
Kandidat til Domea DK’s Bestyrelse 2020 

Preben Stampe Rasmussen, Domea København 

Medlem af Domea.dks bestyrelse, Næstformand i Domea 
København og Afdelingsformand på Gadekærvej i Valby. 

Bor: Valby i København 

Alder 68 

Job: Pensionist, Tidligere Teknisk Chef i televirksomhed. 

Privat: Gift med Bente, 3 piger og 6 børnebørn 

Fritid: Børnebørn, Domea på alle niveauer, Flyvning, Fodbold, 
Tennis og sejlsport  

 

Jeg genopstiller til bestyrelsen da jeg føler, at jeg stadig har energi og evner til at påvirke og beslutte 
fremtiden for Domea.dks virksomhed i en forretningsmæssig og beboerdemokratisk retning. Dette med 
respekt for beboerne, værdierne, samfundet og ikke at forglemme en sund forretning og positive 
medarbejdere.   

Indtil nu har jeg siddet i hovedbestyrelsen i 3 år, men jeg vil rigtig gerne være med til at gennemføre 
Domea.dks transformation til et moderne administrationsselskab, med fokus på kunderne og en smart og 
effektiv forretning.  

Domea.dk skal udvikle sig og skal gøre sig lækker og smart til fremtidens store krav både for 
Boligselskaberne men også for nye kundetyper. 

Domea.dks strategiske udvikling igangsættes i bestyrelsen og i direktionen. Det er i disse to fora, 
fremtidsplanerne formes og effektueres. 

På byggeområdet vil min erfaring med renovering og nybyggeri på godt og ondt blive brugt på at forbedre 
og udvikle Domea.dks byggeforretning til det bedre. Dårlige byggesager med stor økonomisk konsekvens 
for boligselskaberne skal minimeres. De som svigter, skal stilles til regnskab, herved vil Domea fremstå som 
en professionel byggeherre, hos hvem der er konsekvens, hvis produktet ikke er i orden. Hvis ikke vi kan få 
kvalitet og værdi, skal vi ikke bygge for enhver pris.   

Alle de visionære og praktiske udviklingstiltag formes i Domea.dks kundekreds. Derfor er det vigtigt, at 
kunderne repræsenteres bredt og kompetent i hovedbestyrelsen. 

Derfor vil jeg igen tilbyde mit kandidatur i en 2 års periode. så jeg på kundernes vegne påvirker ledelsen og 
driften så meget som overhovedet muligt til at drive Domea.dk i den rigtige retning. 

Hvis du /I vil den vej, som jeg står for, så stem på mig i Herlev den 9. marts. 
 
Rigtig godt Regionsmøde! 
 
Venlig hilsen 
 
Preben Stampe Rasmussen 

Domea København  

 


