
 

 
Referat fra styringsdialogmøde med Kolstrup Boligforening 

 
 
Mødedato: Onsdag den 1. november 2017 kl. 9.00 – 11.30 
 
Mødested: Mødelokale 127, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
 
Deltagere: Jimmy Povlsen, Direktør, SALUS Boligadministration (JPO) 
 Ole Stahl Schmidt, Formand, Kolstrup Boligforening (OSC) 

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 
Hovedbestyrelsen har haft udfordringer med administrationsudgifter, selvom 
forretningen er udvidet. Det forventes at stigningen falder fremadrettet.  Der 
arbejdes på markedsføring af boliger og forbedring af hjemmesiden. Der var en 
dialog om ”Tag-overhoved-garanti” og kommunens Socialvicevært projekt. JPO 
afventer fortsat svar ang. Guldbjergparken.  
 
Hovedbestyrelsen har et positivt regnskab. Der har været udfordringer på di-
spositionsfonden pga. renovering i afdeling 15 og 16, hvor der er tilført midler 
fra afd. 15 tilbage til Landsbyggefonden. 
 
TWI gennemfik kommunens signallysmodel og der var dialog om udlejning.  
 
Afdeling 1 
Afdelingen er gået tilbage i henlæggelser og bygningsstanden er forværret. Det 
er andet år hvor tallene er faldende. Underskuddet stiger fortsat selvom der 
sker afvikling af underskud. JPO pointerede, at ændringer i henlæggelser for-
ventes synligt i 2017 regnskabet og afviklingen af underskud er budgetlagt. 
JPO fortalte, at der er fokus på den negative udvikling, pga. med høj fraflytning 
i en periode.   
 
Afdeling 2 
Der er et lille fald i henlæggelser. JPO fortalte, at de har fokus på det men ser 
det ikke som et stort problem.  
 
Afdeling 3 
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Side 2 af 3 

Der er sket en stigning i henlæggelser, underskuddet er steget lidt. JPO oply-
ser, at de er opmærksomme på afdelingen. TWI efterspurgte en oversigt iver 
huslejestigninger for 2017, inkl. årerækken underskuddet forventes at nedbrin-
ges over.  
 
Afdeling 4 
Sag om afdelingen ligger ved TWI/KDL. Dialog herom. JPO fortalte, at der er 
udfordringer på vedligeholdelsesdelen, blandt andet renovering af gavle. Der er 
allerede en relativt høj husleje, men underskud skal afvikles over huslejen.  
 
Afdeling 6,8,9  
Afdelingerne bliver sammenlagt efter årsskiftet. Der søges om renovering i af-
delingerne – blandt andet i forhold til tilgængelighed og energibesparelse.  
 
Afdeling 11 
Der er kommet nye vinduer i afdelingen – bygningsstanden i kommunens sig-
nallysmodel rettes fra 7 til 10. 
  
Afdeling 13 
JPO oplyste, at hovedbestyrelsen giver en bevilling via dispositionsfonden til 
dækning af underskud.  
 
Afdeling 15 
Underskuddet dækkes via reguleringskontoen. Der er en voldgiftssag kørende 
og en huslejestigning.  
 
Afdeling 17 
Der er en stigning i henlæggelser men den er forsat lav. JPO er opmærksom på 
afdelingen. Der var problemer med sprængte vandrør, hvilket gør at forsikrin-
gen er steget med 20 %.  
 
Afdeling 18 
2 ud af 18 boliger er ledige, JPO er opmærksom på dette. Det er primært de 
store boliger der er problemer med at udleje.  
 
Afdeling 19 
Jf. beslutning afd. 3 - JPO sender skema til TWI.  
 
Afdeling 20  
Skema A er godkendt ved kommunen i september. Afdelingen er udfordret men 
der er en dialog med Landsbyggefonden.  
 
Afdeling 21 
Der har været et stort antal af fraflytninger og der er et lille underskud. Afde-
lingen er steget i henlæggelser.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Side 3 af 3 

Afdeling 24 
Der er udfordringer i afdelingen med udlejning af de store lejligheder på 93 M”. 
Underskuddet stiger som følge af lejeledighed. Der var en dialog om der skal 
ske en evaluering af ”Tag-over-hovedet garantien”.  
 
Afdeling 25 
Afdelingen har et underskud der afvikles over huslejen. 
 
Afdeling 26 
Afdelingen har et underskud der afvikles over huslejen. 
 
Afdeling 27  
Underskuddet er faldende i afdelingen. Der var en dialog om Barsøvænget – pr. 
i form af åbent hus ved grunden. TWI gjorde opmærksom på at der i kommu-
nens budget forlig ikke er afsat grundkapital til dette projekt.  
 

3. Udlejningssituation 
Der var en dialog om udlejning ved Høje Kolstrup i forhold til undgå at området 
kommer på gettolisten igen.  
JPO havde spørgsmål til et møde mellem JPO/JPET/TWI ang. afvisning af ind-
skudslån i boliger bygget før april 64. TWI følger op på sagen.  
 

4. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger 
Der var en dialog om effektiviseringsplaner. OSC præsenterede deres nye tiltag 
til nye beboere, hvilket blandt andet består af en velkomst og præsentation af 
formanden og kontaktpersoner.  
 

5. Næste styringsdialogmøde 
Det aftales at mødet er samme tid næste år. Den 1. november 2018. KDL sen-
der en mødeindkaldelse.  
 

6. Eventuelt 
TWI oplyste om en kommende analyse af muligheder for at konvertere anvis-
ning af ældreboliger, for at komme af med anvisningsretten. Der var efterføl-
gende dialog herom.  
JPO efterspurgte kommunens boligpolitik, TWI undersøger og giver en tilbage-
melding. 


