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26. maj 2013 

 

 

Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013 – Nykøbing F. Boligselskab 

 

Organisationsbestyrelsens beretning for året 2012 v/Werner I. Madsen 

 

Nedlukning af LF Bo 

En sejtrækker 

I 2012 har nedlukningen af LF Bo fyldt rigtig meget – og det skal ikke være nogen hem-

melighed, at det har været opslidende og forbundet med en del forhindringer på vejen. 

Og når jeg siger forhindringer, så var det dels, at vi måtte fritstille LF Bos direktør Jens 

Lorenzen den 24. september 2012, da LF Bos bestyrelse skønnede, at der ikke var den 

ønskede fremdrift og opbakning til at få lukket LF Bo – og dels, at vi først her i 2013, 

hvor vi havde fokus på at dele boet, at vi blev bekendt med, at der skulle en likvidation 

til at få lukket LF Bo. Det vil sige, at der skulle udpeges 3 likvidatorer – en fra Kommu-

nen, en fra Ministeriet og en for LF Bo.  

 

BL har skuffet 

Det er meget skuffende, at BL, som har været vores juridiske rådgivere – rådgivere vi 

har betalt rigtig mange penge for at sikre, at vi gjorde tingene, som loven foreskriver – 

ikke har ført os sikkert gennem adskillelsen, så desværre heller ikke her gik det som for-

ventet. 

De udpegede likvidatorer er kammeradvokaten v/ Finn Mejnertsen for Ministeriet for By-

Bolig og Landdistrikter, advokat Lars Stuckert for Lolland Kommune samt advokat Asger 

Larsen for LF Bo. 

Fissionsudvalget, som består af Niels Kruse og Per Dalhammer fra Lollands Boligforening 

og Lotte Pedersen, Lis Bentin og jeg – Werner I. Madsen – fra Nykøbing F. Boligselskab 

har netop været til møde med advokat Asger Larsen. Et meget positivt møde, der gav os 

den fornødne tryghed om, at der med Asger Larsen nok skal komme en god og reel af-

slutning af LF Bos likvidation, som først er sket pr. 17. maj 2013 – og med offentliggørel-

se i Statstidenden den 22. maj.  

Med Jens Lorenzens fritstilling blev driftschef Per Dalhammer konstitueret som direktør 

for LF Bo pr. 1. oktober 2012 frem til LF Bos forventede ophør med udgangen af decem-

ber 2012.  
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Hvad er der ellers sket i Nykøbing F. Boligselskab i 2012? 

 

Regnskab 2012 

Forventet overskud blev til underskud 

Regnskabet for 2012 er på dagsordenen i dag, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på 

– ud over at nævne, at – som I kan se i det materiale, I har modtaget fra administratio-

nen – så kommer boligorganisationen desværre også for 2012 ud med et underskud – 

det vil sige et underskud på 1.282.785 kr. mod et forventet overskud på 340.500 kr. , 

men det er der trods alt en forklaring på, som vores direktør Lis Bentin vil give, når vi 

når til det punkt. 

 

Afdelingerne 

El-installationer 

Når vi ser på, hvad der er sket i afdelingerne i 2012, så har der bl.a. været fokus på at 

sikre, at vi har lovlige el-installationer i vores afdelinger. Derfor besluttede organisati-

onsbestyrelsen på mødet den 2. maj 2012, at der skulle foretages eftersyn af samtlige 

afdelingers el-hovedtavler. Dette arbejde er nu afsluttet og har kostet i alt 533,926,58 

kr.. Det har været en nødvendig investering for med det beløb kan vi konstatere, at der 

var flere afdelinger, der ikke havde lovlige el-installationer – men det er nu udbedret og 

vi kan sætte hak ved den opgave og glæde os over resultatet. 

 

Varmemålere med fjernaflæsning 

Derudover har vi i 2012 været i gang med at få skiftet til varmemålere med fjernaflæs-

ning – også en investering i fremtiden, som gør vores hverdag meget nemmere, når vi 

via pc’en kan få adgang til vores varmeforbrug. Et arbejde vi forventer fortsætter i 2013, 

så alle afdelinger inden årets udgang har varmemålere med fjernaflæsning. 

