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Kære medlem 
 
 

Vi er da stadig optimistiske! 
 

I takt med, at samfundet igen er ved at finde tilbage til det nye normale – ja så stiger optimismen 
lige så stille. 
På kontoret glæder vi os særligt over, at der nu igen er nogenlunde fuld gang i samfundet, at handels- 
og butikslivet summer i byen, at vi igen kan møde fysisk frem på arbejde og at vi langt om længe 
kan invitere vores medlemmer indenfor på kontoret til en rådgivende snak om stort og småt.  
 
Det betyder også, at vi nu aktiverer de kurser, som vi i sagens natur har været nødsage til at sætte 
på stand by under Corona-pandemien.  Mere herom nedenfor i nyhedsbrevet. 
  
Tak til foreningens mangeårige formand 
På den ordinære generalforsamling i juni meddelte vores mangeårige formand, advokat Claus 
Fischer at nu var det tid for ham at lade stafetten gå videre og i slutningen af august blev det muligt 
og invitere til afskedsreception.  Det blev en rørende; men også en meget hyggelig eftermiddag i 
foreningens lokaler, hvor rigtig mange medlemmer, nuværende og tidligere bestyrelseskollegaer, 
samarbejdspartnere, ansatte på kontoret og venner af huset var forbi Boulevarden. 
 
Flere gæster var på talerstolen for at takke Claus Fischer for det mangeårige og enestående virke 
som formand for ProDomus, Aalborg Grundejerforening.  Der blev således sat et flot punktum for 
udlejernes frontperson i Aalborg gennem mere end 33 år.   
   
Kender du den nye bestyrelse i ProDomus? 
På foreningens ordinære generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse i ProDomus sig med 
direktør Trine Wagner som ny formand og advokat Anne Henriksen som næstformand.  Bestyrelsen 
tæller videre arkitekt Jørn Held, direktør Henning Lindholt, direktør Ole Skovrider, revisor Palle Roed 
og erhvervsdirektør Nikolaj Jensen.  Du kan læse mere om bestyrelsen på foreningens hjemmeside. 
Her finder du blandt andet bestyrelsesmedlemmernes CV og deres egne ord omkring motivationen 
for at påtage sig hvervet som medlem af bestyrelsen i vores forening. https://prodomus.dk/om-
prodomus/bestyrelsen/ 
 
 
Udlejningsmarkedet kræver fortsat fuldt fokus 
Tomgangskurven for boliger i Aalborg er knækket. Men selvom der er en vis grund til optimisme som 
følge af de faldende tomgangstal, ja så skal der unægtelig fortsat arbejdes benhårdt i det nuværende 
marked når det gælder (gen)udlejningen. 
 
Markedet kræver lige nu fuld opmærksomhed og fokus og det stiller store krav til alle – både udlejere 
og administratorer.  
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Her i ProDomus er vi fortsat meget bevidste om, at den nuværende markedssituation fordrer, at vi 
gør os umage og af vi løber stærkt for at få en lejekontrakt på plads.  Tiderne med ventelister husker 
vi alle, men vi er desværre nødt til at erkende, at det desværre nok er fortid – i hvert fald for en stund.  
  
Vi hjælper gerne vores medlemmer med udlejningen 
I vores udlejningsafdeling står der yderst kompetente og dygtige medarbejdere klar til at ”løbe en 
ekstra mil” for vores medlemmers udlejning.  
  
Vi tilbyder således både assistance til fysiske fremvisninger, udlejningstelefon (der svarer udenfor 
normal kontortid), hjælp til vurdering af lejeniveau, opfølgning på interesserede lejere, udarbejdelse 
af lejeoptimeringsforslag, udarbejdelse af udlejningsstrategier og assistance til forskellige 
kampagner på de sociale medier (FaceBook og Instagram) etc. etc.    
  
Vi tilbyder også en samlet udlejnings-pakke for et fast beløb på kr. 3.500,- + moms. Løsningen 
omfatter annoncering, fremvisning, lejekontrakt, hvidvaskning m.v. 
 
Alle vores udlejningsydelser tilbydes til sædvanlig lave og markedskonforme medlemspriser.  Husk, 
at alle medlemmer kan annoncere gratis på vores hjemmeside i forbindelse med genudlejning af 
lejemål.  Annoncerne lægges i samme forbindelse automatisk på Boligportal.dk. 
 
Som medlem af ProDomus har du endvidere adgang til en eksklusiv rabatordning på 
eksponeringsannoncer på Boligportal.dk. Du kan høre mere herom ved at kontakte kontoret.  
  
Hvis du vil høre mere om hvilke udlejningsoptimerende ydelser vi kan hjælpe dig og din udlejning 
med, så kontakt endelig kontoret på tlf. 98120500. Vores telefoner i medlemsrådgivningen er åbne 
hver dag fra 9-15, dog torsdag 9-17. 
  
