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Personalenyt 

Det er med stor 

beklagelse, at vi 

allerede fra den 3. 

marts 2018 må sige 

farvel til Ole Osten-

feld som administra-

tor og medejer hos Boligadministrato-

rerne. 

 

Ole har gennem længere tid været 

generet af sit helbred. Vi har drøftet, 

om Ole skulle holde orlov for, at få 

mindsket symptomerne på sin KOL-

sygdom, men Ole har besluttet, at 

træde helt ud, for at kunne koncentrere 

sig 100 % om at få mindsket de nuvæ-

rende følgesymptomer på sygdommen.  

 

At det sker så pludseligt skyldes dels 

afholdelsen af en længe planlagt ferie, 

men især tillige grundet et behand-

lingsforløb, Ole med meget kort varsel 

har fået mulighed for at deltage i. 

 

Ole har været en meget væsentligt del 

og medejer af Boligadministratorerne 

lige siden vi blev etableret. Det er en 

stor kapacitet og en betydelig del af 

vores historie, som vi altså nu desvær-

re må lade gå. 

 

Vi er dog enige i, at det helt sikkert er 

det mest rigtige for Ole i den givne 

situation, og vi håber, at vi i fremtiden 

igen vil få mulighed for, at drage nytte 

af Oles kompetencer, på en eller 

anden måde, når Ole har fået bekæm-

pet de nuværende følgevirkninger ved 

sin sygdom. 

 

Vi vil således allerede her i foråret se 

Ole bistå ved gennemførelsen af flere 
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af de budgetmøder og generalforsam-

linger, der er i hans kundeportefølje. 

 

Hver enkelt forening i Oles administra-

tion vil inden udgangen af denne uge 

blive kontaktet af Ole, med henblik på 

at få sagt ordentligt farvel og for over-

levering af foreningens administration 

til en ny kontaktperson her hos os. 

 

Det kan oplyses, at Oles aktiepost 

overtages af eksisterende medejer og 

administrator Allan Rigelsø. 

 

Det er med stort vemod, at vi også her 

vil takke Ole for hans årelange utrætte-

lige og store indsats for Boligadmini-

stratorerne – Vi ønsker Ole god bed-

ring og på gensyn. 

 

Boligadministratorerne A/S, 

Den 26. februar 2018 

 