 

Prækvalifikation til Huslejestøtte 

Afdeling 9 (Gedservej) – det er jo min egen afdeling – er af Landsbyggefonden blevet 

prækvalificeret til huslejestøtte primært på baggrund af beboersammensætningen – hvor 

der er en overvægt af etniske beboere. Prækvalifikationen til huslejestøtte er et led i hel-

hedsplanen for ReStart Lindholm, hvor afdeling 9 sammen med afdeling 11 og afdelin-

gerne i Boligselskaberne Fjordparken og Vendersbo i Lindholmområdet har søgt om ny 

bevilling via en ny helhedsplan for Lindholmområdet.  

Afdeling 11 (Lindevænget) blev ikke prækvalificeret til huslejestøtte, da beboersammen-

sætningen er en anden end i afdeling 9 på Gedservej.  

Landsbyggefonden skal have vores ansøgning inden udgangen af juni 2013, og så må se, 

om afdeling 9 bliver tilgodeset med huslejestøtte, som afdelingen er blevet prækvalifice-

ret til. 
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Beboerdemokratiet for nedadgående  

Det er med beklagelse og ærgrelse at måtte konstatere, at vi i det forløbne år har ”mi-

stet” 3 afdelingsbestyrelser – det vil sige afdeling 25 (Fjordbakken), afdeling 34 (Grøn-

negården) og afdeling 35 (Hammerlodden/Teglværksgade). Derfor har vi både i organi-

sationsbestyrelsen og som bekendt også på seneste møde for afdelingsbestyrelserne 

drøftet, hvad vi kan gøre for at få vores beboere til at engagere sig i beboerdemokratiet. 

Et emne vi skal bruge meget mere energi på fremadrettet, så vi får øget antallet af afde-

linger med afdelingsbestyrelser i årene fremadrettet. 

 

Udlejning 

Fokus på hurtig genudlejning 

Udlejningen har været et fokusområdet fra vores nye direktørs side – hvor der fra hen-

des start har været fokus på at få vendt udlejningssituationen med en del tomme boliger 

og store udgifter til tomgangsleje. Og jeg må sige, at der er sket noget – dels kom vores 

boliger på vores hjemmeside (lidt rystende, at der skulle en ny direktør til, for at det blev 

en realitet). Derudover vedtog organisationsbestyrelsen en ændret forretningsgang i for-

bindelse med fraflytningerne – og ikke mindst har vi annonceret i lokalaviserne med ledi-

ge boliger. Det har givet bonus med den konsekvens, at der stort set ikke er lejeledighed 

i dag. 

 

Byggeudvalg 

Renoveringer sat på stand by 

Der har ikke været så meget gang i renoveringer i det seneste år – primært på grund af, 

at tingene desværre mere eller mindre gik i stå med udmeldingen i 2011 om, at LF Bo 

skulle ophøre med udgangen af 2012 – samtidig med ændret kontoklassifikation, hvor 

inspektørerne skulle bruge en del tid på at konvertere data. 

 

Møllebakken – eneste renoveringssag ind i 2012 

Vi har derfor kun haft et byggeudvalg i afdeling 6 Møllebakken omhandlende renovering 

bad, vandledning og afløb – derudover individuelle køkkenrenoveringer. Byggesagen 

skulle være afsluttet i 2012, men sådan gik det desværre ikke, men sagen er nu i sin 

afsluttende fase med færdiggørelsen af byggeregnskabet, herunder slutafregninger og 

varslinger om fremtidige huslejer for beboerne på Møllebakken. 

Det er glædeligt, at vi med denne omfattende renovering nu har nogle rigtig dejlige lej-

ligheder at kunne tilbyde både vores nuværende og kommende beboere på Møllebakken. 
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Restart Lindholm 

Eksisterende projekt blev forlænget 

Vi har siden 2008 haft et fælles projekt i Lindholmområdet sammen med boligselskabet 

Vendersbo v/Domea og boligselskabet Fjordparken samt Guldborgsund Kommune. Pro-

jektet har kørt rigtigt godt med synlige resultater for området, men bevillingen, herunder 

helhedsplanen, udløb med udgangen af 2012.  

