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2020 blev på alle måder helt anderledes og langt mere 
krævende af os alle, end nogen havde forventet, da vi tog 
hul på året. Også i Boligselskabet Sjælland. Men året viste 
også, hvor omstillingsparate vi er, når situationen kræver 
det. Hjemmekontorer blev taget i brug, og medarbejdere 
i marken bevæbnede sig med håndsprit, mundbind og 
visirer, så vi fortsat kunne levere de boliger og den beboer- 
service, vi er sat i verden for, og som gør Boligselskabet 
Sjælland til et godt sted at bo.

Beboerdemokratiet kom også under pres, da demokratiet 
ikke kunne udøves i forsamlinger og i direkte dialog. Ud-
fordringen blev taget op, og i stedet for at sætte beboer-
demokratiet på standby har vi digitaliseret deltagelsen på 
rekordtid. 

Vi har afholdt Repræsentantskabsmødet online og gennem- 
ført flere digitale afstemninger i boligafdelingerne. Erfar- 
ingerne med det digitale beboerdemokrati har været lære-
rige og vist os, at vi kan aktivere flere til at afgive deres 
stemme digitalt – fx i forbindelse med en ny stor renovering 
(tidligere omtalt som helhedsplan).

Effektivisering og optimering gennem digitalisering stod 
også på dagsordenen i 2020, hvor vi kom i mål med test 
af eDrift: et digitalt planlægnings- og styringsværktøj, som 
vi ruller færdigt ud til alle afdelinger i løbet af 2021. Også 
projektet om digitalisering af vores bygningsdata blev gen-
nemført. Den større grad af digitalt overblik giver mulighed 
for bedre koordinering og planlægning af opgaver for 
de medarbejdere, som dagligt servicerer beboerne og 
udendørsarealerne, ligesom de digitale data over fx byg-
ningernes materialer, mål og mængder betyder, at vi kan 
spare tid og penge, når vi skal indhente håndværkertilbud.

2020 var også året, hvor vi for alvor kom i gang med at 
renovere og forbedre vores boliger, der fx fik nye facader 
og efterisolering, nye vinduer, nye badeværelser og meget 
mere. En kæmpestor og kompleks opgave, der uden tvivl 
trækker veksler på beboerne, når håndværkerne skal ind 
i boligerne og i øvrigt også larmer i dagtimerne. Alligevel 
kan vi se tilbage på et år, hvor vi kom godt fra start, selvom 
vi konstant har haft Corona-truslen over hovedet og frygtet, 
at et lokalt Corona-udbrud blandt håndværkere eller be- 
boere ville lukke byggeprojekter ned. Det er ikke sket. 

I 2020 kunne vi byde nye beboere velkommen hjem i vores 
nybyggerier i Slagteriet og Præstemarkshusene i Roskilde 
samt Tofteengen i Ågerup. Efterspørgslen og den hurtige 
udlejning af boligerne viser, at vores nybyg-projekter er 
kommet for at blive. Vi er for alvor kommet på landkortet, 
når det handler om levering af nye attraktive og bære- 
dygtige almene boliger.

Vores arbejde med at passe på klimaet blev i starten af året 
konkretiseret gennem 5.000 nye sparebrusere, der blev 
installeret, og som indtil videre har sparet beboerne for 4 
mio. kr. Arbejdet med vand- og energibesparelser samt 
forbedringer til fordel for klimaet bliver også et vigtigt 
indsatsområde de kommende år.

Tak til alle, både beboervalgte, medarbejdere og samarbejds- 
partnere, der hver især har bidraget til et hæsblæsende og 
ganske anderledes 2020, hvor vi så alt for lidt til hinanden, 
men alligevel skabte vigtige resultater i arbejdet med at 
skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber.

Bo Jørgensen, direktør 
Boligselskabet Sjælland
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PERIODEN 2015-2019 STOD I EFFEKTIV-

ISERINGENS TEGN, OG SELVOM VI I 

2020 MARKEREDE STARTEN PÅ ET NYT 

STRATEGISK FOKUS, BLEV EFFEKTIV-

ISERING IKKE GLEMT OG BLIVER DET 

HELLER IKKE FREMOVER.

Da vi tog hul på 2020, tog vi samtidig hul på en ny strategi-
ramme – Hjem i fællesskaber – som sætter retningen for, 
hvordan vi ønsker at skabe trygge hjem i bæredygtige 
fællesskaber. Det betød dog ikke, at vi lagde vores stærke 
fokus på effektivisering på hylden.

Med den forrige strategiperiodes opstart i 2015 valgte 
vores beboere og beboervalgte nemlig at sætte effektiv-
isering af boligselskabet på dagsordenen – ikke fordi det 
var et udefrakommende krav, men fordi det var et fælles 
ønske. Sammen satte vi ambitiøse mål, som alle havde til 
formål at holde huslejen og beboernes omkostninger nede 
– og vi har nået alle vores mål.

På forkant med politiske krav 
I 2016 blev der rejst politisk krav om, at samtlige 
boligselskaber skulle effektivisere for 1,5 mia. kr.  

I Boligselskabet Sjælland havde beboerdemokratiet som 
nævnt allerede sat effektiviseringskursen, og sammen var 
vi allerede godt i gang med arbejdet. Tiltaget omkring 
digitalisering af bygningsmassen, som har gjort os i stand 
til at producere bedre og mere præcise udbud, er bare 
et eksempel herpå. Et effektiviseringsarbejde og -fokus, 
som vi tager med os ind i de næste år, hvor vi blandt andet 
retter vores opmærksomhed mod at optimere vores 
indkøbsproces. I løbet af 2021 forventer vi at komme 
med nye input til, hvordan vi også kan gøre arbejdet med 
indkøb endnu mere effektivt. 

Særligt fokus på politisk betingede udgifter 
Som et supplerende greb i det fortsatte fokus på effektiv-
isering af boligselskabet holder Selskabsbestyrelsen et 
konstant og vågent øje med de udgifter og omkostninger, 
som er politisk besluttet eller på anden måde uden for 
vores eget råderum. Heriblandt kan nævnes finansieringer, 
ejendomsskatter, indbetalinger til Landsbyggefonden og 
øgede udgifter til renovation pga. en større kildesortering. 
Netop den øgede affaldssortering er et godt eksempel 
på et udefrakommende tiltag, som vi i boligselskabet 
naturligvis gerne støtter op om, og som er i tråd med vores 
egen bæredygtighedsstrategi. Samtidig er det et tiltag, 
Selskabsbestyrelsen er særligt opmærksomme på, fordi 
det i sidste ende kan koste på huslejen – altså en ekstra 
udgift for vores beboere.
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BOLIGSELSKABET HAR 
HAFT EFFEKTIVISERING PÅ 
DAGSORDENEN SIDEN 2015

Boligminister Kaare Dybvad Bek og Roskildes borg-
mester Tomas Breddam besøgte Skademosen sammen 
med direktør Bo Jørgensen. Skademosen er et eksem-
pel på fremtidens træbyggeri. Besøget blev markeret 
med et æbletræ til beboerne. Træet er produceret af 
eleverne på den lokale gartnerskole Vilvorde.