Tiden er løbet ud for de gamle flytterapporter med gennemslag 
Som led i den fortsatte digitalisering og som led i et ønske om en kraftig optimering af 
dokumentationsmaterialet i forbindelse med afholdelse af de lovpligtige ind- og fraflytningssyn har vi 
det seneste års tid testet anvendelse af elektroniske syn i vores administrationsportefølje - og 
resultatet er yderst tilfredsstillende.  
 
Det betyder, at tiden er løbet ud for de gamle håndskrevne rapporter på gennemslag og vi ikke 
længere kan tilbyde fysiske flytterapporter. Til gengæld lancerer vi nu anvendelse af elektroniske 
syn for alle vores administrationskunder og medlemmer.  Såfremt du selv ønsker at afholde syn ved 
anvendelse af e-syn er du meget velkommen til at kontakte kontoret i god tid før synet for at modtage 
en kort introduktion og instruks til produktet.  Du kan også benytte dig af muligheden for at anvende 
en af ProDomus´ dygtige synsfolk til opgaven. Kontakt gerne kontoret for oplysning om praktikken i 
forbindelse med bestilling af e-syn og pris. 
 
De første kurser aktiveres og flere er på vej. 
Vi har glædet os rigtig meget til igen at kunne byde vores medlemmer velkommen på kurser og til 
netværksmøder. 
 
30. november 2021, kl. 15-17 afholdes kursus i lejeloven og et kvalificeret bud på den aktuelle 
markedssituation for udlejningen i Aalborg. Underviser advokat Anne Henriksen og direktør Britta 
Jespersgaard. Kurset afholdes hos Redmark, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg. Tilmelding via 
lbd@prodomus.dk 
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13. december 2021, kl. 15-17 afholdes netværksmøde om § 5 stk 2 og den grønne omstilling. 
Netværksmødet afholdes i samarbejde med EDC Erhverv Poul Erik Bech, Realkredit Danmark og 
EjendomDanmark. Mere info omkring tilmelding og lokation følger snarest.  
 
25. januar 2022, kl. 14-16 afholdes kursus i introduktion til bestyrelsesarbejdet i foreninger. Kurset 
gennemgår, hvilken rolle man som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i en ejer- eller 
andelsboligforening påtager sig. Vi vender også det ansvar man har som henholdsvis formand, 
næstformand etc., samt hvilke rammer man arbejder indenfor. Endelig gennemgår vi også de 
gensidige forventninger en bestyrelse og en professionel administrator har til hinanden. Underviser 
teamleder for foreninger Brian Findinge og direktør Britta Jespersgaard. Kurset afholdes i 
foreningens lokaler på Boulevarden 11, 1., 9000 Aalborg. Tilmelding via lbd@prodomus.dk. 
 
Øvrige kurser og netværksmøder der endnu ikke er endelig programsat 
 

 Fra Storby til Storby – fremtidens arbejdspladser – forår 2022 

 Ejer- og Andelsboligforeninger – seneste lovgivning – forår 2022 

 Beregning af leje i en udlejningsejendom – forår 2022 
 
Som medlem af ProDomus, Aalborg Grundejerforening har du ligeledes gratis adgang til de kurser, 
der udbydes af paraplyorganisationen Danske Udlejere.  Du kan læse mere om disse kurser i 
Magasinet Danske Udlejere som alle vores medlemmer modtager via post, eller på 
www.danskeudlejere.dk. 
 
Vi opdaterer løbende kursuskataloget på vores hjemmeside, ligesom der bliver udsendt meddelelse 
via mail om nye kursusaktiviteter. 
 
Medlemsundersøgelse  – vi vil meget gerne høre din mening om fremtidens ProDomus 
Blandt andet som led i et forestående generationsskifte hos vores medlemmer hen over de næste 
3-5 år har foreningen iværksat en medlemsundersøgelse med henblik på at modtage pejlinger fra 
vores medlemmer på hvorledes fremtidens ProDomus skal se ud.    
 
Resultatet af denne medlemsundersøgelse vil indgå i bestyrelsens videre strategiske arbejde. 
 
Jeg håber, at I som medlemmer vil benytte Jer af muligheden for at formulere fremtidens ProDomus 
og vil bruge 5-10 minutter på at besvare spørgeskemaet der udsendes til alle medlemmer i løbet af 
ganske kort tid.  
 
Ny udlejerrepræsentant i Huslejenævnet og nye lægdommere pr. 1. januar 2022 
Vores mangeårige udlejerrepræsentant i Huslejenævnet i Aalborg, revisor Palle Roed har valgt at 
stoppe som udlejers repræsentant i nævet med udgangen af 2021. Der skal fra foreningens side 
lyde en meget stor tak til Palle for den uvurderlige indsats han har ydet i Huslejenævnet.   
 
Som følge heraf, har der blandt vores medlemmer været søgt en afløser for Palle.  
 
Denne afløser er nu fundet og indstillet. Vi vil offentliggøre navnet på den nye udlejerrepræsentant, 
når Byrådet har godkendt indstillingen.  
 
Nye satser og seneste nyt på lovgivningsområdet 

Følgende nye satser er offentliggjort for Huslejenævnet i Aalborg.  

