgte at deltage i udbudsrunden, vedrørende 
administration af Favrskov Kommunes ældreboliger. Det var derfor en meget god nyhed der tikkede ind, da 
udbudsrapporten kom og AL2bolig havde vundet. 

Vi var ikke den billigste af de 4 indkomne tilbud, men vi opnåede 10 point ud af 10 for delkriteriet ”Service”. 
Samlet set opnåede AL2bolig en score på 9,21 og vandt dermed udbuddet. 
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Ud over samarbejdet på ældreboligområdet, har AL2bolig også et godt samarbejde med Favrskov Kommune 
vedrørende administrationen af almene boliger på socialområdet. En del af dette samarbejde er Favrskov Bolig-
selskab, der blev dannet i december 2011.  

Foreningen har hjemsted i Favrskov Kommune og kan ifølge vedtægterne kun virke i Favrskov Kommune. Bo-
ligselskabet er dannet ved fusion af fem selvejende almene bo institutioner for personer med betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Boligerne er beliggende på Ellemosevej i Hadsten og Hindhøjen i 
Hinnerup. Vi ser frem til et forsat godt og udviklende samarbejde med Favrskov Kommune. 

Det Boligsociale Fællessekretariat 
En af fællessekretariatets hovedopgaver i 2012 har været, at udforme en fælles strategi for de udsatte boligområ-
der i Aarhus Kommune her i blandt Langkærparken. 

I forbindelse med udarbejdelsen af den boligsociale helhedsplan for Langkærparken, har fællessekretariatet væ-
ret en uundværlig sparringspartner. De har blandt andet været en stor støtte i at videregive erfaringer fra andre 
udsatte boligområder i Aarhus. I dag er Fællessekretariatet repræsenteret i følgegruppen for den boligsociale hel-
hedsplan i Langkærparken. Det er en god støtte til de boligsociale medarbejdere og det sikrer, at vi kan trække 
på de seneste erfaringer i det boligsociale arbejde. Det er vi i AL2bolig meget glade for.  

Fællessekretariatet er også primus motor i Aarhus-netværkets aktiviteter. Aarhus-netværket er et netværk for 
byens boligsociale medarbejdere og ansatte i fællessekretariatet. 

Fællessekretariatet sagde i 2012 farvel til Jens Møller, der har stået i spidsen for fællessekretariatet siden starten 
i 2007. Hans afløser er Bertil Mahs, der tiltrådte i december 2012. Bertil har store visioner for den boligsociale 
indsats i Aarhus. Bertil ønsker blandt andet at skabe større opmærksomhed omkring byens boligsociale medar-
bejdere.  

AL2bolig ser frem til et fortsat godt samarbejde med Favrskov Kommune
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AL2bolig og fremtiden
Ved udgangen af 2012 er AL2boligs afdelinger som helhed forsat godt stillet i konkurrencen på boligmarkedet. 
Økonomien er styrket efter et godt regnskabsår, vedligeholdelsesstandarden og driftsstandarden er god, og med 
enkelte undtagelser har afdelingerne attraktive lejeniveauer. 

Driften i de enkelte afdelinger samles i flere områder i et driftscenter, som sikrer en optimal udnyttelse af ressour-
cerne. Vi opfatter det som en af vores vigtigste opgaver, at sikre at den daglige drift sker så effektivt som muligt. 

I 2012 er boligafdelingerne i Tilst samlet i et driftscenter. Det er vores opfattelse, at det er den rigtige og mest 
effektive måde at organisere driften i afdelingerne på. Det må derfor forventes, at udviklingen vil forsætte.  

I 2012 igangsatte vi en proces hen imod et nyt værdi og målsætningsprogram for AL2bolig. Processen har foku-
seret på at skabe ejerskab og opbakning til visionen og værdierne blandt beboere og medarbejdere. Derfor har der 
løbende været arrangementer som har inddraget både medarbejdere, beboerdemokrati samt en præsentation på 
beboermøder forud for en endelig vedtagelse. Den endelige vision og værdierne fremsættes som forslag til repræ-
sentantskabsmødet den 6. juni 2013. 

Bestyrelsens og administrationens ressourcer vil naturligvis i de kommende år forsat være rettet imod at nyt-
tiggøre AL2boligs trækningsret i Landsbyggefonden samt dispositionsfondsmidlerne til at medfinansiere reelle 
klima- og tilgængelighedsmoderniseringsarbejder i afdelingerne.  

Et andet af fokusområderne i 2013 bliver en forsat støtte til udvikling af beboerdemokratiet i AL2bolig. Der 
arbejdes med tænkestilsanalyser som en vej til bedre samarbejde. Vi arbejder med et demokratispil, udviklet af 
Domea, som på en ny og mere levende måde sætter emner til debat i boligafdelingerne.  

Kursusudvalget i hovedbestyrelsen vil forsat udvikle forskellige kurser, som efterspørges af afdelingsbestyrelserne. 

Udviklingen med driftsoptimering forventes at fortsætte som her med Driftscenter Tilst
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I skrivende stund arbejdes med et kursus, som skal forberede afdelingsbestyrelser, som står foran en større reno-
veringssag, på de opgaver som følger med. 

Internt i organisationen sætter vi fokus på ledelse som en disciplin. Størstedelen af vores omkostninger er 
personaleomkostninger. Derfor vil vi også fremadrettet prioritere personaleledelsen meget højt. Det betyder et 
nyt MUS (medarbejder udviklings samtale) koncept som sætter fokus på den udviklende MUS samtale i hele 
organisationen.  

Der etableres en ledergruppe bestående af alle i organisationen som har daglig personaleledelse. Gruppen 
mødes 2-3 gange om året for at diskutere og udvikle ledelsen i AL2bolig. Formel lederuddannelse sættes i gang 
med den øverste ledelse i foråret 2013, herefter den resterende ledergruppe i efteråret 2013.  

Aarhus Kommune har inviteret AL2bolig med til udviklingen af Fremtidens bæredygtige almene bolig, projek-
tet støttes af MBBL. Der udskrives en arkitektkonkurrence, som AL2bolig gennem deltagelsen kan være med 
til at forme, ligesom vi stiller medlemmer til henholdsvis styregruppe og dommerkomite. 

Aarhus Kommune og AL2bolig deltager med et projekt i Lisbjerg, hvor der skal bygge 40 familieboliger og 5 
ungdomsboliger. Det bliver en fantastisk opgave og vi glæder os til at være med til at sætte standarderne for 
fremtidens almene bæredygtige byggeri. 

2012 har været et fantastisk år i AL2bolig. Vi har udvidet organisationen og forberedt os på de store helheds-
planer som står foran os. Vi arbejder meget med kommunikation i almindelighed og i renoveringssager i særde-
leshed. 

På bestyrelsens vegne vil jeg rette en meget stor tak til alle medarbejderne i AL2bolig. I har alle ydet en stor 
indsats for at vi er der hvor vi er i dag. Der skal også lyde en stor tak til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 
repræsentantskabsmedlemmer. Opgaven med at sikre AL2bolig som en forsat levende og udviklende organisa-
tion kræver en fortsat indsats fra os alle. 

Anette Østerhaab 

Formand AL2bolig 

Med godt samarbejde når vi længst  - her på personaledagen 2012