Frem mod 2020 har Boligselskabet Sjælland effektiviseret driften med 34,7 mio. kr., svarende til 3.000 kr. pr. lejemål, og har 
dermed et forspring i forhold til statens krav. Frem mod 2026 vil boligselskabet effektivisere yderligere, svarende til 2.600 kr. pr. 
lejemål. Det skal nås med besparelser på indkøb og løbende energieffektivisering.
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STRATEGISK FOKUS FOR 2020: 
VORES INDFLYDELSE OG 
ENGAGEMENT 

I 2020 VAR VORES STRATEGISKE FOKUS 

RETTET MOD OMRÅDET ’VORES IND-

FLYDELSE OG ENGAGEMENT’. HER 

TVANG CORONA-PANDEMIEN OS TIL AT 

TÆNKE I NYE BANER, NÅR DET KOMMER 

TIL DELTAGELSE I BEBOERDEMOKRATIET. 

HELDIGVIS VISER DET SIG, AT DER 

FAKTISK ER NOGET AT VINDE VED AT 

GØRE AFSTEMNINGEN DIGITAL.

Beboerdemokratiet er grundstenen i det store fundament 
for almene boliger. Beboernes engagement og indflydelse 
sikrer, at beboerne påvirker deres boligområde direkte. 
Derfor var indflydelse og engagement det særlige strategiske 
tema i 2020.

Men da Corona ramte og satte restriktioner for at mødes 
fysisk, kom beboerdemokratiet under pres. For hvordan 
kan man træffe fælles beslutninger uden at mødes, og 
hvordan skulle man stemme?

Store renoveringer kunne ikke vente
I første omgang blev budgetmøderne for 2020 udskudt. 
Håbet var, at efteråret ville give mulighed for at mødes, og 
budgetmøderne blev da også afholdt i september.

Men da Christiansborg indgik forårets grønne boligaftale 
– en aftale om at afsætte 30,2 mia. kr. til grøn renovering 
af boliger i den almene sektor frem mod 2026 – blev det 
nødvendigt for beboerne at kunne stemme, så reno-
veringsplanerne kunne få den sidste godkendelse i tide. 
Det skulle ske, mens restriktionerne var på sit højeste.

Boligselskabet et digitalt skridt foran
Heldigvis havde vi allerede afprøvet digital dialog og af-
stemning. Derfor kunne først fem og senere yderligere fem 
boligafdelinger træffe beslutning om at sætte gang i en 
stor renovering og dermed få del i renoveringsmilliarderne.

Beboerne anbefaler det mere digitale demokrati
Beboerne tog særdeles godt imod den nye afstemnings-
form. Hvis man ikke havde lyst til at stemme digitalt, kunne 
man brevstemme. Og da afstemningerne var slut, var 
stemmeprocenten i top. Mellem 30 og 70 % kom den op 
på. I evalueringen kom det frem, at mange deltog, selvom 
de ikke plejer at deltage i beboerdemokratiet, og 95 % 
anbefaler digital afstemning igen.

SÅDAN FOREGÅR EN DIGITAL AFSTEMNING

Boligselskabet omdeler indkaldelse og informationsmateriale til 
alle beboere. Her er der info om afstemningsformen, og de, der 
vil brevstemme, skal aflevere en snip i en postkasse. Det kræver 
NemID og en mailadresse at stemme digitalt.

• Der er mulighed for digital debat i valgsystemet, og 
samtidig er der telefontider, hvor projektlederen svarer på 
spørgsmål.

• Vi tømmer postkassen ved fristen og gør, så de brev- 
stemmende adresser ikke også kan stemme digitalt, og så 
omdeler vi stemmesedler til dem.

• De fleste stemmer digitalt, og resten afleverer brevstemmerne 
i postkassen.

• Postkassen tømmes af stemmeudvalget. Brevstemmerne 
indberettes, hvorefter valgresultatet straks kan ses.

• Der sendes en nyhed ud via bosj.dk, og kommunen m.fl. får 
straks besked om resultatet.

Mie Hansen fra byggeudvalget i Granparken, Viby 
Sjælland, var spændt på den digitale afstemning 
dagen før afstemningen. Dagen efter besluttede 
Granparken enstemmigt at gå i gang med reno-
veringen. To ud af tre deltog i afstemningen. 
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95% 83% 95%
STEMTE DIGITALT SYNES DET VAR NEMT

AT STEMME
ANBEFALER DIGITAL
AFSTEMNING IGEN

V O R E S  I N D F L Y D E L S E  &  E N G A G E M E N T
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PANDEMIEN DER 
SKABTE EN NY HVERDAG
COVID-19 SATTE I DEN GRAD SIT PRÆG 

PÅ OG ÆNDREDE ARBEJDSDAGEN FOR 

BOLIGSELSKABETS MEDARBEJDERE I 

HELE 2020 OG ET GODT STYKKE IND I 

2021. DET HAR GJORT OS TIL MESTRE I 

DIGITALE MØDER – OG KREATIVE, NÅR 

DET KOMMER TIL TRIVSEL.

Den første dansker blev smittet i februar 2020, og for første 
gang meldte vi ud til medarbejderne, hvordan vi forholder 
os til Corona-virussen. To uger efter lukkede Danmark ned.
Corona lukkede ikke boligselskabet, men vi reagerede 
med tilpasninger. 

Vi begrænsede vores aktiviteter inde i boligerne, men pri-
oriterede akutte serviceopgaver og oprettede en opgave- 
bank med opgaver, der i stedet kunne løses. Vi fremrykkede 
opgaver, der kunne løses internt. Vi lukkede for personlig 
betjening på områdekontorerne og Sjællandsvænget, og 
alle kontoropgaver blev flyttet hjem og udført fra privaten. 
Samtidig mødtes vi med beboervalgte og beboere på 
digitale afdelingsmøder.

