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Kære afdelingsbestyrelsesmedlemmerKære afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Her får I det andet infoblad om Århus Om-Her får I det andet infoblad om Århus Om-
egn (ÅO) og Østjysk Boligs (ØB) fusionspla-egn (ÅO) og Østjysk Boligs (ØB) fusionspla-
ner. Infobladene vil som minimum komme ner. Infobladene vil som minimum komme 
månedligt frem til de repræsentantskabs-månedligt frem til de repræsentantskabs-
møder i august 2021, hvor beslutningen om møder i august 2021, hvor beslutningen om 
en fusion skal træffes.en fusion skal træffes.

Infobladene laves i et samarbejde mellem Infobladene laves i et samarbejde mellem 
ÅO og ØB af informationschef i ÅO, Tina ÅO og ØB af informationschef i ÅO, Tina 
Axelsen, og kommunikationsansvarlig i ØB, Axelsen, og kommunikationsansvarlig i ØB, 
Vibeke Harder.Vibeke Harder.

Infobladene udsendes direkte til jer pr. mail, Infobladene udsendes direkte til jer pr. mail, 
og de vil også kunne findes på begge bolig-og de vil også kunne findes på begge bolig-
organisationers hjemmesider, og for ÅO’s organisationers hjemmesider, og for ÅO’s 
vedkommende også på Min Side.vedkommende også på Min Side.

I dette infoblad kan I læse mere om, hvad I dette infoblad kan I læse mere om, hvad 
den politiske styregruppe og den admini-den politiske styregruppe og den admini-
strative styregruppe har taget fat på. Målet strative styregruppe har taget fat på. Målet 
med gruppernes arbejde er at vende alle med gruppernes arbejde er at vende alle 
sten på vejen frem mod repræsentantskabs-sten på vejen frem mod repræsentantskabs-
møderne – for en så vigtig beslutning skal møderne – for en så vigtig beslutning skal 
tages på det bedst belyste grundlag.tages på det bedst belyste grundlag.

God læselyst!God læselyst!

Hvorfor kan beslutningen om fusionen ikke  Hvorfor kan beslutningen om fusionen ikke  
sendes til urafstemning blandt beboerne?sendes til urafstemning blandt beboerne?

På flere af de møder, Katja Hillers og Leif Jensen På flere af de møder, Katja Hillers og Leif Jensen 
har holdt med afdelingsbestyrelserne i både ØB og har holdt med afdelingsbestyrelserne i både ØB og 
ÅO, er der blevet spurgt til, hvorfor det er repræ-ÅO, er der blevet spurgt til, hvorfor det er repræ-
sentantskaberne, der skal tage stilling til en fusion sentantskaberne, der skal tage stilling til en fusion 
– og ikke alle beboere. – og ikke alle beboere. 

Det er absolut et relevant spørgsmål, da det er Det er absolut et relevant spørgsmål, da det er 
muligt at benytte sig af en urafstemning i andre muligt at benytte sig af en urafstemning i andre 
sammenhænge – f.eks. på afdelingsmøderne. sammenhænge – f.eks. på afdelingsmøderne. 
Enkelt fortalt betyder det, at man på afdelingsmø-Enkelt fortalt betyder det, at man på afdelingsmø-
det kan begære vedtagelsen af et forslag sendt til det kan begære vedtagelsen af et forslag sendt til 
urafstemning – altså en skriftlig afstemning blandt urafstemning – altså en skriftlig afstemning blandt 
alle afdelingens stemmeberettigede beboere og alle afdelingens stemmeberettigede beboere og 
ikke kun de fremmødte.ikke kun de fremmødte.
  
Når en urafstemning ikke er mulig ved beslutnin-Når en urafstemning ikke er mulig ved beslutnin-
gen om en fusion, skyldes det normalvedtægterne gen om en fusion, skyldes det normalvedtægterne 
for almene boliger i Lov om Almene Boliger. for almene boliger i Lov om Almene Boliger. 

Heraf fremgår det, at det er repræsentantskabet Heraf fremgår det, at det er repræsentantskabet 
som øverste myndighed, der alene kan beslutte en som øverste myndighed, der alene kan beslutte en 
fusion. ØB og ÅO må ikke indskrænke bestemmel-fusion. ØB og ÅO må ikke indskrænke bestemmel-
serne i normalvedtægterne ved f.eks. at give mu-serne i normalvedtægterne ved f.eks. at give mu-
lighed for en urafstemning blandt beboerne i stedet lighed for en urafstemning blandt beboerne i stedet 
for, at repræsentantskabet træffer beslutningen.  for, at repræsentantskabet træffer beslutningen.  

OBS: OBS: 

Du kan finde vedtægterne på vores hjemmesider Du kan finde vedtægterne på vores hjemmesider 
og her læse om repræsentantskabets beføjelser. og her læse om repræsentantskabets beføjelser. 
Hos ØB findes bestemmelsen i vedtægternes kap. Hos ØB findes bestemmelsen i vedtægternes kap. 
3, §5, stk. 5, mens det fremgår af kap. 3, §5, stk. 3 3, §5, stk. 5, mens det fremgår af kap. 3, §5, stk. 3 
i ÅO’s vedtægter.i ÅO’s vedtægter.
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Hvis du har spørgsmål om, kommentarer til eller  
gerne vil vide mere om en eventuel fusion, så er  
du velkommen til at sende en mail til enten  
info@ojba.dk eller bolig@aarhusomegn.dk.

