
Kandidat til domea.dk´s bestyrelse 2018 
 

Jeg hedder Boje Krogh Hansen og kommer fra Domea Horsens.  

Jeg fik for første gang kendskab til boligselskabet domea, da vi flyttede 

til Horsens fra vores parcelhus i Fuglkær i Stenderup, en lille landsby 

mellem Horsens og Juelsminde i året 2011 og er nu tilbage til byen 

Horsens, hvor jeg er født og opvokset og hvorfra jeg har drevet min 

virksomhed” Boje Gardiner” i gennem 30 år. Vi overtog lejemålet 

december 2011 og flyttede ind i nybyggeriet ” Lille Manhattan ” januar 

2012 på 7. sal og med udsigt over Horsens fjord og byen.  

 

I denne nye bebyggelse skulle der opstilles en bestyrelse, og vores tidligere næstformand i 

Domea.dk´s bestyrelse Svend Hviid Mogensen forslog at jeg opstillede, da vi kendte til hinanden 

fra Horsens by og samarbejde fra Dommergården i byen Bjerre, hvor Svend Hviid Mogensen var 

forstander og jeg boede i Doktorgården. Jeg opstillede til den første bestyrelse og blev valgt som 

formand for afdelingen betegnet 6003. Samme år blev jeg valgt ind i organisationsbestyrelsen, og 

hvor jeg i året 2014 blev valgt som formand og igen samme år valgt i region Midtjylland. 

 

I året 2016 blev jeg indvalgt i domea.dk´s bestyrelse og hvor jeg også sidder i udvalget Strategisk 

Forum og er samtidigt udpeget i 9. Organisationsbestyrelser, hvor jeg præsenterer Domea.dk. 

Derudover er jeg formand i byggeudvalget i Horsens samt næstformand i byggeudvalget i Odder 

samt medlem i byggeudvalget i Hedensted – Tørring og Nørre Snede. 

Det er et spændende arbejde at have lov til at sidde i Domea.dk s bestyrelse hvor jeg har haft 

fornøjelsen at sidde i to år. Det har været meget lærerigt, at få en stor indsigt i maskinrummet i en 

så stor boligorganisation som domea.dk og at være med til at tage de overordnede beslutninger. 

Det er ikke så lidt der sker inden for almen boligorganisation, hvor der skal drives en non profit 

virksomhed og hvor alle beslutninger skal komme vores beboer til gode i form af en bolig som er 

et dejligt sted at bo, og til en husleje hvor de fleste har råd til, ikke så sært at vores slogan er 

”mennesker før mursten”. 

 

Ikke nok med at domea.dk er et boligudlejningsselskab men vi beskæftiger os også med ny 

byggerier rundt i det ganske land samt renoveringer. Det går helt fantastisk stærk i disse år, men 

det må heller ikke gå stærkere end vi alle kan følge med. Vi bestemmer jo ikke alt og vi er i 

øjeblikket i gang med at finde besparelser på alle fronter, da vi af regeringen er blevet bedt om at 

nedsætte eller sætte huslejen ned eller i ro. Vi har fået til opgave at finde en besparelse på kr. 

3.000 ,00 pr. lejemålsenhed inden år 2020. Den almene boligbranche er i øjeblikket under stor 

forandring og ingen har lovet os, at der ikke kommer flere krav netop fra regeringens side. 

Vi er samtidigt udfordret af den digitalisering, der stormer frem der både tilbyder en række 

muligheder, men også udfordringer. Selv om digitaliseringen kan gøre mange ting nemmere og 



give en bedre service for færre penge kræver dette også betragtelige investeringer, og som jo 

gerne i sidste ende skal skabe mest muligt værdi for alle vores beboer. 

 

Det er derfor, at jeg genopstiller til domea.dk´s bestyrelse for, at få lov til at følge den spændende 

opgave det er os pålagt som medlem af en arbejdende bestyrelse.  

For at kan leve op til mine egne forventninger, at har man påtaget sig en opgave, så skal det gøres 

100 %, så derfor har jeg taget den beslutning at træde ud af menighedsrådet og kirkeværge for to 

kirker, hvor jeg har siddet igennem 10. år og har samtidigt besluttet ikke at genopstille til nyvalg 

her i april i el selskabet Nrgi, hvor jeg har siddet i repræsentantskabet igennem 4. år. Derudover 

besluttede jeg ikke at genopstille til afdelingsbestyrelsen i den lokale domea´s afdl- 6003, hvor jeg 

har siddet som formand i 5. År. 

Jeg er derfor helt klar til at genopstille til en bestyrelsespost i domea.dk, og med håbet om jeres 

opbakning, fra region Midtjylland, jeg lover at være der for jer og alle vores beboer. 

 

Bestyrelsesmedlem domea.dk  

Boje Krogh Hansen 

 

 

 