100-meter-mester i digitale møder 
En ny disciplin blev hurtigt hverdag for mange med- 
arbejdere: digitale møder. Selvom vi så småt var begyndt at 
bruge den digitale mødeplatform Teams, var det for langt 
de fleste medarbejdere en ukendt og utryg måde at holde 
møder på. Utrygheden for det ukendte blev dog hurtigt 
erstattet af omstillingsparathed hos medarbejderne. Også 
de beboervalgte var omstillingsparate og klar på digitale 
møder. Repræsentantskabsmødet blev delt op i to, i håbet 
om at vi fysisk kunne mødes og gennemføre anden del i 
september. Første del var fuldt ud digital, mens anden del 
var en kombination. Her deltog op mod 100 repræsentant-
skabsmedlemmer i beboerhuset i Ringparken i Roskilde, 
mens resten deltog på distancen via Teams for at sikre en 
sikker og tryg afholdelse. Samtidig blev mange budget-
møder afholdt digitalt.  

SÅDAN SKABTE VI TRIVSEL 

UNDER CORONA

Både medarbejdere og ledere går forrest i kampen 
for en god trivsel under den svære Corona-
pandemi. Her er nogle af de kreative tiltag, som 
har holdt gejsten og trivslen oppe. 

• Walk’n’talks: Gående telefonmøder inkl. 
frisk luft

• Digital frokost: Frokost med kollegaer over 
Teams

• Torsdags-kaffe: Ugentlig kaffe-checkin på 
Teams

• Nyt i og om boligselskabet: Direktør Bo 
under holder alle medarbejdere på Teams 
med stort og småt

• Juleafslutning i kor: Alle medarbejdere 
tjekker ind på teams og synger sammen 
julen ind med ”På loftet sidder nissen” 

BEVÆBNET MED MUNDBIND 

OG HÅNDSPRIT I MARKEN

Da Corona meldte sin ankomst i marts 2020, 
holdt ejendomsfunktionærer og syns- og service-
funktionærer fortsat gang i hjulene. Ingen med-
arbejdere blev sendt hjem, for beboere skal 
stadig kunne flytte ind og ud, og afdelingernes 
arealer skal passes. 

Men arbejdsdagen var ikke den samme. Et nyt 
fast værktøj fandt plads i arbejdstasken – hånd-
spritten. Og samtidig passede medarbejderne 
både på beboere og sig selv ved at bære mund-
bind på ind- og fraflytningssyn i boligerne. Der 
bliver gjort en stor indsats for at undgå smitte 
blandt medarbejderne i marken, og det lykkes 
næsten at komme helskindet igennem en svær 
og anderledes Corona-tid. 
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Syns- og servicemedarbejdere havde postkort med til de beboere, de besøgte under Corona-pandemien. 
På postkortet kunne beboerne læse mere om deres sikkerhed under besøget.
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ET KÆMPE BOLIGLØFT

I 2020 FORTSATTE BOLIGSELSKABET 

SJÆLLAND VEJEN MOD FLERE OG BEDRE 

ALMENE BOLIGER. STORE RENO- 

VERINGER BETYDER HØJERE BOLIG-

KVALITET OG LAVERE VARMEUDGIFTER 

FOR BEBOERNE, OG DE ØGER OGSÅ 

TRYGHEDEN I AFDELINGERNE.

I løbet af året var over 30 store renoveringsprojekter på vej 
eller allerede i gang. Samtidig er der nye almene boliger 
på vej i kommunerne Roskilde, Næstved, Holbæk og Ring-
sted. I 2020 kunne vi offentliggøre yderligere tre bolig-
projekter: Sømmes Vænge i Gundsømagle, Alkes Have i 
Knabstrup og Universitetsparken ved RUC.

På trods af Corona-krisen lykkedes det boligselskabet at  
holde gang i hjulene. Faktisk steg de månedlige håndværker- 
aktiviteter fra 27 mio. kr. til 56 mio. kr. om måneden. Tallene 
dækker blandt andet vedligeholdelse og renovering.

E T  K Æ M P E  B O L I G L Ø F T

Byggeudvalget er beboernes stemme
Mogens, Lis, Kim og Ghita har været med i Ringparken i 
Roskildes byggeudvalg, siden de blev valgt ind for to år 
siden, da 300 beboere mødtes og vedtog projektet. De 
repræsenterer beboernes interesser, når der skal prioriteres 
og træffes vigtige beslutninger om alt fra funktionalitet til 
materialer.

”Vi følger tæt med i projektet og sætter vores præg på det,” 
forklarer Lis. Byggeudvalget har blandt andet gennemgået 
prøver på de nye vinduer og fliser på badeværelset.

”Vi fortæller også vores naboer i afdelingen om, hvad der 
foregår, når vi møder dem. Der er mange spørgsmål og 
meninger om projektet,” fortæller hun. Ringparkens store 
renovering gik i gang sidst i 2020 og fortsætter til 2024.

81 ungdomsboliger, 60 familievenlige rækkehuse og et 
bofællesskab med 40 boliger. Det er, hvad vi i løbet af 2020 
har kunnet løfte sløret for af nye spændende byggeprojekter.

E T  K Æ M P E  B O L I G L Ø F T

KLAR
2022

KLAR
2023

KLAR
2022

81
STUDIEBOLIGER

Universitetsparken
Roskilde

60
KLIMAVENLIGE 

FAMILIEBOLIGER

Sømmes Vænge 
Gundsømagle

40
BOLIG-RÆKKERNE 

RÆKKEHUSE

Alkes Have
Knabstrup

Byggeudvalget i Ringparken arbejder tæt sammen med boligselskabets projektleder. Mogens, Lis, Kim og Ghita 
har været med, siden renoveringen blev besluttet for to år siden. Renoveringen fortsætter frem til 2024.
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Den grønne boligaftale: 10 nye store renoveringer
I marts indgik politikerne på Christiansborg en aftale, der 
betyder, at almene boliger bliver renoveret for 30 mia. kr. i 
de kommende år.

I Boligselskabet Sjælland betød det, at 10 boligafdelinger 
endelig kunne beslutte at gå i gang med de store reno- 
veringsplaner. Dermed bliver 3.500 boliger renoveret i de 
kommende år.

DE 10 BOLIGAFDELINGER, 

DER KOM I GANG MED DEN 

GRØNNE BOLIGAFTALE:

1.      Hvalsø 1, Hvalsø

2.      De fire Gårde, Roskilde

3.      Egegårdsparken, Roskilde

4.      Riffelhavevej, Holbæk

5.      Vognmandsparken, Roskilde

6.      Knolden, Roskilde

7.      Frederiksberg Huse, Roskilde

8.      Østparken, Tølløse

9.      Sct. Jørgensgården, Ringsted

10.       Granparken, Viby Sjælland

GRØN BOLIGAFTALE

RENOVERINGER

56

546

2621

3424

4535 4535

2922

1163

2922

1163

2261

1163

2261

360

54656

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Boligselskabet Sjælland renoverer tusindvis af boliger i de 
kommende år. Den grønne boligaftale satte yderligere fart 
på renoveringerne.