Nyt fra den politiske styregruppeNyt fra den politiske styregruppe
  
Den politiske styregruppe (PS) har på sit møde Den politiske styregruppe (PS) har på sit møde 
den 15. marts taget hul på den lange liste af den 15. marts taget hul på den lange liste af 
forhold, der skal drøftes og opnås enighed forhold, der skal drøftes og opnås enighed 
omkring inden en eventuel fusion. Der er både omkring inden en eventuel fusion. Der er både 
forskellige praktiske ting, der skal tages stilling forskellige praktiske ting, der skal tages stilling 
til, men den ser også på mere overordnede til, men den ser også på mere overordnede 
emner som for eksempel en ny fælles vision.  emner som for eksempel en ny fælles vision.  

PS er af praktiske ting blandt andet gået i gang PS er af praktiske ting blandt andet gået i gang 
med at beskæftige sig med emner som sam-med at beskæftige sig med emner som sam-
menfald i afdelingsnumre, hvor en eventuel ny menfald i afdelingsnumre, hvor en eventuel ny 
organisation skal have til huse, og hvordan en organisation skal have til huse, og hvordan en 
sammenlagt organisationsbestyrelse skal se sammenlagt organisationsbestyrelse skal se 
ud. ud. 

Den politiske styregruppe består af Katja Den politiske styregruppe består af Katja 
Hillers, Susanne Jørgensen og Heidi Lykke Hillers, Susanne Jørgensen og Heidi Lykke 
Rosenberg fra ØB samt Jette Holgersen, Tom Rosenberg fra ØB samt Jette Holgersen, Tom 
Weber-Hansen og Jytte Gissel fra ÅO. Weber-Hansen og Jytte Gissel fra ÅO. 

Næste møde i PS er den 29. marts.Næste møde i PS er den 29. marts.

Vi vil meget gerne i dialog med alle beboere Vi vil meget gerne i dialog med alle beboere 
om fusionenom fusionen

I en verden uden coronarestriktioner ville vi I en verden uden coronarestriktioner ville vi 
indbyde alle interesserede beboere til fysiske indbyde alle interesserede beboere til fysiske 
stormøder, men det lader sig nok ikke gøre stormøder, men det lader sig nok ikke gøre 
foreløbigt trods den begyndende genåbning.foreløbigt trods den begyndende genåbning.

Derfor arbejder vi på en Plan B, for vi vil gerne Derfor arbejder vi på en Plan B, for vi vil gerne 
dialogen og ikke mindst høre beboernes hold-dialogen og ikke mindst høre beboernes hold-
ninger til en mulig fusion. ninger til en mulig fusion. 

Vi har fået fremvist et nyt online værktøj til be-Vi har fået fremvist et nyt online værktøj til be-
boerinddragelse, som vi forventer kan bruges i boerinddragelse, som vi forventer kan bruges i 
denne sammenhæng. denne sammenhæng. 

Vi forventer at kunne gennemføre disse digi-Vi forventer at kunne gennemføre disse digi-
tale ”stormøder” i begyndelsen af maj, men vi tale ”stormøder” i begyndelsen af maj, men vi 
vender naturligvis tilbage med mere information vender naturligvis tilbage med mere information 
inden.inden.

Nyt fra den administrative styregruppe Nyt fra den administrative styregruppe 

Den administrative styregruppe (AS) holdt Den administrative styregruppe (AS) holdt 
opstartsmøde den 1. marts, og det første rigtige opstartsmøde den 1. marts, og det første rigtige 
møde blev afholdt den 8. marts. Ligesom den møde blev afholdt den 8. marts. Ligesom den 
politiske styregruppe afholder den møde hver politiske styregruppe afholder den møde hver 
anden uge, så gruppen mødtes igen i mandags.anden uge, så gruppen mødtes igen i mandags.

AS består af udviklingschef Kim Kjærgaard og AS består af udviklingschef Kim Kjærgaard og 
udlejningschef Connie Koppel fra ØB, samt udlejningschef Connie Koppel fra ØB, samt 
sekretariatschef Marianne Brammer og driftschef sekretariatschef Marianne Brammer og driftschef 
Jacob Rahbek fra ÅO. Leif Jensen, direktør i ÅO, Jacob Rahbek fra ÅO. Leif Jensen, direktør i ÅO, 
er formand for gruppen.er formand for gruppen.

AS er gået i gang med at kortlægge arbejdet i AS er gået i gang med at kortlægge arbejdet i 
organisationernes afdelinger og de medarbejder-organisationernes afdelinger og de medarbejder-
kompetencer, der findes i hhv. ØB og ÅO. Der kompetencer, der findes i hhv. ØB og ÅO. Der 
arbejdes med beskrivelse af de enkelte opgaver arbejdes med beskrivelse af de enkelte opgaver 
i de respektive afdelinger i begge boligorgani-i de respektive afdelinger i begge boligorgani-
sationer. Medarbejdere skal mødes og drøfte, sationer. Medarbejdere skal mødes og drøfte, 
hvorledes man ser opgaverne løst og eventuelt hvorledes man ser opgaverne løst og eventuelt 
placeret i organisationen fremover. I sidste ende placeret i organisationen fremover. I sidste ende 
skal dette arbejde munde ud i et udkast til en ny skal dette arbejde munde ud i et udkast til en ny 
organisationsplan. organisationsplan. 

Gruppen har derudover arbejdet med en detal-Gruppen har derudover arbejdet med en detal-
jeret tidsplan for processen frem mod repræsen-jeret tidsplan for processen frem mod repræsen-
tantskabsmøderne i august.tantskabsmøderne i august.

Næste møde i AS er den 8. april.Næste møde i AS er den 8. april.

GOD PÅSKE


