
 

 

Nyhedsbrev maj 2022 
 
 
Den ordinære generalforsamling i ProDomus, Aalborg Grundejerforening blev i år afholdt den 26. april på 
Comwell, Hotel Hvide Hus i Aalborg.  
 
I disse flotte rammer var der lagt op til en ordinær generalforsamling, hvor bestyrelse og medarbejdere - 
efter 2 års ufrivillig pause som følge af COVID-19  - igen kunne mødes fysisk med vores medlemmer og 
drøfte de emner, der påvirker foreningens virke og ikke mindst samfundet og medlemmernes hverdag.  
 
Både bestyrelse, medarbejdere og jeg havde set frem til denne dag meget længe. 
 
Det blev en lidt mere livlig generalforsamling end vi har set i mange  år, og det var en glæde og se de 
fremmødte og engagerede medlemmer debattere både de indstillede forslag; men også drøfte foreningen 
generelt. 
 
Formand Trine Wagner berettede blandt andet om de udfordringer vi som branche står overfor, de 
udviklingstiltag der er igangsat via foreningens kontor og de ydelser foreningen tilbyder vores medlemmer.  
 
Formanden rettede ligeledes en særlig stor tak til foreningens mangeårige, tidligere formand Claus Fischer 
og bestyrelsesmedlem Jørgen G. Pedersen, der begge efter eget ønske udtrådte af bestyrelsen tilbage i 
2021, ligesom formanden takkede arkitekt Jørn Held og revisor Palle Roed ligeledes for mange års indsats 
og godt samarbejde i bestyrelsen.  Begge havde forinden generalforsamlingen meddelt ønske om at trække 
sig fra bestyrelsesarbejdet og lade nye kræfter komme til. 
 
Efter generalforsamlingens afstemning om opstillede kandidater til bestyrelsen blev Ole Skovrider genvalgt, 
Mads Guldbæk Jensen og Per Jensen nyvalgt. 
 
Trine Wagner havde forud for generalforsamlingen meddelt, at hun ønskede at trække sig fra 
formandsposten, da stor travlhed med nye udviklingsprojekter i Wagner Ejendomme kræver hendes fulde 
opmærksomhed og fokus p.t.  Hun vil dog se frem til at fortsætte det almindelige bestyrelsesarbejde for 
foreningen. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig på denne beggrund således: 
 

 Partner og advokat, Advokatfirmaet Vingaardshus Anne Henriksen – formand 

 Direktør,  Skovly Ejendomme Henning Lindholt - næstformand 

 Direktør, Erik Sørensen Byg – Ole Skovrider – sekretær 

 Direktør, Wagner Ejendomme – Trine Wagner 

 Erhvervsdirektør Realkredit Danmark/Danske Bank Nikolaj Jensen 

 Direktør, Bella Ejendomme og Erik Fals – Per Jensen 

 Direktør, PWH Ejendomme og Palle W. Hansen – Mads Guldbæk Jensen 
 



 
Der var forud for den ordinære generalforsamling fra bestyrelsens side stillet forslag om kontingentstigning, 
der dog faldt ved afstemning i den indstillede form og model. Den nye bestyrelse vil derfor igangsætte 
arbejdet med tilvejebringelse af en ny kontingentstruktur, eller –kontingentmodel, som vil blive 
præsenteret for vores medlemmer efterfølgende.  
 
Efter generalforsamlingen gennemgik bestyrelsesmedlem Ole Skovrider det overordnede resultat af den 
netop afsluttede medlemsundersøgelse. Resultatet af denne undersøgelse vil ligeledes danne grundlag for 
det videre bestyrelsesarbejde og den strategi foreningen vil arbejde målerettet mod til glæde for 
medlemmerne. 
 
Inden det var tid til en bid tapas og et glas vin fik de fremmødte en kort briefing omkring aktulle trends i 
udlejningsmarkedet og de udfordringer vi har p.t. omkring tomgang i Aalborg.  Medlemmerne blev samtidig 
opfordret til at kontakte kontoret for hjælp til håndtering af deres konkrete udlejningssituation, da 
kontorets udlejningsafdeling  tilbyder flere forskellige muligheder for hjælp og assistance på dette 
område.    
 
Hvis du gerne vil høre mere om, hvilke udlejningsopgaver vi kan hjælpe dig med som medlem af vores 
forening – så kontakt endelig kontoret på mail info@prodomus.dk eller tlf. 98 12 05 00. 
 
Der er stadig få ledige pladser på næste kursus, der omhandler den nye lejelovgivning der træder i kraft 1-
7-2022.  Kurset afholdes den 10. maj 2022 hos Redmark i Aalborg. Tilmelding på info@prodomus.dk.  
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