
Anni Thomsen – genopstiller som kandidat til 
Domea.dks bestyrelse i Kreds Nordjylland 
 

Mit navn er Anni Thomsen. Jeg bor i Aabybro og er formand for afdelingsbestyrel-

sen i en afdeling med 450 boliger. Har været formand i afdelingen siden 1993, og 

har siddet som formand for organisationsbestyrelsen i Domea Aabybro siden 

1996. Jeg har for nylig overgivet min formandspost til Jesper Hasemann, og sid-

der nu som næstformand. 

 

Tidligere var det jo således at man skulle være medlem af en organisationsbesty-

relse og være indstillet af regionsmødet for at blive valgt til Domea.dks besty-

relse. Dette er ændret således, at nu kan alle beboere stille op til bestyrelsen. 

 

Jeg har siddet i bestyrelsen for Domea.dk siden 2009, og det har været meget lærerige og begivenheds-

rige år både på det oplevelsesmæssige og personlige plan. Der er i bestyrelsen truffet store beslutninger, 

som jo har vendt op og ned på hele organisationen og haft konsekvenser ud i de forskellige selskaber. 

 

Det var en stor beslutning der blev vedtaget i 2012 - projekt Domea2015. Vi kan jo se, at der er stigende 

politiske krav om effektivisering – Domea.dk var forudseende og lagde det rigtige strategiske fokus. 

 

Ja det kunne være svært at overskue, men i dag kan vi jo se at det har været en kæmpe omstilling, men 

også en fantastisk god omstilling. Omlægning af hele driftsområdet og besparelser der har kunnet mær-

kes til lejerne og for mange selskaber billigere og bedre drift. Mange har valgt at sammenlægge afdelin-

ger og på den måde opnået en større besparelse på administrationsbidraget. 

 

Der er også stigende krav fra både bestyrelser, beboere og boligsøgende om service her og nu. Alt nyt er 

en svær størrelse. 

 

Vi har alle valgt Domea.dk som administrationsselskab, og min opgave som bestyrelsesmedlem er – 

sammen med den øvrige bestyrelse – at føre tilsyn og kontrol med, at beslutningerne overholdes, herun-

der økonomien, byggesager mm. 

 

Jeg genopstiller som kandidat til bestyrelsen i Domea.dk, da jeg finder, det er et meget vigtigt og spæn-

dende arbejde. Vigtigt at være med til at præge udviklingen samt at have medindflydelse. Vi arbejder i 

bestyrelsen med hele tiden at være på forkant med, hvad der rør sig i samfundet. Vi har fokus på byg-

geri, vækst og initiativer til gavn for selskaberne, ja og det smitter også af på lejerne. Det er bestyrelsen 

der udarbejder og beslutter Domea.dks strategi, fører tilsyn og følger op på virksomheden. Som medlem 

har man ansvar for strategien og mål sammen med den øvrige bestyrelse.  

 

Vi arbejder fremtidigt med at videreudvikle 2015 planen, effektiv ejendomsdrift, hele IT-området forbed-

res, arbejder på vækst, som jo også er en vigtig del, nye kunder. Digitalisering, vi skal skabe den mest 

effektive digitale platform i branchen.  

 

Jeg synes jo det er vigtigt at vi i Domea.dks bestyrelse har en bred geografisk repræsentation og finder 

det derfor også vigtigt, at vi fortsat er repræsenteret fra den nordjyske kreds. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anni Thomsen 