TAGBOLIGER LÆGGER EKSTRA 

ETAGE PÅ RØNNEBÆRPARKEN 

OG MARGRETHEGÅRDEN

18. august løftede en kæmpe kran de første 7 
færdigbyggede tagboliger op på toppen af den 
eksisterende boligblok i Rønnebærparken. Det 
hele kunne følges live på vores Facebook-side, og 
forbipasserende spærrede øjnene godt op, da de 
så en bolig svæve op i luften over Holbækvej. 

En ekstra etage er en bæredygtig måde at bygge 
til en afdeling. Også i Ringsted er tagboliger en 
del af boligafdelingen Margrethegårdens reno-
vering. I december lagde 13 nye tagboliger en 
ekstra etage på to af de eksisterende bygninger. 

E T  K Æ M P E  B O L I G L Ø F T 13

Beboerkoordinatorer skaber tryghed under store 
renoveringer
Som supplement til de øvrige faggrupper, der hver dag ar-
bejder med at skabe tryghed under de store renoveringer 
– fx genhusningsmedarbejderne og de grønne ejendoms-
funktionærer – har det nye team af beboerkoordinatorer 
rigtig fået luft under vingerne i løbet af 2020. 

Deres rolle i en stor renoveringssag er at være bolig- 
selskabets ansigt og stemme udadtil. Samtidig er de et 
vigtigt bindeled mellem beboere, boligselskabet og 
entreprenøren. Beboerkoordinatorerne håndterer alt fra 
praktiske henvendelser om vinduer til de følelsesmæssige 
udfordringer, beboerne også kan stå overfor, når deres 
hjem bliver omdannet til en byggeplads, og der render 
håndværkere ind og ud af deres bolig. 

”En renovering er en ny og uvant situation for mange 
beboere, som kan være forbundet med utryghed. Vi har 
som beboerkoordinatorer viden og vigtigst af alt tiden til 
at tage dialogen med beboeren, hvilket er med til at skabe 
den nødvendige tryghed under processen,” fortæller 
beboerkoordinator Tina Bay.
 

MØD EN BEBOERKOORDINATOR

Tina fortæller her, hvordan hendes rolle som  
beboerkoordinator kan hjælpe beboerne: 

”Der er mange veje gennem en renovering for 
beboerne. Min rolle er at hjælpe beboerne med 
at navigere, så renoveringen bliver så tryg som 
muligt. Det handler om at kunne finde rundt i 
varslinger og byggehegn, så beboerne oplever at 
bo trygt og godt, mens håndværkerne laver deres 
arbejde. 

Man kan sige, at vi både giver dem sikkerheds-
sele på og et vejvisningskort, så de bedre kan 
navigere i noget nyt og uvant.”

”Vi er det menneskelige og empatiske aspekt i en 
renovering, der ellers hurtigt kan gå op i tids- 
planer og økonomi,” fortæller Tina Bay.

13E T  K Æ M P E  B O L I G L Ø F T

Tina Bay er beboerkoordinator på renoveringen i 
Rønnebærparken, hvor hun hjælper beboerne med 
at få svar på både småt og stort om den igang- 
værende renovering.
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EDRIFT – SYSTEMET SOM PÅ 
SIGT KOMMER TIL AT SPARE OS 
TID OG RESSOURCER

UDRULNINGEN AF EDRIFT OG DIGITAL-

ISERINGEN AF VORES BYGNINGSDATA 

ER GODT I GANG. NU TESTER VI OG 

RETTER FEJL, LIGESOM VI OGSÅ TESTER 

EN SAMMENKOBLING MELLEM DE TO 

SYSTEMER. 

eDrift er et digitalt planlægnings- og styringsværktøj, 
der kan bruges i forbindelse med drifts- og vedlige-
holdelsesopgaver. Det er også i eDrift, at ejendoms-
funktionærer fremover får deres opgaver fra de grønne 
driftsplaner meldt ind, ligesom afdelingernes PPV-planer 
også styres fra eDrift. 

En sammenkobling af eDrift og vores digitale bygnings-
data vil betyde, at vi kan hente digitale data om vores 
afdelinger/bygninger over i eDrift og bruge disse data i 

forbindelse med planlægningen af vores PPV- og drifts- 
opgaver. De data, vi ønsker at hente til eDrift, er både teg-
ninger på bygningsniveau, boligniveau og udearealer samt 
materialer, mål og mængder.

Det er vores forventning, at en sammenkobling af eDrift og 
vores digitale bygningsdata vil spare tid både hos drifts-
ledere og DV-projektledere i deres arbejde med drift- og 
vedligeholdelsesarbejder i afdelingerne, fordi data om 
bygningerne vil kunne findes i ét system. Det har driftsleder 
Nick Sørensen allerede oplevet. 

”Fra eDrift kan jeg i en 3D-model stille mig i et lejemål 
og gå rundt. Den mulighed kan vi fx bruge, når vi skal 
indhente tilbud på malerarbejde og køkkenreparationer 
ved forsikringssager. Jeg kan også hurtigt markere gulve 
og vægge, der skal renoveres og males, og sende mål til 
tømrer og maler. Udover at det er tidsbesparende, er det 
selvfølgelig også godt i en Corona-tid, hvor vi helst ikke 
skal være fysisk til stede i boligerne,” forklarer driftsleder 
Nick Sørensen.

E D R I F T  S P A R E R  O S  T I D  O G  R E S S O U R C E R 

Driftsleder Nick Sørensen har været med i testningen af eDrift.
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FRA GRØN ØRKEN 
TIL VILDE BLOMSTERENGE

FRITVOKSENDE ENGE KAN BÅDE VÆRE 

EN GOD FORRETNING FOR AFDELINGEN 

OG GODT FOR NATUREN. HOS BOLIG- 

SELSKABET SJÆLLAND ØNSKER BÅDE 

GRØNNE MEDARBEJDERE OG BEBOER-

VALGTE AT UDNYTTE DET POTENTIALE.

Et vigtigt bidrag til bæredygtighed, biodiversitet og be-
sparelser i driften kan være omlægning af en boligafdelings 
fællesarealer fra klippede græsplæner til vilde blomster- 
enge. Derfor var der stor interesse fra afdelingernes 
beboervalgte, da der i juni var naturvandring i det vestlige 
Roskilde.

Naturvandringen tog de beboervalgte til området omkring 
Hyrdehøj Bygade i Roskilde, hvor der er lavet blomster- 
enge på både private og kommunale områder.

