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Vi fortsætter den gode udvikling

2010 vil blive husket i Domea som året, da et byggeboom begyndte.
Vi fik tilsagn om 41 byggerier og i alt ca. 1.500 boliger. Det er en
glædelig udvikling, for der er fortsat behov for moderne lejeboliger
rigtigt mange steder i Danmark.

Domeas fællesforvaltning af boligorganisationernes indestående
midler blev forrentet med 2,51 % p.a. I overensstemmelse med lovgivningen afregnes der fuld forrentning af den indestående kapital til
de enkelte boligorganisationer/boligafdelinger.

I løbet af 2010 var der yderligere tre store og positive tilbud til vores
kunder.

Vi kan se, at der er en stor udfordring i den fremtidige markedsføring af boliger. Der er skærpet konkurrence om de boligsøgende,
og der er udsatte områder i Danmark, hvor samfundsudviklingen gør
det mindre attraktivt at bo.

For det første fik vi en fælles fond. Den har virkning fra den 1. januar
2011, og målet er at skabe et fælles system, som ekstraordinært kan
hjælpe med tilskud eller lån til en boligorganisation, hvis den uforvarende kommer i økonomiske vanskeligheder. Domea indskyder ca.
2 mio. kr. fra de oprindelige ”fusionsmidler” fra 2005. Vi vil opfordre
alle almene kunder til at tilmelde sig fonden som en fælles forsikringsordning.
For det andet krydsede vi målstregen for styringsreformen. I løbet
af 2010 udviklede vi et Domea-koncept i dialog med en række bestyrelser. I efteråret arbejdede alle bestyrelser med rapporterne og
forberedelsen, og det har været en bragende succes. Nu har vi et
fantastisk godt værktøj og kommer velforberedte og positive til dialogmødet med kommunen.
Den tredje nyhed hedder Domea Energi og Miljø. Det er en landsdækkende funktion for vores bestyrelser, og den har fået en lovende
start fra maj måned. Ideen er, at alle bestyrelser nu kan få en faglig
og uvildig rådgivning om konkrete forbedringer i boligafdelingernes
forbrug af varme, vand, el og miljømæssige tiltag. Filosofien er, at
alle kan nå gode resultater, fordi der er mange ”lavthængende frugter”. En ny varmepumpe kan for eksempel ofte tjene sig ind i løbet
af meget kort tid.

Det vigtige arbejde med mere markedsføring og effektiv udlejning
fortsætter i det nye år.
I Domea forventer vi os gode resultater i 2011. Der er det store antal
byggesager, og vi kan tilbyde over 600 brugervenlige og flotte hjemmesider til de mange engagerede bestyrelsesmedlemmer.
Den nye web-portal giver nye muligheder for alle bestyrelsesmedlemmer – både i hver afdeling og i hver organisation. Der er f.eks.
digitale samarbejdsværktøjer. For beboere og boligsøgende er det
nemt at selvbetjene sig uafhængigt af åbningstider og geografi.
Vi har investeret fornuftigt i uddannelse af medarbejdere og på itområdet. Derfor vil Domea også tage aktivt del i den konsolidering
som forventes i den almene boligsektor i de kommende år. Vi er
overbeviste om, at vi har potentialet til at yde god og professionel
service til endnu flere boligorganisationer.

God læselyst!
Med venlig hilsen

På det økonomiske område blev 2010 et tilfredsstillende år for
Domea, og vi kan fortsætte den gode udvikling, hvor virksomheden
hele tiden skaber værdi for de administrative boligorganisationer og
for samarbejdspartnere.
Året var på den ene side fortsat præget af det økonomiske tilbageslag,
som resulterede i lavere renteafkast end i de foregående år – og på
den anden side at Domea investerede ganske kraftigt i nye it-løsninger for både beboere, bestyrelser og medarbejdere, og styrkede uddannelsen af driftschefer, økonomimedarbejdere og boligrådgivere.
Endelig besluttede vi at flytte Domeas Landscenter og Boligcenter København fra den hidtidige adresse i Borgergade i det indre
København til helt nyindrettede lokaler i Høje-Taastrup.
Domeas samlede årsresultat for 2010 lyder på 0,6 mio kr. Resultatet
dækker over et overskud på den daglige drift på 6,4 mio kr. samt afholdte investeringer og ekstraordinære omkostninger på 5,8 mio kr.
Årsresultatet blev 2,7 mio kr. bedre end budgetteret. Domeas egenkapital udgør 77,8 mio kr ved udgangen af 2010.

Karin Thomsen, formand

Jørn Ravn, adm. direktør
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OM DOMEA
Domea er en landsdækkende boligadministration, der administrerer ca. 33.000 boliger på landsplan med op mod
60.000 beboere. Boligerne ejes af over 150 selvstændige
boligorganisationer, som er med i Domea. Domea administrerer desuden en række andelsboligselskaber, selvejende
institutioner samt kommunale og regionale institutioner.

Vores værdigrundlag

Vores mission

Vi gør os umage
Domea vil gøre sit bedste og tage ansvar for at levere
kvalitet.

Vi er til for at skabe rum for mennesker ved at sikre trygge
fysiske rammer – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.

Vores vision
•

Vi vil være Danmarks førende bygge- og
boligadministration.

•

Vi vil være lokalt stærke og stærke på ekspertise.

Vi er nærværende
Domea er lokalt orienteret og lytter til kunderne. Vi lever os
ind i, hvilke behov en kunde har for rådgivning og administration.

Vi skaber fornyelse
Domea vil hele tiden lave små og store forbedringer for at
skabe mest mulig værdi for kunderne.
Domea er lokalt forankret med 12 boligcentre, der er
bemandet med meget kvalificeret personale, der bakkes
op med viden og ekspertise af Landscenteret i Høje-Taastrup
og specialister fra Indkøb og fra det nye Energi og Miljø.

