
Referat fra styringsdialogmøde med Aabenraa Andelsboligforening

Mødedato: Fredag den 3. november 2017 kl. 9.00 – 11.30

Mødested: Mødelokale 127, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

Deltagere: Søren Duus, Formand, Aabenraa Andelsboligforening (SDU)
Jimmy Povlsen, Direktør, SALUS Boligadministration (JPO)
Tom Wienke, Sekretariatsleder, Aabenraa Kommune, Tilsyn (TWI)
Kira Lüthje Davidsen, Assistent, Aabenraa Kommune, Tilsyn og 
referent (KDL)

Fraværende:

Dagsorden

1. Velkomst
TWI bød velkommen til mødet.

2. Årsregnskab og styringsdialog
Der blev taget udgangspunkt i regnskabet for perioden 01.01.16 – 31.12.16, 
suppleret med viden frem til nu.

I hovedforeningen er arbejdskapitalen i bedring og dispositionsfonden er 
positiv. 
TWI gennemgik kommunens signallysmodel. 

Afdeling 5-11
Faldet i score fra acceptabel til opmærksom. Efterfølgende dialog herom – det 
aftales at JPO gennemgår scoren på bygninger og giver en tilbagemelding til 
TWI, da de indmeldte tal vedrørende bygningsstand ser lave ud. 

Afdeling 15
Sammenlægning af afdelinger på Petersborg. Kommunen ser afdelingen som 
problematisk pga. stigende lejeledighed. Kommunen er opmærksom på 
problematikken.

Afdeling 16
Kommunen ser afdelingen som  problematisk. Der er godkendt skema A og 
SALUS afventer godkendelse af skema B. Afdelingen vil blive løftet af 
renoveringen.  

Afdeling 17
Afdelingen har underskud. Der arbejdes på en plan for afvikling af underskud – 
boligforeningen forventer at søge om dækning fra reguleringskontoen. 
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Afdeling 18
Rapport er fremsendt til Landsbyggefonden, efterfølgende dialog herom.

Afdeling 19
Problemer med udlejning. Hovedforening forventer at kunne dække underskud 
via dispositionsfonden. 

Afdeling 20
Primært kun problemer med underskud, næsten ingen lejeledighed efter 
godkendelse af husdyr i afdelingen. Udviklingen af lejeledighed forventes at 
bremse underskud, men hovedforening forventer også her at kunne dække 
underskud via dispositionsfonden.

Afdeling 21
Underskud pga. lejeledighed. Lejeledigheden er faldende siden 2016 men score 
stadig meget kritisk ved kommunen. Der var efterfølgende dialog herom. JPO 
undersøger tiltag for afdelingen i nyt regnskabsår og giver en tilbagemelding. 

Afdeling 25
Dialog om sammenlægningen der er sket siden sidste år. JPO oplyser at de 
forventer en løsning hvor underskud finansieres via dispositionsfonden. 

Afdeling 27
Ældreboliger. JPO oplyser at der er modtaget en klage ang. betalingsforhold  
vedr. servicearealet. Sagen er på vej til kommunen. TWI følger op med Social 
& Sundhed.

Afdeling 28
Stigning i lejeledighed. JPO forbereder en sag til Landsbyggefonden. TWI 
oplyser at kommunen har en sag for Økonomiudvalget den 22. november 
2017, ang. udlejning af boliger til Apples medarbejdere, efterfølgende dialog 
herom. TWI giver en tilbagemelding til JPO. 

3. Næste styringsdialogmøde
Det aftales at være samme tid næste år. KDL sender indkaldelse sammen med 
referat. 

4. Eventuelt
Separering af vand – Det giver udfordring med høje udgifter når det 
gennemføres. 