Heldigvis var der fortsat penge i projektet, som ikke var blevet brugt, så vi havde mulig-

hed for at forlænge projektet frem til 30. juni 2013 – og dermed fastholde de medarbej-

dere, der var tilknyttet projekt - hvor vi skønnede, at vi havde en ny helhedsplan, herun-

der en bevilling fra Landsbyggefonden i hus for de følgende 4 år. 

 

Fællessekretariat med sekretariatsleder 

Med helhedsplanerne i Lolland og Falster har Landsbyggefonden stillet krav om, at der 

skal etableres et fællessekretariat med en sekretariatsleder, der skal binde de boligsocia-

le projekter i Nakskov-Maribo-Rødby-Nykøbing F sammen. Og der er for nyligt blevet 

ansat en sekretariatsleder til at forestå denne opgave.  

Det er vigtigt for Lindholmområdet, at vi fik forlænget perioden - det er unægtelig bedre 

at forebygge end at helbrede, og vi må forholde os til, at det vil fortsætte langt ud i 

fremtiden. 

 

Forvaltningsrevision 

Fremtidigt fokusområde 

Forvaltningsrevision er et område, der i forbindelse med nedlukningen af LF Bo ikke har 

fyldt så meget – men det det gjort her i 2013 og det fokus vil blive øget – bl.a. vil orga-

nisationsbestyrelsen blive inddraget – i forbindelse med et seminar i slutningen af juni 

måned i år. 

Forvaltningsrevision handler jo om at skabe en vedvarende bevidsthed om omkostnin-

gerne og effektiviteten i boligorganisationernes virksomhed. Forvaltningsrevision skal 

dels øge gennemskueligheden og sikre en rationel drift i det støttede byggeri og dels 

styrke det offentlige tilsyn. Samtidig er indførelse af forvaltningsrevision et led i bestræ-

belserne på at styrke beboerdemokratiet og skabe større ansvarlighed i de enkelte bolig-

organisationers bestyrelser.  

 

Sparsommelighed, produktivitet og effektivitet 

De overordnede principper for forvaltningsrevision er sparsommelighed, produktivitet og 

effektivitet – områder, vi har og skal have fokus på. Derfor har vi i dag bl.a. et forslag 

om ny ressourcemodel på dagsordenen, der netop har fokus på øget effektivitet, spar-

sommelighed og produktivitet. 

 

  



5 
 

Udskiftning i organisationsbestyrelsen 

Nyt medlem af organisationsbestyrelsen 

Ved sidste års repræsentantskabsmøde blev John Nilsson nyvalgt til organisationsbesty-

relsen – John er som bekendt afdelingsformand i afdeling 1 – og John har været en god 

medspiller på holdet i det forgangne år – så tak for det John. 

 

Personale 

BL har været rådgivere på personaledelen 

Med udmeldingen om LF Bos ophør gik der i 2012 en proces i gang via konsulenter fra BL 

med at få delt de ansatte i administrationen mellem de to selskaber. Et langstrakt forløb, 

synes jeg.  

På trods af fordelingen af de ansatte mellem de to selskaber blev medarbejderne sidden-

de i de respektive lokaler, som de var tilknyttet – først i oktober 2012 flyttede admini-

strationen fysisk, så de var i de respektive lokaler – tilknyttet de boligselskaber, de frem-

adrettet skulle være en del af.   

Det var også noget der kostede tid og energi - alene at få delt it, telefonsystem m.m. – 

og indtil medarbejderne atter fandt fodfæste i nye omgivelser med nye eller rettere 

”gamle” kolleger. 

 

Ny direktør 

Med LF Bos ophør besluttede vi at søge en ny direktør gennem firmaet Mercuri Urval. 