DOMEAS BESTYRELSE
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Nu er vi Danmarksmestre i nybyggeri
1.498 boliger - så meget skal boligorganisationerne hos Domea bygge. Det er et
sandt byggeboom med projekter for ca. 1,5 milliard kroner.
I løbet af 2011 og 2012 kommer Domea i fuld sving som bygherrerådgiver for vores kunder ved 41 byggerier i Danmark.
Nu er det igen tid til at bygge moderne boliger, som er til at
betale med en almindelig indkomst.
Det er det dynamiske samarbejde mellem boligorganisationerne, rådgivere og Domea, der har skabt denne fremgang.
Vi er dygtige til at opsøge muligheder, er fleksible og konkurrencedygtige.
To ting har yderligere spillet ind: For det første kan vi nu
købe jord og byggerier til langt mere rimelige priser end før
finanskrisen. For det andet havde kommunerne i 2010 et betydeligt incitament til at godkende almene boligprojekter inden nytår. I 2011 ville den kommunale grundkapital til støttet
byggeri nemlig blive fordoblet fra 7 til 14 %.
Byggeboomet må derfor realistisk set forventes at aftage på
grund af stramme økonomiske rammer for landets kommuner.
Her og nu får Domea travlt, og det er glædeligt for vores kunder, at så mange får mulighed for at bygge og skabe udvikling.

Boligorganisationerne skal bygge disse fire typer af boliger
i 2011-2012
•
1.221 familieboliger
•
148 ældreboliger
•
107 plejeboliger
•
22 ejerboliger
Der skal bygges i næsten alle regioner: Storkøbenhavn og
Nordsjælland Øst (460 boliger), Midt- og Vestjylland (375),
Syd- og Sønderjylland (242), Nordjylland (121), Nordsjælland
Vest (120), Fyn (59) samt Sydsjælland og Øerne (49).
Langt de fleste af de nye boliger bliver ekstra billige i varme i forhold til at bo andre steder. Faktisk er ca. 1.000 af de
nye boliger også lavenergi-boliger (Energiklasse 1). I region
Nordjylland er det endda en målsætning at udbyde tre byggeprojekter i super-lavenergiklassen med såkaldte passivhuse.
Det bliver en stor økonomisk fordel for beboerne med lavenergiboliger og passivhuse. Prisen for opvarmning er allerede høj i mange kommuner, især efter den rekordkolde vinter
2010-2011. De nye boliger vil også blive attraktive, fordi de
energimæssigt er billigere at bo i end de fleste andre boliger.

Domea anbefaler
Energiklasse 1
For fremtiden vil Domea rådgive alle boligselskaber
og kommuner til at bygge Energiklasse 1. Det besluttede Domeas bestyrelse i december 2010 – selv om
det først bliver et krav i Bygningsreglementet i 2015.
Det er sund fornuft med Energiklasse 1. Det kan bedst
betale sig for både beboere og de nye boligafdelingers forbrug af energi til fælles faciliteter.

DOMEA ÅRSBERETNING 2010

Den nye fælles fond
Fredag den 11. juni 2010 stemte et stort flertal i Domeas repræsentantskab ja til et
forslag om at skabe en ny fælles fond.
På forårets regionsmøder fremlagde Domea forslaget for bestyrelsesmedlemmer over hele landet. Domeas bestyrelse og
administration havde udarbejdet forslaget på baggrund af
målsætningsprogrammet og handleplanerne for 2010-2011.
Fondens klare formål er at kunne hjælpe boligafdelinger,
som helt uforvarende kommer i alvorlig økonomisk knibe ved
større bygningsskader, uventede tab ved en renovering og
udlejningsvanskeligheder.
Når det ”brænder på” i en boligafdeling kan et boligselskab
normalt selv hjælpe økonomisk via sin såkaldte dispositionsfond, men det er langt fra nok i alle tilfælde. Som næste skridt
kan boligorganisationen søge hjælp i Landsbyggefonden.

Principper for fonden
•

Frivilligt medlemskab.

•

Alle almene boligorganisationer, som Domea
er administrationsselskab for, kan melde sig
ind.

•

Der er økonomisk vandtætte skotter mellem
fonden og virksomheden Domea.

•

Fonden er under beboerdemokratisk kontrol
hos Domeas bestyrelse.

•

Åbenhed om alle lån og tilskud.

Domea indskyder selv ca. 2 millioner kroner. Disse
penge bidrager til at styrke fondens startkapital.

Landsbyggefonden kan indgå i en samlet løsning, hvor også
den lokale kommune og realkreditinstituttet bidrager økonomisk, men kun hvis boligselskabet selv kan finansiere 20 % af
planen – altså 1/5 af pengene. Her kan den nye fond i Domea
blive det sikkerhedsnet, som en organisationsbestyrelse står
og skal bruge for at kunne deltage i samlet løsning via Landsbyggefonden. Hjælpen kan ydes akut og enten i form af et
lån eller et tilskud.
Fonden er som planlagt blevet oprettet pr. 1. januar 2011,
og hver tilmeldt boligorganisation indbetaler 100 kroner om
året pr. lejemål.
Den nye dispositionsfond er et godt eksempel på en ny og
særlig fordel for Domeas kunder.
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Webprojektet
I løbet af april og maj 2011 bliver de nye hjemmesider åbnet.

Det er en meget stor udvikling, at Domeas kunder nu kan
få supermoderne hjemmesider i et lækket design og med
brugervenlige samarbejdsværktøjer for bestyrelserne. Webprojektet har været et af de helt centrale projekter hos Domea i 2010.
Vi tilbyder moderne hjemmesider til over 600 boligafdelinger, og boligorganisationer, og hver afdeling får mulighed
for at tage ejerskab til deres hjemmeside og kan nemt tilføje
flere tekster, fotos og bruge samarbejdsværktøjerne, fx en
fælles kalender.
I 2010 har en lang række bestyrelsesmedlemmer, ejendomsansatte og medarbejdere fra Domea deltaget med stort engagement i workshops og brugertestning. Vi er taknemmelige for denne ekstra indsats.
Web-projektet bliver et af de helt spændende udviklingsområder i første halvår 2011, når hjemmesiderne søsættes.
Domea vil fortsat være fokuseret på at skabe værdi for vores
kunder. Det gælder også på Internettet, som hele tiden vokser i betydning, når en virksomhed som vores skal markedsføre og udleje boliger i hele Danmark.