Blomsterenge kræver mindre pasning
Drifts- og servicechef Jens Lyngstrand fortalte på vandringen, 
at boligafdelingerne kan omlægge store og små græs- 
arealer til blomsterenge, og at blomsterenge ikke kræver 
så meget pasning bagefter.

Hvis man laver stier igennem engen, der bliver slået i ny og 
næ, kan man let bevæge sig rundt og beholde græs til spil 
og leg.

Noget smukt at se på
Og så er blomsterenge både smukke, som de står der med 
forskellige vilde blomster, og gode for dyr og insekter, der 
har dem som spisekammer og levested, forklarede drifts- 
og servicechef Jens Lyngstrand til naturvandringen, som 
samlede mange interesserede beboervalgte.

F R A  G R Ø N  Ø R K E N  T I L  V I L D E  B L O M S T E R E N G E 17

BLOMSTERENG GIVER MERE 

PLANTE- OG DYRELIV

Blomsterenge, højt græs under træer og buske 
og en række andre tiltag giver større biodiversitet 
i boligområder. Biodiversitet betyder, at flere 
forskellige planter, dyr og insekter kan leve i 
boligområdet, mens en tætklippet græsplæne af 
mange bliver beskrevet som en grøn ørken, fordi 
relativt få arter kan leve her. Blomster giver føde 
og levested for insekter. Og flere insekter fører til 
flere fugle, der kan leve af insekterne.

17F R A  G R Ø N  Ø R K E N  T I L  V I L D E  B L O M S T E R E N G E
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Mirac Dizdar fik masser af værdifuld erhvervserfaring som 
lommepengejobber i tre forskellige lommepengejobs.
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REKORDMANGE 
FONDSMIDLER KOM I HUS

FUNDRAISING ER EN VIGTIG DEL AF 

ARBEJDET MED AT SKABE TRIVSEL OG 

FREMME SOCIAL BÆREDYGTIGHED I 

BOLIGSELSKABETS BOLIGOMRÅDER. 

ETABLERINGEN AF LOMMEPENGEJOBS 

KAN FX GIVE UNGE AMBITIONER OG 

MODENHED, DER HJÆLPER DEM GODT 

IND I VOKSENLIVET.

I 2020 var succesraten rekordhøj for boligselskabets 
fondsansøgninger. Nogle af de store donationer, der gik 
igennem, var 695.000 kr. fra Trygfonden til indsatsen ’Mere 
tryghed i almene boliger’ og 5,181 mio. kr. til etablering af 
lommepenge- og fritidsjobs fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Mirac Dizdar er 16 år og kommer fra Karlemoseparken i 
Køge. Han har som ung teenager arbejdet i tre forskellige 
lommepengejobs. Jobbene har givet ham erfaring i god 
kundeservice, at komme til tiden og at tage ansvar. I dag 
er Mirac godt på vej mod voksenlivet og arbejdsmarkedet. 
Han er i gang med en uddannelse, har et fritidsjob i Netto 
og har lagt planer for, hvad han vil være. 

Det var i Containergården og Indkøbspatruljen i Karle-
moseparken og på Nørremarkens Plejehjem i Køge, at 
Mirac slog sine folder som lommepengejobber. Udover at 
han lærte at vaske op, købe ind, sortere affald osv., fik han 
sig også nogle langtidsholdbare erfaringer med arbejds-
markedet, som han kan trække på i dag.

Jeg kommer til tiden og behandler folk med respekt
”Fra lommepengejobbene ved jeg, hvad det vil sige at 
give god kundeservice. Jeg er smilende og står ikke bare 
og kigger på telefonen, når jeg er på arbejde. Jeg er glad 

– også når jeg er træt. Dét lærte jeg som lommepenge- 
jobber,” fortæller Mirac og forklarer videre, hvordan 
jobbene har gjort ham mere moden: ”Hvis ikke jeg havde 
erfaring som lommepengejobber, så ville jeg have været 
mere doven og sløset med tiden. I dag går jeg meget op i 
at komme til tiden. Jeg behandler også folk med respekt og 
opfører mig ordentligt.”

Man er nødt til at lære noget
I dag går Mirac på EUX Business og drømmer om at blive 
bankrådgiver. Inden da vil han gerne læse til finansøkonom 
og derefter få en elevplads i en bank. Planen er lagt. Og 
der er vist ingen tvivl om, at lommepengejobbene har 
været med til at give Mirac et skub i den rigtige retning. 

”I dag tænker jeg på min fremtid. Erfaring betyder alt. Man 
er nødt til at lære noget,” siger den allerede livskloge og 
job-erfarne Mirac.

ET LOMMEPENGEJOB SKUBBEDE MIRAC I DEN RIGTIGE RETNING

- FONDSMIDLER I BRUG

19R E K O R D M A N G E  F O N D S M I D L E R

Udviklingschef Francisco Ortega og udviklingskonsulent 
Hanne Hørlyck fik rekordmange fondsmidler i hus i 2020.
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PÅ VEJ MOD 
BÆREDYGTIGE BOLIGER

MENS ’VORES INDFLYDELSE OG  

ENGAGEMENT’ VAR DET STRATEGISKE 

FOKUSOMRÅDE FOR 2020, VIL BOLIG- 

SELSKABET SJÆLLAND I 2021 STILLE 

SKARPT PÅ ’VORES BÆREDYGTIGHED’. 

VI KUNNE DOG TAGE HUL PÅ ADSKIL-

LIGE FORBEDRINGER I 2020 OG ER DER-

FOR ALLEREDE GODT I GANG. 

I 2020 blev der investeret yderligere 10 mio. kr. i energi- 
besparelser og bæredygtige projekter. Målet er at gennem- 
føre 25 projekter om året, men i 2020 fremrykkede vi ind-
satsen og nåede op på hele 41.

Med energibesparelser følger lavere udgifter for beboerne 
til vand og varme. Den samlede effekt af projekterne allerede 
i 2020 var 4-5 mio. kr. i besparelser. 

I 2020 KOM VORES BÆRE- 

DYGTIGHEDSSTRATEGI FOR 

2021 PÅ PLADS, OG FOKUS VIL 

BL.A. VÆRE PÅ:

• Affaldssortering

• Lokal energiproduktion

• Selskabets egen drift

• Vandbesparelser

• Reduktion af varmetab i varmerør

• Dokumentation for bæredygtighed

• ’Fælles om bæredygtighed’

20 P Å  V E J  M O D  B Æ R E D Y G T I G E  B O L I G E R

Hvert år afholdes CoConference i CORO- 
samarbejdet, hvor virksomheder, videns- 
institutioner og det offentlige samarbejder 
om nye, bæredygtige løsninger. Direktør Bo 
Jørgensen var konferencier på årets virtuelle 
udgave.
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SÅDAN HAR VI ARBEJDET MED 

BÆREDYGTIGHED I 2020

Sparebrusere sparer millioner 
I 2020 har der været særligt fokus på mindre vandspild. 
Dette er sket ved implementering af bl.a. sparebrusere i 
forbindelse med boligservice. I 2020 blev de første 5.000 
sparebrusere installeret – og dermed sparer beboerne ca. 
4 mio. kr. Når boligservice igen kan ske uden restriktioner, 
bliver den anden halvdel af sparebruserne installeret. Det 
vil give en årlig vandbesparelse på omkring 7-8 mio. kr.

