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Bestyrelsens beretning 2019 v/formand Bent Jacobsen
Kære repræsentantskab
Rigtig hjertelig velkommen.
Vi har endnu engang haft mangen aktivitet her i 2018-19, og fra 1. januar
2019 blev vi - ALFABO med egen administration.
Den nye direktør, Martin Holst, startede den 1. september 2018. Det øvrige
personale blev ansat henover sommeren og efteråret og den 1. november
2018 var alle stillinger besat.
Der blev arbejdet hårdt og med mange ekstra timer for at blive klar til den 1.
januar 2019. Alle skulle sættes ind i det nye IT-system.
Sammen med medarbejdere fra DOMEA.dk blev den store opgave med
konverteringen gennemført, trods store udfordringer med vores tidligere
administrator.
Her skal bringes en stor tak til personalet, både i administrationen samt de 2
servicecentre. I har alle ydet en fantastisk indsats, som har været med til at
dette kunne lykkes.
Ved udgangen af februar meddelte Martin Holst, at han ønskede at blive løst
fra sin kontrakt som direktør, og organisationsbestyrelsen imødekom dette.
Vores mangeårige næstformand, Ole Christensen valgte i foråret 2019, at
trække sig fra bestyrelsen. Ole skal have en stor tak for samarbejdet, og jeg
har været rigtig glad for det samarbejde. Jeg er sikker på, at den samlede
bestyrelse er kede af, at Ole valgte at forlade bestyrelsen.
Held og lykke til Ole fremover.
Da Martin Holst stoppede, kontaktede vi Thomas Holluf Nielsen, den adm.
direktør fra DOMEA.dk, om de kunne hjælpe ALFABO i den situation.
DOMEA.dks regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen blev indsat på deltid som
konstituerende direktør med omgående virkning og frem til vi kunne få ansat
en ny direktør.
Ny direktør
Ultimo maj tilbød vi Erik Lønne Gottfredsen stillingen som direktør for ALFABO,
han sagde ja, og tiltræder stillingen den 1. september i år. Vi glæder os til at
fortsætte det gode samarbejde. En del af jer har allerede mødt Erik til budgetog afdelingsmøder.

Der har været afholdt 16 bestyrelsesmøder, og møder med Kolding Kommune
samt en række møder i vores mange forskellige byggeudvalg.
Der har også været mange møder vedr. ghettoområderne i ”Udvalget for
Udsatte Boligområder, UUB §17 stk. 2”.
I den forbindelse har I som repræsentantskabsmedlemmer været indkaldt til 3
ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Ny hjemmeside
Version 1.0 af den ny hjemmeside er endelig kommet i luften ”ALFABO.dk”.
Der skal fremover ske en del rettelser på de forskellige sider, men det var ikke
muligt, at få overdraget materialet fra vores hjemmeside hos Lejerbo.
Der arbejdes videre med udviklingen til en version 2.0, så afdelingerne selv vil
kunne lægge indhold ind på afdelingens side. Indtil dette er på plads, kan
bestyrelserne sende det materiale, som skal på siden til mig, Bent Jacobsen,
så vil jeg uploade det mest nødvendige, og det samme gælder rettelser til det,
der allerede står på siderne i dag.
Nye afdelinger i ALFABO
Vi har afleveret en række nye byggerier.
Her skal nævnes:
Bekkasinvej i Grindsted (Billund kommune) med 40 familieboliger.
Skolegade i Grindsted (Billund kommune) med 46 familieboliger.
Haraldsvej i Vejen med 41 familieboliger opført som dobbelthuse.
Ungdomsboligerne på Teglgårdsvej 21 med 27 boliger.
Fyrværkeriparken på Kløvkærgrunden i Seest med 35 familieboliger og et
fælleshus.
Elmedraget i Eltang, Kolding med 24 familieboliger opført som dobbelthuse.
Vi byder alle vores nye beboere velkommen i ALFABO.
De øvrige byggeaktiviteter vil jeg komme ind på senere.

En af de store udfordringer har været regeringens krav til effektivisering.
I den almene sektor løser vi jo mange samfundsopgaver, hvor vi også tager os
af de svageste i samfundet.
Vi har altid arbejdet for at holde huslejerne nede på et niveau, så almindelige
mennesker også kan bo til rimelige priser og i en boligstandard, som på det
øvrige boligmarked.
I 2018 er vi nået rigtig langt med effektiviseringen, hvilket også kunne ses ved
de netop afholdte budgetmøder.
Forsikringsudbud - konto 110 - med store besparelser på knapt 1 mill. på
årsbasis.
Administrationsbidrag - Konto 120 - på de lovede kr. 2.500,- for 2019, og en
lille forhøjelse på kr. 145,- til kr. 2.645,- i 2020.
Dette skal sammenlignes med det tidligere bidrag i 2018 på kr. 3.845,- til
administrationsorganisationen Lejerbo.
Udtrædelsen af Administrationsorganisationen Lejerbo
Lejerbo ville ikke udføre og aflevere årsregnskaberne for 2018 for selskabet og
samtlige afdelinger. Dette er en del af den ydelse der er indeholdt i
administrationsbidraget, som vi har betalt i 2018.
Dernæst ville de ikke aflevere vores data fra NETs, så vi kunne opkræve
husleje og opskrivningsgebyr.
Det er os, der er dataejer, og vi måtte igennem en lang proces med advokater,
før det lykkedes at få udleveret disse data.
Vi modtog dataene den 15. december 2018 og sidste frist for opkrævning af
husleje for januar var den 17. december.
Med fælles indsats fra DOMEA.dk og administrationen lykkedes det til tiden.
I forbindelse med regnskabsaflæggelse og budgetter gav det også store
udfordringer hos BDO København, som var købt ind til at lave
årsregnskaberne, BDO Kolding som revisor samt regnskabsafdelingen hos
DOMEA.dk og i vores egen administration.
Som de fleste af jer er bekendt med, gav det store udfordringer med at nå alle
budget- og afdelingsmøder inden mødet i dag.