Forpremiere på de nye
hjemmesider
Landskonferencens deltagere stod i kø for at prøve
kræfter med de nye hjemmesider til deres boligafdelinger. Domea havde 8 computere og 8 medarbejdere i sving som guider.
Værkstedet var en stor succes. Omkring 100 deltagere havde lyst til at prøve kræfter med de nye
elektroniske muligheder. Eftermiddagens workshop
om de nye hjemmesider var også populær blandt
deltagerne.
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Årets store fællesskab
I september var 356 bestyrelsesmedlemmer samlet til faglighed, fællesskab
og fest ved Landskonferencen i Domea.

Det var den hidtil største landskonference. Bestyrelsesmedlemmer fra 68 boligselskaber – repræsentanter for ca.
25.000 beboere – kom for at få inspiration med hjem og for
at udveksle erfaringer med andre i beboerdemokratiet.
Der var fælles oplæg og debat i salen, og der var 5 velbesøgte temagrupper.
Domea havde arrangeret en udstillingsmesse med leverandører og samarbejdspartnere, og Domea havde selv fire
stande.
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Flot start for Domea

EnergiogMiljø

Bedre
Energimærke
I Domea har vi tålmodigt og vedvarende arbejdet for at
få en bedre energimærkeordning for alle landets ejendomme. Vores argumenter er blevet hørt, og det bliver
til fordel for alle.
Fra den 1. marts 2011 blev Energimærket til en fornuftig ordning. For det første skal den nu beregnes på basis af det faktiske forbrug af energi til vand, varme og
el. For det andet vil vi se helt konkrete anvisninger på
energiforbedringer.

DOMEA ÅRSBERETNING 2010

Domeas direktion tog sidste år initiativ til etablering af en enhed med
fokus på Energi og Miljø. Det blev besluttet at forankre enheden i Boligcenter Frederikssund, og den 1. maj 2010 begyndte den nye enhed.

Det handler om salg af rådgivning til at spare energi og
penge i boligafdelingerne overalt i landet. I tidligere
kundeundersøgelser har Domeas kunder efterspurgt mere
rådgivning om investeringer i energibesparelser og miljøforbedringer.
Med ’energi’ menes de forsyninger, der leveres til en
afdeling/bolig inden for varme, el, gas og vand, og ved ’miljø’ menes påvirkninger/udledninger som affald, spildevand,
røg fra kedel m.m.
Domea Energi og Miljø er en selvstændig enhed, som skal
være en drivkraft inden for energi, klima og ressourceanvendelse i det daglige arbejde. Allerede i løbet af 2010
har Energi og Miljø sat gang i flere pilotprojekter hos boligafdelingerne.
På Landskonferencen i Nyborg kunne Domeas kunder
møde Energi og Miljø på flere måder: Der var både oplæg,
workshops og en messeudstilling om ressourcebesparelser i
praksis hjemme i boligafdelingerne.
Vores grundfilosofi i Domea på energi- og miljøområdet er,
at der er lette, hurtige og effektive besparelser ved at forbedre de eksisterende energiforsyninger i boligafdelingerne.
De mange energirapporter fra Domeas strategiske samarbejde med energiforsyningsselskabet TRE-FOR viser, at
der er mange ”lavt-hængende frugter” i boligafdelingerne.
Det kan ofte tjene sig ind på kort tid at skifte til lavenergipumper i varmeanlægget.
Energi og Miljø har i 2010 iværksat de første pilotprojekter hos boligafdelinger, der er interesseret i at spare på
energi. For eksempel med vejrprognosestyring af et lokalt
varmekraftanlæg. Og man kan blandt andet ved hjælp af
SMS få besked om at skrue op eller ned for varmeproduktionen mange timer i forvejen og på den måde være på
forkant med et temperaturskifte.
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Sammenlægninger
En række boligorganisationer og boligafdelinger har i 2010 realiseret deres planlagte sammenlægninger.

Domea har i dag et veludviklet koncept for, hvordan vi kan
assistere vores kunder med sammenlægninger. Domea
kan hjælpe i selve processen, og vi kan implementere en
sammenlægning.
I 2010 er der gennemført tre sammenlægninger, nemlig:
Region Sydsjælland og Øerne
Boligselskabet Vendersbo og Sydfalster Boligselskab
fusionerede pr. 1. juli 2010. Det nye selskab hedder
Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. I daglig tale
bruges forkortelsen BVG. Selskabet har 1.357 boliger, og
H.K. Nielsen er formand.
Boligselskabet Domea Holeby, Holeby Ældreboligselskab
og de fire selvejende institutioner Ældreboligerne i Holeby
Kommune gennemførte en sammenlægning med virkning
pr. 1. januar 2010. Det blev herunder godkendt, at det nye
og større selskabs navn er ”Domea Holeby”. Selskabet har
13 boligafdelinger, og Bøje Hansen er formand.
Region Midt- og Vestjylland
Disse 4 boligorganisationer har fusioneret pr. 1. januar
2011:
•
Tørring-Uldum Ældreboligselskab
•
Hedensted Ældreboligselskab
•
Tørring-Uldum BSB
•
Boligforeningen for Tørring og Omegn.
Det
nye
selskab
hedder
Boligselskabet
Domea
Hedensted-Tørring. Selskabet har 536 boliger, og Frede Jacobsen er formand.
Den enkelte boligorganisation har naturligvis suverænt
kompetencen til at beslutte en sammenlægning med
andre. Det er Domea, som kan rådgive og vejlede.
En større boligorganisation kan sikre sig en mere stabil
økonomi og vokse i betydning som samarbejdspartner i
kommunen.