Rørene i jorden i Tølløse
I afdelingerne Østparken/Østergade var der udtjente  
varmerør mellem de to afdelinger. Da der blev installeret 
nye, energieffektive kondenserende naturgaskedler i 
Østergade, blev rørene skiftet. Dette har givet en bespar-
else på ca. 4.000 kr. om året per bolig.

Belysning i Hyrdehøj
Ved ældreboligerne i Hyrdehøj, Roskilde, er der nu belysning, 
som selv lyser op og blænder ned, når man går forbi.

Varmepumper i Totten 
Varmepumper i et såkaldt hybridanlæg skærer naturgasfor-
bruget kraftigt ned i ungdomsboligerne Totten i Roskilde.

Lokal energiproduktion
I 2020 tog Boligselskabet Sjælland de første skridt i et pro-
jekt, der handler om lokal energiproduktion og ”Borger- 
energifællesskaber”. Det er en mulighed, der er opstået 
med ”Markedsmodel 3.0” fra Energiaftalen i 2018, der kan 
give mulighed for deling af solceller mellem boligafdelinger. 
Virksomheder kan også indgå i et sådant fællesskab.

Der bliver søgt EU-midler (ELENA) til etablering af energi- 
fællesskaber til en lang række store renoveringer. Hvis 
midlerne bevilges, kan projektet fungere som fyrtårn for 
energifællesskaber i Danmark.

21P Å  V E J  M O D  B Æ R E D Y G T I G E  B O L I G E R

Energifællesskaber skal i fremtiden koble boliger og virksomheder sammen i lokale produktionsfællesskaber. 
Energiproduktion, energibesparelser og energiforbrug kan spille sammen på en helt ny måde.

Sparebrusere reducerer vandforbruget så meget, at knæk-
ket på det samlede vandforbrug ses tydeligt. Samtidig med 
et lavere vandforbrug får beboerne glæde af lavere udgifter 
til varmt vand.
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HØJDEPUNKTER I ÅRET DER GIK

NYT FOKUS PÅ DET ARBEJDE, MAN 

SOM BEBOER KAN LAVE I EGET HJEM

OVERSKUDSMAD GAV OVERSKUD 

PÅ DEN SOCIALE KONTO

POLITISK DOBBELTBESØG I 

KARLEMOSEPARKEN

KONFERENCE FOR BEBOERVALGTE 

VAR EN SUCCES

I 2019 besluttede selskabets bestyrelse en fælles og fast standard for 
løsningen af opgaver i boligen. Siden da er en model, hvor man som 
beboer selv løser en række mindre opgaver, testet af i Ringsted-området 
med stor succes. 2020 blev året, hvor vi bredte succesen ud til resten af 
boligselskabets beboere.

D. 26. januar var en gruppe frivillige beboere fra Tølløse-afdelingen klar 
ved beboerhuset i Søndermarken, da FødevareBanken kom. Med sig 
havde kølebilen en masse gratis fødevarer, som de frivillige fra bolig- 
afdelingen brugte til at kreere en velsmagende brunch til deres med- 
beboere, som var ovenud tilfredse trods indledende skepsis.

Formanden for Folketingets boligudvalg Søren Egge Rasmussen og 
formanden for Køge Kommunes Plan- og teknikudvalg Niels Rolskov 
besøgte Karlemoseparken i Køge, hvor der er gode erfaringer med 
at skabe et trygt boligområde med en stærk sammenhængskraft. Her 
lyttede de til de konkrete erfaringer med indsatsen. 

Inden landet blev lukket ned, blev der i marts afholdt den årlige konference 
for beboervalgte. I år var temaet ’Det aktive beboerdemokrati’, og over 
80 beboervalgte fra 40 forskellige boligafdelinger deltog. På tre intensive 
workshops blev der stillet skarpt på forholdet mellem afdelingsbestyrelse 
og driftsledere, delt tips og tricks til at få flere unge med i beboerdemo- 
kratiet samt arbejdet med styrkelse af fællesskabet i afdelingerne.

H Ø J D E P U N K T E R  I  2 0 2 0  

VI SATTE ORD PÅ VORES FÆLLES 

SERVICE-KULTUR

BOLIGMINISTEREN GÆSTEDE

ØSTPARKEN I TØLLØSE

CORONA-INDKØBSPATRULJE 

KØBTE IND FOR ÆLDRE

NYT URBANT BOLIGKVARTER BYDER 

BEBOERE VELKOMMEN

I løbet af 2020 arbejdede vi med at få sat ord på den tankegang og 
væremåde, vi ønsker, boligselskabet skal bære præg af – både for at 
Boligselskabet Sjælland er et godt sted at gå på arbejde, og for at vi alle i 
samlet flok kan sikre, at det føles trygt og godt at bo i Boligselskabet Sjæl-
land. ’Vi tør, vi gør og vi brænder’ er netop ordene, som fremover vil sætte 
rammen om måden, hvorpå vi er til for vores beboere og for hinanden. 

Beboerne i Østparken var blandt de første, der fik glæde af boligaftalen, 
der sender 30 mia. kr. til renovering af almene boliger. Det fik boligminister 
Kaare Dybvad Bek til at lægge vejen forbi boligafdelingen, for her er et 
godt eksempel på, hvordan renovering giver et lavere energiforbrug, et 
bedre indeklima og boliger, der svarer til beboernes behov. 

Da Corona-krisen rasede, og alle skulle blive indendørs, var det nød- 
vendigt at  tænke nyt og hurtigt omstille sig til en ny hverdag. Og det var 
præcis, hvad de gjorde i Karlemoseparken, Køge, hvor en indkøbspatrulje 
hurtigt blev stablet på benene. På den måde kunne afdelingens unge 
handle ind til beboere i området, som pga. deres helbred ikke selv havde 
mulighed for at tage ud at handle.

På en skøn sommerdag den 29. juni var det nye urbane, mangfoldige 
og kreative boligkvarter på den gamle Slagterigrund klar til at tage imod 
de første 38 nye beboere. Dennis var en af de heldige, der kom gennem 
ansøgningsprocessens nåleøje og kunne flytte ind i sin 2-værelses med 
udsigt til det gamle arresthus fra køkken-alrummet. De sidste af de i alt 72 
boliger stod klar i oktober.

