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regnskab: 9,3 millioner. Så 
meget er der tilbage, når regn-
skabet for DS Bolig Kertemin-
de A/S 2018/19, der bliver of-
fentliggjort midt september, 
er gjort op. Det er direktøren, 
Jens Peter Henriksen, ovenud 
tilfreds med.

- Det er det bedste resultat 
vi har lavet nogensinde. Det 
går rigtigt godt for tiden, siger 
Jens Peter Henriksen.

Virksomheden DS Bolig 
Kerteminde står på tre forret-
ningsben. Langt den største 
aktivitet har virksomheden 
i ejendomsinvesteringer i 
Kerteminde by, derudover 
investerer virksomheden i 
værdipapirer og i ejendoms-
projekter i København og 
Tyskland. Grunden til det 
store overskud skyldes, at in-
vesteringerne i Tyskland går 
ekstraordinært godt.

- Vi investerer sammen 
med andre i Core Property, 
der er en virksomhed der ud-
vikler ejendomme. Det kan vi 
ikke helt styre, men det er en 
god mode at sprede investe-

ringerne på, siger Jens Peter 
Henriksen.

- Det, som vi ser som vores 
hovedaktivitet, er ejendom-
me her i Kerteminde. Vi ejer 
160 ejendomsenheder for i 
alt 173 millioner kroner, siger 
han.

Kertemindes boligmarked 
er også en god forretning, 
men Jens Peter Henriksen er 
optaget af, at DS Bolig Kerte-
minde ikke malker borgerne.

- Vores koncept er, at vi vil 
bygge supergode boliger på 
supergode beliggenheder til 
en god pris. Og det mener jeg 
faktisk, at vi lykkes med. Vi 
sætter altid huslejen så lavt 
som vi overhovedet kan, siger 
han.

det er gået op og ned
Jens Peter Henriksen stiftede 
virksomheden i slutningen af 
90’erne med en investering i 
en ejendom med 12 boliger. 
Derefter gik det stille og roligt 
fremad med investeringerne, 
siger han. 
Hvert år kom der nye ejen-
domme til porteføljen. I år 
har DS Bolig afsluttet et pro-
jekt, hvor virksomheden har 
omdannet den gamle poli-

DS Bolig lander rekordstort overskud
direktør i ejendomsselskabet ds Bolig Jens Peter Henriksen er glad for, at ds Boligs strategi igen i år giver et rekordstort overskud.

Jens peter Henriksen leder efter resultatet i regskabet for ds Bolig kerteminde A/s. der er i år et rekordstort overskud. foto: rune Heitmann

direktør Jens peter Henriksen fra ds Bolig kerteminde, der ejer 
ejendomme i kerteminde by for 173 millioner kroner.

tistation i Kerteminde til 14 
eksklusive lejligheder. Og 
virksomheden har også et 
nyt projekt på tegnebrættet, 
det er det største projekt i DS 
Bolig Kertemindes historie, og 
det har da også skabt en del 
virak i nærområdet.

- Vi købte en gammel in-
stitution på Odensevej, som 
nu er flygtningelejr, drevet 
af kommunen. De flytter ud 

i enden af året. Og der ville vi 
så gerne bygge en seks-etager 
høj ejendom med 40 boliger. 
Men det gik folk helt amok 
over, selvom det egentlig lig-
ger i udkanten af, hvad jeg kal-
der midtbyen.

- Så vi har måttet justere 
det. Vi har barberet en etage 
af, og vi har måttet grave dy-
bere ned, så bygningen nu 
kun er 17,5 meter høj. Det er 

netop blevet stemt igennem i 
byrådet, siger han.

Det har i øvrigt alle dage 
været svært at drive ejen-
domsudvikling i Kerteminde. 
Befolkningen er meget kon-
servativt indstillet, siger han.

- Der er en hård kerne, der 
er meget imod alting. Men jeg 
fornemmer, at det de sidste 5 
år er blevet betydeligt nem-
mere at få ting igennem i Ker-
teminde. Ikke mindst fordi 
embedsværket og politikerne 
er blevet nemmere at arbejde 
med, siger han.

Porteføljen er konservativ
Det er i DS Bolig Kertemindes 
historie ikke altid gået så godt, 
som det gør i dag. I 2008 var 
virksomheden ligesom man-
ge andre i ejendomsbranchen 
meget udsat. 
Men det var ikke på grund af 
ejendommene, det var virk-
somhedens portefølje af risi-
kable værdipapirer, som gav 
massive tab.

- Dengang var virksomhe-
dens største portefølje vær-
dipapirer. Og da verden gik 
amok og eksploderede i 2008, 
var vi meget udsatte.

- Der var mange dage under 

finanskrisen, hvor jeg tabte 
900.000 kroner om dagen. Og 
vi tabte i alt 20 millioner kro-
ner, siger Jens Peter Henriksen

Men Jens Peter Henriksen 
erkender, at det store tab var 
et resultat af grådighed.

- Vi opførte os jo helt vildt 
grådigt, vi blev revet med af 
opadgående kurver, og ban-
ker der lovede afkast på 30 
procent.

- Og så investerede jeg rask 
væk fem millioner kroner af 
mine egne penge, og så lånte 
jeg 10 millioner oven i, fordi 
30 procent af 15 millioner er 
jo sjovere end 30 procent af 
fem.

Men direktøren har lært 
noget siden da, siger han, og i 
dag er porteføljen meget min-
dre risikabel.

- Heldigvis gik vi ikke ned, 
fordi vi havde jo stadig ejen-
dommene i Kerteminde, og 
folk blev jo boende selvom 
der var krise. Og i dag er langt 
den største portefølje vi har 
i ejendomme, som alle har 
pæne fastforrentede lån, og 
vi har næsten ingen risikable 
værdipapirer, siger Jens Peter 
Henriksen.