DOMEA ÅRSBERETNING 2010

Vi fik styr på Styringsreformen
I løbet af 2010 lykkedes det Domea og landets bestyrelser at tackle udfordringen
med den nye Styringsreform. Hvordan skulle vi omsætte de fine ord i praksis? Hvad
vil give værdi for beboerdemokratiet?
Domea har udviklet en række hjælpeværktøjer, der letter opgavens omfang for beboerdemokratiet, og 90 % af
rapporternes indhold kan på forhånd udfyldes af administrationen – f.eks. data om årets udlejning, huslejeudviklingen og
regnskabstal.

Domeas koncept består af meget mere end værktøjerne.
Der sker samtidig en spændende udvikling hos mange bestyrelser i selve processen. Beboerdemokratiet og Domea får
taget vigtige interne drøftelser som en del af forberedelsen
til dialogmødet med kommunen.

Regnskabsafdelingen i Domea spillede en central rolle i udviklingen af de nye hjælpeværktøjer og deltog i efteråret i
alle landets regionsmøder og dialogen med bestyrelserne.

Mange bestyrelsesmedlemmer har været med til at skabe
succesen i det indledende udviklingsarbejde og især gennem deres store engagement på regionsmøderne i efteråret
2010.

Hele processen har resulteret i et nyt koncept, som imødekommer alle de nye krav til både styringsrapporter og dokumentationspakker. Det betyder, at alle boligorganisationer,
der har administrationsaftale med Domea, har et unikt overblik og kan ”levere varen” til kommunen i god tid.

Udviklingen af Domeas koncept for styringsdialogen er et
godt eksempel på, at der er klare fordele ved at være et stort
administrationsfællesskab med ca. 150 boligorganisationer.
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Fuldt blus på markedsføringen
Udviklingen i 2010 viste, at det fortsat er en udfordring at
få alle boliger lejet ud. Domeas bestyrelse har derfor klart
prioriteret, at administrationen skal skrue op for markedsføringen af ledige boliger.

Det gælder i høj grad også for de kommende 1.500 nye
boliger. De skal markedsføres både lokalt og på Internettet,
så boligsøgende opdager, overvejer, besøger og vælger en
af de nye boliger.

Det er afgørende for Domeas kunder, at deres boliger er
udlejet. I 2010 har der i gennemsnit været ca. 150 tomme
boliger på landsplan. Dette tal skal ses i sammenhæng med
ca. 33.000 administrerede boliger hos Domeas kunder og ca.
7.800 genudlejninger i løbet af året.

Domea igangsatte i efteråret 2010 en fælles proces, hvor
de 12 boligcentre og Landscentret deler viden om den
nuværende markedsføring. Hvad virker bedst? I december
afholdt Domea en national workshop om fremtidens
markedsføring af boliger.

Tomme boliger er ødelæggende for en boligafdeling og det
sociale liv, og det er dårligt for afdelingens økonomi samt
dens omdømme i lokalsamfundet. For Domea er det et højt
prioriteret mål, at alle boliger skal lejes ud.

Domeas bestyrelse nedsatte en arbejdsgruppe, som skal
opsamle disse erfaringer og ideer og rapportere tilbage til
boligrådgiverne. Arbejdsgruppen skal i løbet af første halvår
2011 udarbejde et samlet forslag til Domeas bestyrelse til en
fornyet og stærk markedsføringsstrategi.

Domeas boligrådgivere i de 12 boligcentre gør en kæmpe
indsats for at få udlejet alle boliger. Men tiderne har ændret
sig. Vi er i skarp konkurrence og skal bruge væsentlig flere
kræfter på at udleje en bolig i dag end for blot få år siden.
Tidligere tildelte vi boliger ud fra venteliste. I dag skal vi
markedsføre og ”sælge”.
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Domeas kunder sparer på indkøb
Alle boligafdelinger har mulighed for at foretage indkøb til en god pris med rabat og på en
hurtig, nem måde.
Målsætningen for 2010 var at optimere de eksisterende samhandelsaftaler og at bygge på med ca. 20 ekstra aftaler, f.eks.
for indkøb af vejsalt og arbejdsbeklædning, som alle boligafdelinger har udgifter til.
Det er i høj grad lykkedes. Domeas kunder kan nu benytte
sig af 38 samhandelsaftaler, og det kan betale sig. På cirka et
år har ejendomskontorerne sparet ca. 2,5 millioner kroner på
indkøb til boligafdelingerne.
Ejendomskontorerne kan følge med på intranettet, når
Domea Indkøb kommer med nyheder og tilbud. Alle aftaler
og kontaktoplysninger til leverandører opdateres løbende
her. Processen sparer en masse papir og porto, og Domea
kan sikre, at alle har adgang til aktuelle informationer.
Det er op til den enkelte boligorganisation at indgå aftale
med Domea om tilslutning til indkøbs-rammeaftalerne.
Der er tale om et samarbejde med skriftlig aftale, så der
er klarhed for kunden om, at 7/8 af en opnået besparelse
tilfalder boligorganisationens afdelinger, mens Domea
Indkøb finansieres af 1/8 af de opnåede besparelser.

Ejendomskontoret
køber klogt ind
John Skyum er en af de 137 ejendomsfunktionærer,

som har et særligt indkøbskort i pungen. Det kan
bruges i byggevarekæden XL Byg.
- Jeg mener, det er rigtig fin ordning. Den er nem
at bruge i hverdagen, og det kommer beboerne til
gode, når vi får så meget i rabat, siger John Skyum.
Han kan købe arbejdsmæssigt ind på kortet, når han
samtidig har en rekvisition fra Domeas it-system.
John fortæller, at han og hans tre kolleger i BSB
Ringe på Midtfyn er meget glade for aftalen. - Det
sparer os tid og kræfter, og vi kan købe utroligt
mange forskellige varer ind, siger han.
Det er Domea Indkøb, som forhandler rammeaftaler
og sikrer, at alle regler om udbud følges. For Domeas
kunder kan det give betydelige besparelser. Når
ejendomskontorer f.eks. køber ind hos XL-Byg, opnås 30% i rabat.
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Velkommen til
Nygårdsparken
Fra den 1. januar 2010 har Nygårdsparken i Brøndby været
med i Domea. Nygårdsparken har 445 boliger og ligger i
Brøndby Kommune. Den består af ni tæt/lav rækkehuse samt
to markante højhuse med 15 etager.
Afdelingen ligger lige ved siden af Vestbadet og tæt på det
gamle fæstningsanlæg Vestvolden, der i dag er et fredet og
rekreativt område.
Mange af beboerne har boet i Nygårdsparken lige siden
boligerne blev bygget omkring 1960. De har været med til at
skabe en velfungerende afdeling med et venligt miljø, som
også er kommet nytilflytterne til gode.