H Ø J D E P U N K T E R  I  2 0 2 0  
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HØJDEPUNKTER I ÅRET DER GIK

REPRÆSENTANTSKABET GODKENDTE DIGI-

TALE MØDEINDKALDELSER

50-ÅRS JUBILÆUM I KARLE-

MOSEPARKEN 

KLAR MED DET FØRSTE BYGGERI I 

BOLIG-RÆKKERNE

STUDERENDE SKABTE 

BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Digitalisering var på flere måder et gennemgående tema, da vi i maj 
måned afholdt repræsentantskabsmøde via Teams pga. Covid-19. 
Repræsentantskabet vedtog her, at både beboere og repræsentant- 
skabet fremover kan indkaldes med et digitalt brev i stedet for med en 
tyk kuvert i postkassen – et væsentlig skridt i den digitale retning for 
vores beboerdemokrati.

Det er 50 år siden, kranerne byggede de første boliger i Karlemose- 
parken, Køge, på markerne ved en landbrugsejendom. Ved juletid 
kunne boligafdelingen derfor fejre Esther Marie, Jimmy og Kurt, der har 
boet i Karlemoseparken siden da. Det skete med tambourorkestret Prins 
Jørgens Garde og uddeling af juleslik til børnene.

Lidt uden for Roskilde i skønne Ågerup kunne vi den 1. juli byde de første 
beboere velkommen i deres spritnye, fleksible og miljøvenlige række-
huse. Tofteengen, som den nye afdeling hedder, er den første i vores 
byggesystem Bolig-rækkerne, hvor vi bygger modulbaserede række-
huse. 

I oktober fik 40 studerende en udfordring under de gamle kulsiloer i 
Ringparken. De lærte om almene boliger og beboernes energiforbrug som 
et led i CORO-netværket. Opgaven for de studerende var at skabe nye 
bæredygtige løsninger, hvor beboerne selv spiller en aktiv rolle. 

H Ø J D E P U N K T E R  I  2 0 2 0  

NÅR NYT OG GAMMELT GÅR 

HÅND I HÅND

DER BLEV JULET IGENNEM 

I AFDELINGERNE

Vores eksisterende boligafdeling Præstemarkshusene i Roskilde har været 
igennem en stor renovering. Samtidig er der blevet tilføjet 12 nye skønne 
dobbelthuse til afdelingen. Vi åbnede dørene for de nye beboere til deres 
toplansboliger på 97 m2 den 15. oktober.

De seneste år har flere beboere i boligafdelingen Knolden i Roskilde 
koordineret deres udendørs juleudsmykning. En juleudsmykning, der 
lyser det meste af Knolden op. 

I 2020 kunne beboerne ikke fejre antændingen med varm kakao, gløgg 
og æbleskiver, som de plejer. Men alle beboere har stadig kunnet nyde 
den lysende juleudsigt. Og det kunne mange flere også, da TV2 Lorry 
lagde vejen forbi og lavede et indslag.

I Boligafdelingen Kristoffersvej i Ringsted satte Corona en stopper for 
den traditionsrige julefest for beboerne.  Men julehyggen bredte sig 
alligevel, da to initiativrige beboere skabte smil og glæde på 3. søndag i 
advent. Forklædt som julemand og rensdyr i bil og på trailer sørgede de 
for at skabe julehygge blandt beboerne i en svær Corona-tid. Undervejs 
blev der delt godteposer ud til børnene. 

H Ø J D E P U N K T E R  I  2 0 2 0  
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God og effektiv drift
Der har i en årrække været fokus på effektiviteten i den 
almene sektor. Målet med effektiviseringsaftalen for 2014-
2020 var, at sektoren skulle effektivisere med 1,5 mia. kr., 
svarende til en effektivisering i Boligselskabet Sjælland på 
29 mio. kr. Ved opgørelsen af effektiviseringen i boligsel- 
skabet for perioden 2014-2020 har afdelingerne tilsammen 
effektiviseret med godt 37 mio. kr. Dermed har boligsel-
skabet samlet set leveret en større effektivisering, end 
målsætningen var i effektiviseringsaftalen.

Det betyder ikke, at vi er færdige med at effektivisere, 
og der er allerede flere planer for at fortsætte den gode 
udvikling med at effektivisere afdelingernes drift, så vi kan 
levere trygge hjem til en husleje, der er til at betale.

Der er fortsat stort fokus på afdelingernes henlæggelser 
for at sikre, at der bliver henlagt midler til afdelingernes 
drift og vedligeholdelse. I 2020 er der blevet skabt et 
overblik over afdelinger med for få henlæggelser, og med 
udgangspunkt i afdelingernes beliggenhed og husleje er 
der blevet udarbejdet en handlingsplan for afdelingerne. 
Nogle afdelinger har i den forbindelse fået tilkendegivet, 
at de kan få tilskud fra selskabet. Dermed foreligger der en 
plan for at få håndteret de underfinansierede PPV-planer.

God økonomistyring og egenkontrol
Boligselskaber skal i henhold til driftsbekendtgørelsen 
udøve god økonomistyring og egenkontrol samt løbende 
fremme kvalitet og effektivitet. 

I 2020 har Boligselskabet Sjælland udført egenkontrol 
med fokus på drift, vedligeholdelse og indkøb. Arbejdet 
med egenkontrol skal sikre, at vi overholder forretnings-
gange og fortsat forbedrer effektivitet og kvalitet. Egen-
kontrollen for 2020 viste, at de fleste kontroller fungerer 
godt og ikke giver anledning til bemærkninger. Egen-
kontrollen viste også, at der er behov for et øget fokus på 
indkøb, så vi sikrer de bedste priser for beboerne.

Årets resultat samt udviklingen i aktiviteter og øko- 
nomiske forhold
Regnskabet for 2020 viser et samlet overskud på 5,3 mio. 
kr., der bliver overført til arbejdskapitalen. Overskuddet er 
blevet skabt af nogle ekstraordinære forhold, hvor feriepenge 

fra den fælles drift og selskabet bidrager med hhv. 2 mio. 
kr. og 0,8 mio. kr. Det høje aktivitetsniveau i Byggeri 
bidrager med 1,5 mio. kr., og de sidste 1 mio. kr. er for-
skellige besparelser, bl.a. forårsaget af Corona. Her kan 
nævnes besparelser på kantine, aflyste fester m.m.