Dette samarbejde har fungeret upåklageligt. Mercuri Urval udvalgte efter 72 ansøgninger 

og 13 personlige samtaler 4 kandidater. Disse 4 kandidater blev præsenteret (på papir 

) for en samlet bestyrelse samt en medarbejderrepræsentant. Ud af disse 4 udvalgte vi 

3 personer til en personlig samtale.  

Ansættelsesudvalget, som bestod af formand Werner Ifversen Madsen og næstformand 

Jørn Stevns samt medarbejderrepræsentant Lotte Petersen, valgte efter samtale med 

alle 3 personer at indstille til organisationsbestyrelsen at ansætte Lis Bentin som ny di-

rektør med start 1. august 2012. Denne indstilling blev enstemmigt vedtaget af organisa-

tionsbestyrelsen. 

 

Hvorfor ansættelse allerede 1. august 2012? 

Formålet med ansættelse af Lis Bentin allerede pr. 1. august 2012 var dels at få en di-

rektør, der kunne være med til at træffe de fremtidige beslutninger via fissionsudvalget 

og dels for at Lis Bentin kunne få en fair chance for at sætte sig ind i forholdene - lære 

personalet at kende og de forskellige forretningsgange i Nykøbing F. Boligselskab - så Lis 

Bentin var gearet til at starte Nykøbing F. Boligselskab som et selvstændigt boligselskab 

pr. 1. januar 2013. 
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Ilddåb 

Jeg må sige, at Lis Bentin fik sin ilddåb. Som tidligere nævnt i beretningen, blev direktør 

Jens Lorenzen fritstillet den 24. september 2012, og det gav Lis Bentin yderligere udfor-

dringer – specielt, da det viste sig, at der blev overdraget en del hængepartier, som skul-

le have været afsluttet for meget længe siden – det var virkelig en meget overraskende 

og ærgerlig streg i regningen. 

Men jeg må sige – at det på trods – så er der allerede sket en overvældende udvikling i 

vores selskab alene i den korte tid, Lis Bentin har været ansat. Og med den fart, der er 

på udviklingen, så tegner det lyst – for vi er sakket bag ud i de forgangne år – og det er 

der nu ved at blive rettet op på - heldigvis.  

 

Tålmodighed 

Når det er sagt, så er det vigtigt, at afdelingsbestyrelserne - på trods - udviser den for-

nødne tålmodighed, selvom vi ved, at Lis Bentin er på næsten alle døgnets 24 timer. Der 

er rigtig mange ting, der kræver fokus – og det tager tid – netop fordi, der bliver gået til 

bunds i sagerne, så der bliver ryddet op én gang for alle – og det kan vi som bestyrelser 

og repræsentantskab kun være tilfredse med – men det tager tid – lang tid….. 

 

Ny organisering 

Med Nykøbing F. Boligselskab som selvstændigt boligselskab fra og med 2013 – blev der 

i 2012 igangsat en organisationsproces for at sikre, at en ny struktur var på plads den 1. 

januar 2013. Derfor blev der nedsat et strukturudvalg med repræsentanter fra admini-

stration, ejendomsfunktionærerne og håndværkerne – og med udgangen af 2012 kunne 

organisationsbestyrelsen godkende den nye fremtidige struktur som bygger på en flad 

struktur – via en matrixorganisering – der giver mere ansvar til de ansatte uden unødige 

lederlag. Derfor blev områdekontoret heller ikke en del af den nye organisering. Det vil 

sige, at alle har direkte reference til direktøren. 

Med ny organisering blev det samtidig besluttet at få implementeret IT ude i afdelinger-

ne, så vi også på den front nu er up-to-date.  