Domea og Horsens rykker
I 2010 gik det stærkt for Domea i Horsens. Det begyndte
den 1. april, da ’Boligselskabet Domea Horsens’ overtog 74
ældrevenlige boliger fra kommunen for 50 millioner kroner.

’Boligselskabet Domea Horsens’ fik yderligere to nybyggerier godkendt af kommunalbestyrelsen i 2010, så det
samlede antal nye boliger bliver hele 232.

I september var der 1. spadestik til byggeri af 34 boliger på
Holmboes Allé 6. Byggeriet er et højhus i ni etager og får
navnet ”Lille Manhattan”. Familieboligerne er rummelige,
nemlig 100 kvadratmeter i gennemsnit. De bliver klar til indflytning fra oktober 2011.

•

I januar 2011 var der næste 1. spadestik. Horsens borgmester,
Jan Trøjborg, og Domeas adm. direktør, Jørn Ravn, satte
gang i byggeri af 44 familieboliger i Ryesgade 5.

•
•
•

Lille Manhattan – 68 boliger i to højhuse (9 etager – 2
etaper)
Sixtus – 44 boliger (Ryesgade) i etagehuse i 2 og 3 etager
Emil Møllers Gård – 80 boliger i punkthuse (5 etager)
Østerhåb Have i Torsted, 40 boliger – moderne rækkehus med terrasse og haver.
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Brandsikkerhed for beboere
I 2010 meldte et stort antal beboere sig til uhyggeligt
spændende arrangementer. Domea inviterede til informationsmøder, hvor ild og flammer, dødbringende røg og livsvigtige sekunder spillede den helt centrale rolle.
Domea er fortsat aktiv inden for brandsikkerhed, og i 2010
fik alle landets regioner tilbud om arrangementer for alle
beboere om brandsikkerhed.
Næsten halvdelen af alle dødsbrande skyldes rygning, og
der er fortsat behov for oplysning og for røgalarmer.
I Domea Magasinet fortalte ejendomsmester Poul Erik Rønje,
at afdelingsbestyrelsen i Nøddehegnet i Næstved besluttede
at købe røgalarmer via Domea. Han og to kolleger klarede
opgaven med at sætte røgalarmerne op, så de placeres korrekt. Som en ekstra service kan beboerne købe almindelige
batterier på ejendomskontoret.

Domeas brandråd lyder:
•
Få opsat røgalarmer
•
Fortæl naboerne, at du har installeret en røgalarm, så de
også er opmærksomme på alarmen
•
Vær opmærksom på, at medicin kan gøre dig døsig, så
du kan tabe en glød eller cigaret, uden at bemærke det
•
Et rygeforklæde kan hindre, at tabte gløder antænder
fx tøj
•
Hav evt. et stort glas vand ved siden af dig, så kan du
hurtigt slukke en mindre brand
•
Sørg for ikke at være iført løsthængende eller letantændeligt tøj af fx bomuld/nylon, når du omgås åben ild, levende lys eller laver mad på et gaskomfur
•
Lad være med at ryge i sengen eller lænestolen
•
Sørg for at have en telefon tæt på, hvor du opholder dig,
også i soveværelset
•
Skift gamle elektriske apparater ud, nye apparater er
generelt mere sikre.
•
Gå en runde i boligen, tjek især køkkenet, inden du lægger dig til at sove/tager en lur på sofaen.
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Fokus på uddannelsespolitik
I 2010 drøftede og vedtog flere organisationsbestyrelser en
uddannelsespolitik for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Domea tilbyder kurser over hele Danmark, og vi er altid
parate til at arrangere lokale kurser og på det bedste
tidspunkt for kunden.

Målet med en uddannelsespolitik er sikre, at boligselskabets
medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan udvikle og forstærke sine kompetencer. Den fremmer engagementet og
professionalismen og har en god signalværdi over for beboere og medarbejdere.

Interessen for at styrke sine kompetencer er stigende. Vi
oplevede næsten en fordobling i antal kursusdage, som
vores kunder deltog i.

Det konkrete ved en uddannelsespolitik er, at organisationsbestyrelsen også skal fastlægge et budget, hvor der er regnet med en økonomisk post til uddannelse, fx på kurser hos
Domea. I nogle boligorganisationer budgetteres nu med et
rammebeløb på ca. 5.000 kroner til årlig uddannelse af hvert
bestyrelsesmedlem og hver ejendomsfunktionær.
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I 2010 var 330 bestyrelsesmedlemmer på et kursus hos
Domea, og det er en stor fremgang i forhold til året før.
De fleste af kurserne varede typisk en dag og handlede om:
•
•
•
•
•

Introduktion til bestyrelsesarbejdet
Udvidet bestyrelsesarbejde
Grundlæggende boligøkonomi
Spar penge – tænk grønt – vær miljøbevidst
Skabe bedre afdelingsmøder.

I forbindelse med markedsføringen af kurser og ved møder
med bestyrelserne gør Domea en løbende indsats for at
skabe mere interesse for at komme på kursus. Kurserne kan
afholdes lokalt og præcis på de dage og tidspunkter, hvor
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.
I løbet af året var over 500 ejendomsfunktionærer også på
kursus. Der er vigtige obligatioriske kurser - f.eks. kursus i
førstehjælp, motorsav og brandsikkerhed, og der er tilbud
om kurser, der giver kursisterne generel kompetenceudvikling til brug i hverdagen, hvor beboerne forventer en
professionel og venlig beboerservice.
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Det store flytteår
2010 blev et år med en stor flytteøvelse for Domea.