Resultatet for selskabet er bedre end forventet, og pr. 31. 
december 2020 er selskabets egenkapital 208 mio. kr. 
og dermed uændret fra 2019. Balancen er steget til 1.436 
mio. kr. i 2020 fra 1.291 mio. kr. i 2019. Stigningen skyldes  
hovedsageligt det øgede fokus på henlæggelser i af- 
delingerne, hvor der i 2020 er sket en stigning på godt 
150 mio. kr. Således er afdelingernes mellemregning med 
selskabet steget til 1.109 mio. kr.

Stigningen i indtægter skyldes hovedsageligt højere ind-
tægt fra Byggeri. I 2020 sagde Boligselskabet Sjælland ja til 
at fremrykke 10 store renoveringer. Således fik vi godkendt 
10 nye almene boligområder i løbet af 2020 (Skema A-god-
kendelser). Det betyder, at der fortsat er øget aktivitet i 
byggeafdelingen, hvis indtægter er steget fra 15,4 mio. kr. 
i 2019 til 23,4 mio. kr. i 2020.

I 2020 har der pga. Corona været forhøjede udgifter til 
kontorhold. Medarbejderne blev tilbudt hjemmearbejds- 
plads i form af bl.a. skærme, så de kunne levere bedst 
mulig service for beboerne.

Forventninger til fremtiden
Boligselskabet Sjælland budgetterer for 2021 med et 
driftsneutralt resultat på 0 kr. Der er indgået en ny effek-
tiviseringsaftale, der betyder, at Boligselskabet Sjælland 
frem til 2026 skal effektivisere for yderligere 29 mio. kr. 
Der vil derfor også i fremtiden være fokus på at effektivis-
ere driften. Dette vil blandt andet ske med øget fokus på 
indkøbsstrategi, IT-udvikling og opti- 
mering af processer.

Med udgangspunkt i de mange ekstra ansøgninger om nye 
almene boligområder (Skema-A-ansøgninger), forventer 
vi, at der bliver igangsat endnu flere byggesager i de 
kommende år. Den store aktivitet vil betyde, at Byggeri 
vil være en stor afdeling de kommende år, og der vil blive 
bidraget med væsentligt flere midler fra dispositionsfond 
og trækningsretten.

Medarbejderforhold
Boligselskabet havde i gennemsnit 86 medarbejdere i ad-
ministrationen i 2020. Det er en stigning i forhold til 2019, 
der især skyldes det øgede aktivitetsniveau i Byggeri, som 
er vokset med 8 medarbejdere.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet væsentlige 
begivenheder, der påvirker boligselskabets økonomiske 
stilling.



28 29

INDTÆGTER (kr. 1.000) REGNSKAB 2020 REGNSKAB 2019

Administrationsbidrag, egne afdelinger 39.219 38.966

Administrationsbidrag, eksterne 2.639 2.447

Gebyrer mv. 8.892 8.735

Honorarer, nybyggeri 5.107 3.312

Honorarer, forbedringsarbejder 18.309 12.081

Diverse indtægter 3.771 3.603

Renteindtægter 8.349 7.360

Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 124.302 122.504

Ekstraordinære indtægter 14.745 71.802

Indtægter i alt 225.333 270.810

OMKOSTNINGER (kr. 1.000) REGNSKAB 2020 REGNSKAB 2019

Mødeudgifter, bestyrelsesvederlag mv. 1.039 1.330

Personaleomkostninger 51.929 48.375

Kontorholdsomkostninger 16.453 15.052

Kontorlokaleomkostninger 3.418 2.621

Afskrivninger 295 106

Særlige aktiviteter 0 0

Revision 832 805

Renteomkostninger 8.397 7.359

Henlæggelser til afd. bidrag til disp.fond 124.302 122.504

Ekstraordinære omkostninger 13.402 72.307

Omkostninger i alt 220.067 270.459

Årets resultat 5.266 351

PASSIVER (kr. 1.000) REGNSKAB 2020 REGNSKAB 2019

Dispositionsfond 185.332 192.248

Arbejdskapital 23.020 15.884

Egenkapital i alt 208.352 208.132

Anden langfristet gæld 0 4.266

Langfristet gæld i alt 0 4.266

Gæld til afdelinger i drift 1.109.046 955.305

Afdelinger, sideaktiviteter 0 0

Afdelinger under opførelse 16.376 6.360

Bankgæld 30.388 47.616

Leverandørgæld 3.345 3.459

Skyldige omkostninger 41.614 47.324

Feriepengeforpligtelse 16.854 12.848

Anden kortfristet gæld 9.691 5.734

Kortfristet gæld i alt 1.227.314 1.078.646

Passiver i alt 1.435.666 1.291.044

AKTIVER (kr. 1.000) REGNSKAB 2020 REGNSKAB 2019

Materielle anlægaktiver 16.547 17.276

Aktier og andele 165 165

Dispositionsfondslån til afdelingerne 29.039 79.160

Indskud i Landsbyggefonden 92.528 85.969

Finansielle anlægsaktiver 121.732 165.294

Anlægsaktiver i alt 138.279 182.570

Tilgode hos afdelinger i drift 35.622 8.039

Tilgode hos sideaktiviteter 3.500 4.616

Afdelinger under opførelse 12.528 78.242

Debitorer 0 0

Andre tilgodehavender 34.973 33.462

Forudbetalte udgifter 11 11

Tilgodehavende renter 2.334 2.091

Værdipapirer 1.203.545 976.857

Likvide beholdninger 4.874 5.156

Omsætningsaktiver i alt 1.297.387 1.108.474

Aktiver i alt 1.435.666 1.291.044

RESULTATOPGØRELSE BALANCE

R E S U L T A T O P G Ø R E L S ER E S U L T A T O P G Ø R E L S E



30

ROBERT GERKEN

BEBOERVALGT MEDLEM

MICHAEL THUESEN

BEBOERVALGT MEDLEM

TOM FREDERIKSEN

BEBOERVALGT MEDLEM

JENS PLANCK SCHMIDT

BEBOERVALGT MEDLEM

KENNETH LAGONI

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT

PETER HEDENBORG

BEBOERVALGT MEDLEM

HELENE OBEL

MEDARBEJDER-REPRÆSENTANT

HENRIK FLEMMING 
EFLUND 
BEBOERVALGT MEDLEM

HENRIK BUNDGAARD

BEBOERVALGT MEDLEM

ANNETTE SØRENSEN

BEBOERVALGT MEDLEM

CHRIS WARBY

BEBOERVALGT MEDLEM

DORTHE PAGH

BEBOERVALGT MEDLEM

JAN RENÉ PETERSEN

FORMAND

BODIL NIELSEN

NÆSTFORMAND

ALICE BANG BERNTSEN

BEBOERVALGT MEDLEM
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SELSKABSBESTYRELSEN
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