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Indledning 
Vi har netop forladt det første kvartal af 2017 og der tegner sig allerede nu et billede af, at det bliver 

endnu et spændende og begivenhedsrigt år i ProDomus.  

Jeg vil derfor med dette nyhedsbrev tillade mig at tage hul på rækken af nyhedsbreve i 2017.  

Boliglejelovgingen skal evalueres – vi mangler dit input 
Den forenklede lejelov giver stadig både udlejere og lejere udfordringer.  

På mange områder er man faktisk endt med at skabe en mere kompliceret lovgivning som til dels er 

sværere at forstå og ikke mindst vanskeligere at administrere. Således har Ejendomsforeningen 

Danmark beregnet, at denne forenklede lov koster samfundet næsten en halv mia. kr. i merudgift på 

grund af den mere administration.  

Dette i sig selv er jo tankevækkende. 

I ProDomus har vi valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, der inden sommerferien vil fremkomme med 

et erfaringskatalog som vil blive videreformidlet til politikkerne omkring de udfordringer vi ser og har 

oplevet i kølvandet på den nye lejelov.   

Arbejdsgruppen består af tidligere direktør Karen Bock, advokat Anne Henriksen, advokat og 

formand for bestyrelsen i ProDomus Claus Fischer, samt undertegnede. 

Hovedemnerne i dette katalog vil være:  

 Normalistandsættelse - og den uklare definition af dette begreb 

 Indførelsen af obligatoriske indflytnings- og fraflytningssyn - og de uhensigtsmæssigt 

(urimeligt) stramme formkrav der pålægges udlejer i den forbindelse 

 Digital kommunikation -  og den utidssvarende udfordring dette medfører for udlejer  

 Den manglende parallelitet i blandt andet brugerbetalingen overfor Huslejenævn. 

I den forbindelse vil jeg gerne opfordre Jer medlemmer til, at dele Jeres erfaringer om disse emner 

med arbejdsgruppen bl.a. ved at fremsende Huslejenævns-, eller Boligretsafgørelser til 

undertegnede med henblik på at dokumentere kataloget.  Dette kan ske enten via e-mail på 

bj@prodomus.dk, ved indlevering direkte til kontoret eller til undertegnede på vores kommende 

generalforsamling den 25. april 2017.  

Materialet bedes indleveret senest inden udgangen af maj 2017.  

Energibesparende projekter i 2017 – du kan få tilskud 
I februar måned indgik ProDomus en samarbejdsaftale med Aalborg Energicenter omkring 

indrapportering af energibesparende projekter gennemført hos vores medlemmer.  

mailto:bj@prodomus.dk


 
 

 4 

Aftalen betyder at de af vores medlemmer, der gennemfører energibesparende projekter via 

ansøgning gennem ProDomus modtager et tilskud på 0,35 kr. pr. realiseret KwH. Det er imidlertid 

en forudsætning, at ansøgning indsendes FØR projektet igangsættes.   

Kontakt derfor kontoret hurtigst muligt, såfremt der planlægges projekter som eksempelvis nye 

vinduer, ny isolering, udskiftning af varmekilder, ny belysning eller lignende energibesparelser i Jeres 

ejendomme.   

Indførelse af digital signatur i ProDomus – sikkerheden højnes 
For fortsat at sikre den høje kvalitet i administrationen er det af essentiel vigtighed, at kontoret altid 

har de nyeste IT-værktøjer stillet til rådighed. Også på dette område praktiserer vi altid at tilbyde 

vores medlemmer den bedste sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige løsning.  

Det glæder mig derfor at kunne oplyse, at kontoret i marts måned har indført såkaldt digital 

underskrift – eller digital signatur. 

Kort fortalt betyder det, at alle underskrifter på lejekontrakter eller øvrige dokumenter foretages ved 

anvendelse af underskriverens NemID. Samtidig valideres underskrivernes cpr. nr. og legitimeres 

i.h.t. hvidvaskningsloven.  Udgiften til anvendelsen af digital signatur udgør kr. 10,- pr. stk., excl. 

moms og opkræves løbende. 

Implementeringen er sket som led i digitaliseringen og for at højne sikkerheden og validiteten ved 

indgåelse af lejekontrakter m.v. til glæde for både vores medlemmer og udlejere i administrationen.  

Generalforsamling 25. april 2017 
Afslutningsvis vil jeg blot minde om afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling i AKKC 

tirsdag, den 25. april 2017, kl. 16.30, hvor jeg håber af se rigtig mange af foreningens medlemmer.  

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske hurtigst muligt via info@prodomus.dk eller på telefon 98 

120500. 

 

Aalborg, april 2017 

Britta Jespersgaard 
direktør 
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