Bestyrelsen og direktionen valgte at leje lokaler på Oldenburg Allé i Høje-Taastrup.
Alle kan nemt komme med enten tog, bus eller bil til HøjeTaastrup, hvilket var en afgørende faktor for placeringen.
En anden vigtig grund til at vælge en flytning var, at Landscentret og det daværende Boligcenter København manglede
ordentlige forhold for medarbejderne og bedre mødelokaler
samt parkeringsmuligheder til vores kunder.
Lokalerne i Høje-Taastrup blev i 2010 bygget om af udlejeren,
så Domea har opnået at få topmoderne faciliteter til en meget rimelig husleje. Vi har nu god plads og et venligt indrettet
miljø til at møde alle vores kunder, samarbejdspartnere og
kolleger fra boligcentrene.

Rent praktisk betød flytningen et farvel til det gamle navn
- Boligcenter København – og et goddag til det nye navn
Boligcenter Høje-Taastrup.
Det er kun navnet, som er nyt. Ellers er det fortsat Domeas
kunder i regionerne Nordsjælland (øst) og Storkøbenhavn,
der betjenes af boligcentret.
Udover denne flytning rykkede Boligcenter Frederikssund i begyndelsen af 2010 også ind i nye kontorlokaler,
nemlig til Færgeparken 21. Dette har bl.a. sikret, at den nye
landsdækkende enhed ”Domea Energi og Miljø” kunne
etableres med base i dette boligcenter.
Endelig gennemførte Domea en udbygning af Boligcenter
Svendborg. Det har bl.a. givet boligafdelinger mulighed for
at holde selvstændige møder her, og medarbejderne har fået
et moderne kontormiljø.
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Bedre forhold
for kunder
og medarbejdere
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Domeas ydelser
og produkter
2010 var et travlt år. Vi havde travlt med dels at tage nye
byggesager og administrationssager ind og dels med at
forbedre kvaliteten af vores ydelser til de lokale boligorganisationer.
Herudover havde vi travlt med at være i konstant kontakt med alle bestyrelser – både i dagligdagen og ved de
mange lokale og regionale arrangementer.

DET NÅEDE VI I 2010
Udlejning

Produktregnskab

NYE LEJEMÅL (2009)

SELSKABER

623

124

GENUDLEJNINGER

AFDELINGSREGNSKABER

7.825

667

ANTAL OPNOTEREDE

AFDELINGSBUDGETTER

12.306

667

ANTAL FORNYELSER

EJERFORENINGER/ANDELSBOLIGER

34.346

41
ANTENNEREGNSKABER

439
FORBRUGSREGNSKABER

1.179
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Her finder du Domea
= Kommuner, hvor Domea administrerer og udlejer boliger

Domea
Nordjylland

Domea
Storkøbenhavn

Domea
Nordsjælland
Domea
Vestsjælland

Domea
Midt- og
Vestjylland

Domea
Syd- og Sønderjylland

Domea
Fyn

Domea
Nordsjælland

Domea
Sydsjælland
og Øerne
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REGNSKABSBERETNING 2010 FOR DOMEA
DEN PRIMÆRE DRIFT

Domeas samlede årsresultat inkl. finansielle poster og investeringer viser et overskud på 0,6 mio. kr. Budgettet for den
primære drift lød på 2,5 mio kr., og der var budgetteret med
investeringsprojekter på i alt 5,0 mio. kr. Resultatet af den
primære drift inkl. kapitalforvaltningen endte med et overskud på 6,4 mio. kr – hvorfra skal trækkes omkostninger til
konkrete investeringsprojekter på 4,7 mio. kr. samt engangsomkostninger på 1,1 mio. kr. til flytning og nye lokaler.

Bruttoadministrationsudgifterne androg godt 146 mio. kr. - en
stigning på 6 pct. i forhold til 2009.
Personaleomkostningerne set under ét udgjorde 107,1
mio. kr. Dette er 9,6 mio. kr. mere end i 2009. Baggrunden
for denne vækst skal findes dels i, at et øget aktivitetsniveau har nødvendiggjort en ændring i bemandingen,
dels at Domea bevidst har valgt at satse på opbygning af
en række specialistfunktioner inden for HR, Uddannelse,
IT-udvikling, Kommunikation mv. Hertil kommer mere personale til en bedre kundeservice på en række af Domeas
boligcentre.

Regnskabsberetning 2010 for Domea

Domeas ledelse anser resultatet for tilfredsstillende og
hæfter sig ved, at det er nødvendigt løbende at investere
i udvikling
af Bent
virksomheden. I 2010 har investeringerne i
Tekst fra
væsentligt omfang handlet om systematisk kompetenceudvikling af Domeas medarbejdere samt opbygningen af en
ny web-platform.
De samlede ordinære indtægter (ekskl. renteindtægter) udgjorde 149,8 mio. kr., hvilket var 5 pct. højere end i 2009.
Administrationshonorarer og gebyrer i henhold til indgåede
forretningsføreraftaler med boligselskaber og kommuner
bidrog til omsætningen med 129 mio. kr., hvilket var 4 mio.
kr. højere end i 2009. Honorarer for bygge- og renoveringssager m.v. samt såkaldte fremtidssikringsanalyser indbragte i alt 20,7 mio. kr. Domeas kapitalforvaltning bidrog
med 2,7 mio. kr.

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Som nævnt har Domea i 2010 afholdt i alt 4,7 mio. kr. til særlige
investeringsprojekter – Lean-projekter, nyt web og intranet
samt systematisk kompetenceudvikling. Derudover har der
været afholdt ”ordinære” investeringer på 1,1 mio. kr. i
forbindelse med flytningen af Landscentret og Boligcenter
København til Høje-Taastrup.

EGENKAPITAL

Domeas egenkapital udgjorde ved udgangen af 2010 77,7
mio. kr. mod 77,3 mio. kr. året før.