Fristen for aflevering til det offentlige er den 1. juli 2019.
Vi har stort set nået det, men kun fordi der har været arbejdet hårdt fra alle
involverede parter.
Og tak for jeres store forståelse for den pressede situation med budget- og
afdelingsmøder.
Stor tak til alle parter.
Fremtiden for ALFABO
ALFABOs bestyrelse vil sammen med direktionen i løbet af efteråret holde et
strategiseminar, hvor den fremtidige udvikling vil blive planlagt.
Hvordan skal ALFABOs vækst se ud? En målsætning for vækst kunne være 2%
flere boliger om året, og dette skal ske gennem nybyggeri og fusioner med
andre boligorganisationer.
Udviklingsområder er langs motorvejen fra Kolding til Esbjerg, nordover via
Varde, Grindsted, Billund, Horsens, Odder, Vejle og Fredericia. Mod øst på Fyn
frem til Odense med områder langs motorvejen og jernbanen. For alle disse
gælder, at det er områder i udvikling og ikke afvikling.
I forbindelse med øget nybyggeri, vil vi trække mere af byggeadministrationen hjem til os selv, da der ligger en fornuftig forretning i det.
I dag består vores Bygge- og udviklingsafdeling af Georg Schmidt samt tilkøb
af ydelser fra BO-Vest.
BO-Vests byggeafdeling består i dag blandt andet af tidligere medarbejdere fra
Lejerbos byggeafdeling, som alle har arbejdet for os de vi var Lejerbo Kolding.
Administrationen vil naturligvis vokse i takt med det øgede antal boliger vi
administrerer, således at der er balance mellem indtægter og udgifter.
Nye udlejningsregler
Med ikrafttræden pr. 1. juli 2019 er der nye regler fra ministeriet vedr.
ventelisterne.
I dag kommer de, der står på den interne venteliste foran dem på den
eksterne venteliste.

Fra d. 1. juli 2019 vil den eksterne venteliste blive sidestillet med den interne
venteliste, dog således, at hver 2. bolig tilbydes boligsøgende fra den eksterne
venteliste.
Der er også kommet nye udlejningsregler for Munkebo, da den er på
ghettolisten.
Her er kravet for at komme i betragtning til en bolig, at man ikke må være på
overførselsindkomst, og at der skal afleveres en ren straffeattest.
På den politiske side ser vi frem til, at den ny regering vil anerkende den
Almene Sektor for den store indsats vi yder til samfundet.
Vi har fået et selvstændigt Boligministerium til varetagelse af vores interesser,
minister er Kaare Dybvad.
Byggeaktivitet
Vi har gennem flere år arbejdet for at skaffe bæredygtigt byggeri.
I ALFABO bygger vi flere steder:
Bekkasinvej i Grindsted (Billund kommune) med yderligere 40 familieboliger,
med indflytning i år.
Haraldsvej i Vejen med yderligere 30 familieboliger, med indflytning i år.
Warmingsgade i Kolding med 36 familieboliger, med indflytning 2020.
Vonsild Mølle II med 10 familieboliger, med indflytning 2020.
Campus II ved Campus Living Kolding med yderligere 46 stk. ungdomsboliger,
10 stk. 2-værelses familieboliger samt 5 stk. 3-værelses familieboliger, med
indflytning 2020.
Ansager Søpark i Ansager (Varde Kommune) med 25 familieboliger opført som
dobbelt- og rækkehuse, med indflytning 2020.
Afslutning
Til allersidst vil jeg sige, at jeg er utrolig glad for at komme rundt i
afdelingerne og møde jer ved mange forskellige afdelingsmøder og andre
aktiviteter.
Så jeg vil slutte med at sige tak til jer, afdelingsrepræsentanter for den tillid I
har vist os i bestyrelsen i det år, der er gået.

Også en tak til ejendomsfunktionærer i de to servicecentre, administrationen i
Kolding Åpark, medarbejderne ved DOMEA.dk og til mine bestyrelseskollegaer
for et godt samarbejde og en stor indsats.
TUSIND TAK og tak for ordet.

