
 

 
Referat fra styringsdialogmøde med DVB Syd 

 
 
Mødedato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 9.00 – 11.30 
 
Mødested: Mødelokale 135, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
 
Deltagere: Anders Fabricius, Forretningsfører, Boligkontoret Danmark (AFA) 

Jeanette Helmer, Chefkonsulent, Boligkontoret Danmark (JHE) 
Jonna Holm, Formand, DVB Syd (JHO) 
Tom Wienke, Sekretariatsleder, Aabenraa Kommune, Tilsyn (TWI) 
Kira Lüthje Davidsen, Assistent, Aabenraa Kommune, Tilsyn og refe-
rent (KDL) 
 

Fraværende:  
 
Dagsorden 
 

1. Velkomst 
TWI bød velkommen til mødet. 
 

2. Årsregnskab og styringsdialog 
Der blev taget udgangspunkt i regnskaber for perioden 01.01.15 – 30.06.16 
 
Arbejdskapitalen er faldende pga. udgifter til Åbovej. Dispositionsfonden er sti-
gende.  
 
TWI gennemgik kommunens signallysmodel.  
 
Afdeling 1 
Lagt sammen med afdeling 7. 
 
Afdeling 2 
Kommunen ser afdelingen som meget kritisk pga. stigende lejeledighed. Der 
var efterfølgende dialog herom. JHE oplyste at de er i dialog med Landsbygge-
fonden i forhold til evt. salg eller nedrivning (og genopbygning). TWI undersø-
ger ved Plan ang. langsigtet perspektiv for området og vender tilbage.  
 
Afdeling 8  
Fællesskur på Funkevej – dialog herom. TWI følger op på sagen. Afdelingen har 
underskud i regnskab 2017. Dette skyldes effekten af problemer med renovati-
on og flere viceværttimer. Regning herfra er tilpasset beboerne og der forven-
tes en huslejestigning som følge af dette. JHE oplyser at der fortsat ikke beta-
les leje af fællesarealet og efterspørger aftalen jf. referat 2015 - eventuelt.  
 
Afdeling 10 
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Flere adresser i afdelingen er solgt fra og det forventes at få en påvirkning af 
bygningsstande i afdelingens installationer. Jeanette får skemaet gennemgået 
og melder retur.  
 
Afdeling 11 
Okslundvej – Godkendelse af salg afventer ministeriet. Kommunen har god-
kendt salget og Landsbyggefonden har anbefalet godkendt over for ministeriet.  
 
Afdeling 12 
Kommunen ser afdelingen, som en der skal være opmærksomhed på. JHE op-
lyser at afdelingen ser mere positiv ud i regnskab 2017. Der er en lille stigning 
i henlæggelser. Forventer en sammenlægning med afd. 10. 
 
Afdeling 20 
Ansøgning om nedlægning i bygningsregistret er sendt til BYG. JHE afventer 
svar fra TWI ang. Kapitaltilførsel til nedrivning af bygningen inden ansøgningen 
sendes til Landsbyggefonden. JHE oplyser at afdelingen har fået anmærkninger 
i regnskab 2017 fra revisionen.  
 
Afdeling 22 
Generet god afdeling. Der er fire boliger og lidt lejeledighed. Der var en dialog 
om sammenlægning for at gøre afdelingen mindre sårbar ved lejeledighed.  
 

3. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger 
JHO oplyste at der er fra boligforeningens side er interesse i at bygge nye boli-
ger i Hjordkær. Der var en dialog herom i forhold til afsat grundkapital og prio-
riteringen heraf.  
 

4. Næste styringsdialogmøde 
Næste møde aftales at være 22. januar 2018 kl. 9. KDL sender mødeindkaldel-
se.  
 

5. Eventuelt 
 