Årsregnskab
Budget
Årsregnskab
Budget
2010
2010
			
i 1000 kr.
i 1000 kr.
Indtægter
Indtægter
2010
2010

Budget
Budget
2011

Administrationshonorarer
Lovmæssige gebyrer
Administrationshonorarer
Byggesagshonorarer og særlige aktiviteter

i 1.000 kr.
107.049
14.718
107.049
20.377

113.014
16.064
113.014
20.692

i 1.000 kr.
111.814
15.024
111.814
14.666

i 1.000 kr.

Lovmæssige gebyrer
16.064
15.024
Byggesagshonorarer og særlige aktiviteter
20.692
14.666
141.504
Indtægter i alt
149.770
			
Indtægter i alt
149.770
141.504

113,0 mio. kr. - Administrationshonorarer
16,1 mio. kr. - Lovmæssige gebyrer
19,5 mio. kr. - Renteindtægter
20,7 mio. kr. - Byggesagshonorarer m.v.

12%

66%

113,0
16,1
19,5
20,7

12%

10%

INDTÆGTER I MIO. KR.
113,0 mio. kr. - Administrationshonorarer

16,1 mio. kr. - Lovmæssige gebyrer

19,5 mio. kr. - Renteindtægter

20,7 mio. kr. - Byggesagshonorarer m.v.

i 1000 kr.

2011

14.718
20.377

142.144

142.144
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Årsregnskab

Budget

Budget

Årsregnskab
2010
2010

Budget
2010 2010

Budget
2011

2011

i i1000
kr.
1.000 kr.

i 1000 kr.i 1.000 kr.

i 1000 kr.

i 1.000 kr.

Bestyrelsesvederlag, møder, kontingenter m.v.
5.932
5.716
Bestyrelsesvederlag, møder, kontingenter m.v.
5.932
5.716
Personaleudgifter
107.123
103.012
Personaleudgifter
107.123
103.012
Kontorudgifter
og administrationsudgifter
andre administrationsudgifter
33.020
31.24931.249
Kontorudgifter
og andre
33.020
			
139.977139.977
Udgifter
146.076
Udgifter
i alt i alt
146.076

6.020
106.000
31.240

6.020
106.000
31.240

143.260

143.260

-1.116

-1.116

Udgifter

Udgifter

Resultat
førogrenter
og ekstraordinære
poster
3.694
1.527 1.527
Resultat
før renter
ekstraordinære
poster
3.694
			
Renteindtægter
19.542
Renteindtægter
19.542
21.54621.546
Renteudgifter,
fællesforvaltning
-16.847
Renteudgifter
fællesforvaltning
-16.847
-20.000-20.000
Resultat
før ekstraordinære
poster
6.388
3.073 3.073
Resultat
før ekstraordinære
poster
6.388
			
Ekstraordinære indtægter
0
400
Ekstraordinære indtægter
0
400
Ekstraordinære udgifter
-5.807
-1.000
Ekstraordinære udgifter
-5.807
-1.000
			
Resultat
582
2.473
2.473
Resultat
582
			
Udbytte til garanterne
-13		
Udbytte til garanterne
-13
			

63,5%
0,9 mio. Bestyrelsesvederlag
5,0 mio. Møder, kontingenter m.v.
107,1 mio. Personaleudgifter
11,7 mio. Kontorholdsudgifter
4,4 mio. IT drift
11,0 mio. Kontorlokaleudgifter
3,8 mio. Afskrivninger, driftsmidler
1,4 mio. Særlige aktiviteter
3,0%
0,3 mio. Revision
0,5%
0,4 mio. Tilskud til sideaktiviteter
m.v.
3,4%
16,8 mio. Renteudgifter, fællesforvaltning
10,0%
5,8 mio. Ekstraordinære udgifter

0,9
5,0
107,1
11,7
4,4
11,0
3,8
1,4
0,3
0,4
16,8
5,8
6,5%

0,2%
0,2%

0,8%

6,9%
2,6%

2,3%

UDGIFTER I MIO. KR.
0,9 mio. Bestyrelsesvederlag

5,0 mio. Møder, kontingenter m.v.

107,1 mio. Personaleudgifter

11,7 mio. Kontorholdsudgifter

4,4 mio. IT drift

11,0 mio. Kontorlokaleudgifter

3,8 mio. Afskrivninger, driftsmidler

1,4 mio. Særlige aktiviteter

0,3 mio. Revision

0,4 mio. Tilskud til sideaktiviteter m.v.

16,8 mio. Renteudgifter, fællesforvaltning

5,8 mio. Ekstraordinære udgifter

22.546
-20.250

22.546
-20.250		

1.180

1.180

0
-1.000

0
-1.000

180

180
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Årsregnskab
2010
		
Aktiver
i 1000 kr.
AktiverAnlægsaktiver
		

Årsregnskab
2009
Årsregnskab
i 1000 kr.

Årsregnskab

2010

2009

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

Administrationsbygninger
12.460
8.927
Anlægsaktiver			
Inventar

2.518

2.757

Administrationsbygninger		
12.460
Biler
1.030
757
Inventar		
2.518
IT
5.730
4.619
Biler		
1.030
Andre anlægsaktiver
4.278
5.445
IT		
5.730
aktiver:
Andre Finansielle
anlægsaktiver		
4.278
Kapitalindskud,
sideaktiviteter
1.550
1.050
Finansielle
aktiver:			
Særstøttelån
10.054
9.505
Kapitalindskud,
sideaktiviteter		
1.550
Særstøttelån		
10.054
Deposita
2.542
2.444
Deposita		
2.542
			
Anlægsaktiver i alt
40.161
35.503
Anlægsaktiver i alt		
40.161
			
			
Omsætningsaktiver
Omsætningsaktiver			
			
Tilgodehavender:
Tilgodehavender:			
Boligorganisationer
19.873
52.403
Boligorganisationer		
19.873
			
tilgodehavender
4.137
1.577
Andre Andre
tilgodehavender		
4.137
Forudbetalte
udgifter		
708
Forudbetalte udgifter
708
523
Værdipapirer
&
Likvide
beholdninger		
775.443
Værdipapirer & Likvide beholdninger
775.443
621.781
			