 

Strukturudvalget 

Tillad mig kort og nævne strukturudvalget, hvor organisationsbestyrelsen fornemmer en 

fornyet gejst i blandt hele personalet med troen på, at fremtiden tegner godt for Nykø-

bing F. Boligselskab. Glædeligt er det, at personalet i marken har fået valgt en tillids-

mand og en suppleant – som skal være en sparring og stødpude i organisationen – og 

jeg fornemmer, at der er en god kemi og overensstemmelse mellem ledelsen og tillids-

folkene, hvor vores direktør slår på tromme for, at det ikke er ”dem/os” - altså ledelse og 

medarbejdere som modpoler, men et ”vi” – hvor vi har et fælles ansvar og et fælles mål. 
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Positiv ånd og gejst 

Organisationsbestyrelsen er helt enige i, at den positive ånd og gejst, der viser sig i dag, 

at den fortjeneste skal tillægges Lis Bentin, det er virkelig en fornøjelse at arbejde sam-

men med dig Lis, vi er meget taknemmelige for, at vi har fået dig som direktør i vores 

boligselskab. 

 

2013 er etableringsåret 

Vi er alle enige i, at 2013 betragtes som etableringsåret, hvor alle bolde skal i luften så 

opbygningen – eller genopretningen – af Nykøbing F. Boligselskab kan blive en realitet, 

så alle beboere kan være stolte over at bo i vores boligselskab – og personalet kan være 

stolte af at være ansat i Nykøbing F. Boligselskab. 

 

Fremtiden 

Midt i en krisetid 

Om vi bryder os om det eller ej, så må vi ikke lukke øjnene for, at vi er midt i en krisetid. 

En krisetid, der kræver, at vi som repræsentantskab – og afdelingsbestyrelser erkender 

det – og fokuserer på, at vi skal holde huslejerne nede. Reallønnen er faldende og ydel-

sesstøtten aftrappes – det ved vi.  

Der er stigende offentlige udgifter og afgifter, som vi ikke har indflydelse på. Derfor er 

det nødvendigt, at vi optimerer den daglige drift, at vi har fokus på produktivitet og ef-

fektivitet – og ikke mindst skal vi have fokus på, hvad det er for en service, vi vil give 

vores beboere – hvad har råd til? 

Det er vigtige emner, som vores direktør har varslet, at det bliver noget, vi skal drøfte og 

forholde os til både i organisationsbestyrelsen, i afdelingsbestyrelserne og i repræsen-

tantskabet. 

Vi har p.t. et boligselskab i knæ – og derfor er der behov for en gennemgribende ”orga-

nisatorisk” genopretningsplan – vi skal alle indstille os på nye tider – men nye tider be-

høver jo nødvendigvis ikke være til det dårlige – tvært imod er jeg af den overbevisning, 

at det bliver meget mere spændende – for ikke at bruge ordet ”sjovere” at være en del 

af beboerdemokratiet. 

 

På det personlige plan 

Tak til organisationsbestyrelsen 

Jeg vil gerne rette en stor tak til min organisationsbestyrelse for et utrolig godt samar-

bejde, tak for den åbenhed og ærlighed og ikke mindst den tillid, I har vist mig.  
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Tak til medarbejderne 

Stor tak til alle medarbejdere for deres indsats for Nykøbing F. Boligselskab. Tak til ad-

ministrationen – det vil sige til Lotte Petersen for, at dette repræsentantskab er stablet 

på benene – også tak til økonomifunktionen – det vil sige til Kate Petersen og Anette 

Rasmussen, som begge er her i dag. I har arbejdet hårdt for at nå at blive færdige med 

alle regnskaberne for 2012 – budget for organisationen for 2014 – og ikke mindst alle 

varmeregnskaberne – samtidig med et byggeregnskab – jeg ved fra Lis Bentin, at det har 

trukket tænder ud – og at I har kæmpet en brav kamp for at nå det hele til tiden – godt 

gået. 

 

Tak til repræsentantskabet og afdelingsbestyrelserne 

Stor tak til repræsentantskabet for et godt samarbejde i det forgangne år og ikke mindst 

tak for den tillid, I viser os til det arbejde, vi er i gang med. 

 

Tak til direktøren 

Sidst, men ikke mindst, en stor tak til dig Lis, for et utroligt godt samarbejde, det er en 

fornøjelse at arbejde sammen med en så professionel og dygtig direktør. Tak.  