Administration udokumenteret = kr. 3.450,00 pr. lejemål 
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Vicevært udokumenteret = kr. 2.650,00 pr. lejemål. Mod fremlæggelse af dokumentation kan 
rimelige udgifter, der overstiger ovennævnte beløb til administration og vicevært, godkendes. 
 
Er der antaget delvis administration eller vicevært til noget af arbejdet, kan dokumenterede 
momsudgifter tillægges normtallet. Forbedringsforhøjelse - optaget lån = ydelse. 
 
Forbedringsforhøjelse - egenfinansiering = Pr. 1. januar 2018 bortfaldt de såkaldte normtal. Der kan 
herefter medtages en ydelsesprocent på et sædvanligt 20- eller 30-årigt realkreditforeningslån med 
afdrag jf. Lejelovens § 58, stk. 2. Hvorvidt beregning skal ske på basis af ydelsen på et 20- eller et 
30-årigt realkreditlån afhænger af forbedringens afskrivelsestid. Det skal være ydelsen på 
færdiggørelsestidspunktet. 

 

Slut med manuel forbrugsmåling 1. januar 2027 

EU ønsker at sænke energiforbruget og på baggrund heraf er der trådt nye krav om aflæsning af 

forbrugsmålere – og tilgang til forbrugsoplysninger for slutbrugerne i kraft pr. den 25.oktober 2020.  
Ændringerne for betydning for foreninger og udlejere, da det fremover skal være lettere og mere 
tilgængeligt for lejere og medlemmer af ejerforeninger at få oplyst det nøjagtige forbrug af varme, 
varmt vand og køling.  Som følge heraf er der indført krav om fjernaflæselige målere. 
 
Som hovedregel er det allerede i dag almindelig praksis, at der installeres fjernaflæselige målere i 
nybyggeri og ved etablering eller udskiftning i eksisterende byggeri. 
 
Når vi kommer til 1. januar 2027 skal alle forbrugsmålere for varme, varmt vand og køling være 
fjernaflæst. Det gælder for alle bygninger, uanset anvendelse og omfatter både nye bygninger og 
eksisterende bygninger.  
 
Foreninger og udlejere skal sikre, at alle beboere, det vil sige lejere, andelshavere og medlemmer 
af ejerforeninger, får stillet oplysninger om deres varme- og kølingsforbrug til rådighed.  
Oplysningerne skal som minimum indeholde oplysning om udviklingen i den enkeltes forbrug, samt 
oplysning om faktisk forbrug eller aflæsning. 
 
Når der på en ejendom er opsat fjernaflæselige målere, skal forbruges stilles til rådighed for 
beboeren mindst 2 gange årligt.  
 
OBS! Fra 1. januar 2022 gælder det endvidere for alle ejendomme med fjernaflæste målere, at der 
skal sendes forbrugsoplysninger til beboeren mindst hver måned i ”fyringssæsonen”. Det er samtidig 
et krav, at dette sker gratis for beboeren.  Forbrugsoplysningerne vil i mange tilfælde kunne stilles til 
rådighed for beboerne via en portal-adgang eller en app. Udgiften til at anvende et digitalt system 
vurderes at kunne medtages på det omkostningsbestemte budget, såfremt systemet tilkøbes hos en 
ekstern leverandør. 
 
Sammenskrivning af lejelovene 
Gennem det seneste år har Boligministeriet arbejdet på af få et forslag om en ny lejelov klar. 
Forslaget skal sammenskrive den eksisterende lejelov og boligreguleringsloven til én samlet lov, der 
skal regulere alle forhold mellem lejer og udlejer. Hertil kommer en ny lov om boligforhold, der skal 
regulere forholdet mellem udlejere og offentlige myndigheder.  
 
Forslagene er nu fremsat i Folketinget, hvor de skal undergå tre behandlinger. Første behandling 
finder sted i denne uge, den 28. oktober 2021.  Vi forventer, at det nye regelsæt træder i kraft til 
sommeren 2022. 



 
 
Boligudspil i oktober 2021 
I midten af oktober præsenterede regeringen et nyt boligudspil, der blandt andet bød på at 
regeringen vil afsætte 10 mia kr. til at bygge 22.000 nye, billige almene boliger. I skrivende stund er 
meldingerne fra boligordførerne fra henholdsvis de konservative, radikale og SF at de er enige om, 
at der er for stor ulighed.  Vi følger sagen tæt via vores brancheorganisationer.  
 
Vi står til rådighed for vores medlemmer 
Som medlem af foreningen har du altid adgang til vores rådgivning og vi hjælper meget gerne – 
både med et telefonisk råd omkring lejeretlige spørgsmål og praktikken i forbindelse hermed, men 
også med GI-regnskaber, beregning af omkostningsbestemt husleje – OMK – sagsbehandling ved 
eventuelle tvister med lejerne (Huslejenævnssager) etc. etc.  
 
Med ønsket om et skønt efterår. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Britta Jespersgaard 
Direktør 

 
 
 