Omsætningsaktiver i alt		
800.161
Omsætningsaktiver i alt
800.161
676.284
			
Aktiver i alt		
840.322
Aktiver i alt
840.322
711.787
		

12,5 mio. Administrationsbygninger
2,5 mio. Inventar
1,0 mio. Biler
5,7 mio. IT
4,3 mio. 0,5%
Andre anlægsaktiver
1,5 mio. Kapitalindskud, sideaktiviteter
0,1%
10,1 mio. Særstøttelån
0,3%
2,5 mio. Deposita0,7%
0,3%
19,9 mio. Boligorganisationer
0,1%
4,1 mio.2,4%
Andre0,2%
tilgodehavender
0,7 mio. Forudbetalte
udgifter
0,5%
1,5%
775,4 mio.
Værdipapirer
&
Likvide beholdninger
1,2%

12,5
2,5
1,0
5,7
4,3
1,5
10,1
2,5
19,9
4,1
0,7
775,4

92,3%

AKTIVER I MIO. KR.
12,5 mio. Administrationsbygninger

2,5 mio. Inventar

1,0 mio. Biler

5,7 mio. IT

4,3 mio. Andre anlægsaktiver

1,5 mio. Kapitalindskud, sideaktiviteter

10,1 mio. Særstøttelån

2,5 mio. Deposita

19,9 mio. Boligorganisationer

4,1 mio. Andre tilgodehavender

0,7 mio. Forudbetalte udgifter

775,4 mio. Værdipapirer & Likvide beholdninger

8.927
2.757
757
4.619
5.445
1.050
9.505
2.444
35.503

52.403
1.577
523
621.781
676.284
711.787
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Årsregnskab
		

Årsregnskab
Årsregnskab

2010

Passiver		
		
Passiver

Årsregnskab

2009
2010

2009

i 1.000
kr. kr.
i 1000

i 1.000 kr.

Garantikapital		
254
Garantikapital
254
Opskrivningshenlæggelser		
0254
Opskrivningshenlæggelser
0
Arbejdskapital		
77.464146
Arbejdskapital
77.464
76.895
			
Egenkapital i alt		
77.718
			
77.295
Egenkapital i alt
77.718
Gæld			
			
Gæld
Prioritetsgæld		
3.908
Deposita		
51
Prioritetsgæld
3.908
4.204
Administrerede
enheder		
712.446
Deposita
51
70
Leverandører		
1.042
Administrerede enheder
712.446
586.678
Omkostninger		
2.317
Leverandører
1.042
1.794
Feriepengeforpligtigelse		
13.898
Omkostninger
2.317
1.872
Anden kortfristet gæld		
28.942
Feriepengeforpligtigelse
13.898
12.409
			
Gæld iAnden
alt		
762.604
kortfristet gæld
28.942
27.465
			
Passiver
i alt		
840.322
634.492
Gæld
i alt
762.604
			
		

254
146
76.895

i 1000 kr.

Egenkapital			

Egenkapital

Passiver i alt

840.322

77.295

4.204
70
586.678
1.794
1.872
12.409
27.465
634.492
711.787

711.787

84,78%
0,3 mio. Garantikapital
77,5 mio. Arbejdskapital
3,9 mio. Prioritetsgæld
0,1 mio. Deposita
712,4 mio. Administrerede enheder
1,0 mio. Leverandører
2,3 mio. Omkostninger
13,9 mio. Feriepengeforpligtigelse
28,9 mio. Anden kortfristet gæld
0,01%
0,46%
9,22%

0,3
77,5
3,9
0,1
712,4
1,0
2,3
13,9
28,9

0,04%

0,27%
1,65%

0,12%
3,44%

PASSIVER I MIO. KR.
0,3 mio. Garantikapital

77,5 mio. Arbejdskapital

3,9 mio. Prioritetsgæld

0,1 mio. Deposita

712,4 mio. Administrerede enheder

1,0 mio. Leverandører

2,3 mio. Omkostninger

13,9 mio. Feriepengeforpligtigelse

28,9 mio. Anden kortfristet gæld
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NORDJYLLAND

SYD- OG
SØNDERJYLLAND

KØBENHAVN OG
NORDSJÆLLAND

Boligcenter Hjørring
Vestergade 8, 9800 Hjørring
Telefon 76 64 66 70
hjorring@domea.dk

Boligcenter Haderslev
Naffet 2, 6100 Haderslev
Telefon 76 64 67 00
haderslev@domea.dk

Boligcenter Høje-Taastrup
Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup
Telefon 76 64 65 80
hoje-taastrup@domea.dk

MIDT- OG
VESTJYLLAND

VESTSJÆLLAND

NORDSJÆLLAND

Boligcenter Vejle
Dæmningen 17, 7100 Vejle
Telefon 76 64 67 50
vejle@domea.dk

Boligcenter Holbæk
Kløverstien 205, 4300 Holbæk
Telefon 76 64 66 00
holbaek@domea.dk

Boligcenter Frederikssund
Færgeparken 21, 3600 Frederikssund
Telefon 76 64 66 20
frederikssund@domea.dk

FYN

SYDSJÆLLAND
OG ØERNE

Boligcenter Varde
Jernbanegade 4, st. th., 6800 Varde
Telefon 76 64 67 90
varde@domea.dk

Boligcenter Svendborg
Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg
Telefon 76 64 67 20
fyn@domea.dk

Boligcenter Vordingborg
Strandgade 2, 4760 Vordingborg
Telefon 76 64 66 60
vordingborg@domea.dk

Boligcenter Give
Enggade 14 B, st., 7323 Give
Telefon 76 64 67 80
give@domea.dk

Boligcenter Faaborg
Engvej 15, 5600 Faaborg
Telefon 76 64 67 40
faaborg@domea.dk

Boligcenter Nykøbing F
Frisegade 26, 4800 Nykøbing F
Telefon 76 64 66 40
nykobingf@domea.dk

