
 

 
Referat fra styringsdialogmøde med Lejerbo Tinglev 

 
 
Mødedato: Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 9.00 – 11.30 
 
Mødested: Mødelokale 137, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
 
Deltagere: Torben Krogh, Forretningsfører, Lejerbo (TKK) 

Harald Søndergaard, Formand, Lejerbo Tinglev (HSØ) 
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 regnskabet for perioden 01.05.15 - 30.04.16, 
suppleret med viden frem til nu. TWI gennemgik signallysmodellen. Arbejdska-
pitalen og dispositionsfonden er stigende. Afd. 466 er i underskud med 250.000 
kr. dog er kapitaltilførslen godkendt og fra kommunens side sendt til betaling. 
Renoveringen går fremad og TKK orienterede om ændringerne i hvilke boliger 
der er blevet lukket, da det ikke kun er tagetagen. Byggeregnskab er under 
udarbejdelse og det ser fornuftigt ud. Afd. 466 vil ændre kategori i signallys-
modellen efter kapitaltilførsel. Beboerdemokrati i afd. 438 og 649 fungere fint, 
der er fortsat ingen afdelingsbestyrelse i afd. 466.  

 

3. Udlejningssituationen 

Udlejningsantal i Signallysmodellen skal ændres fra 46 til 32 år 2018. 
Udfordring med lejeledighed, 2 lejligheder har været ledige i længere tid, men 
TKR forventer at elevator og renoveringen hjælper på dette. TWI understrege-
de, at lejeledigheden er faldet drastisk fra 2015 til 2017.  
 

4. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger 
HSØ gav udtryk for, at der forsat er mulighed for at opføre 30 boliger ved Eng-
parken. Pt. er der dog ikke aktuelle planer om dette. 
 
I forbindelse med kommunens planer i forhold til plejehjem i Tinglev, så tilken-
degiver Lejerbo Deres interesse, hvis der skal bygges nyt og det skal opføres 
som alment byggeri. 
 

5. Næste styringsdialogmøde 

Kultur, Miljø & Erhverv 
ForvaltningsSekretariatet 
Dato: 31-10-2017 
Sagsnr.: 17/34182 
Sagsbehandler: Kira Lüthje Davidsen 
Direkte tlf.: 7376 6305 
E-mail: kdl@aabenraa.dk 
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Det aftales at næste møde holdes i januar 2018, hvor regnskab pr. 30.04.17 
foreligger. KDL sender mødeindkaldelse. 
 

6. Eventuelt 


