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Styringsdialogmøde  

  

Referat fra styringsdialogmøde med BoligSyd 

  

Mødedato:  Mandag den 10. december kl. 8.30   

Mødested:  Lokale Bus 1A, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 

Deltagere:  Leif Poulsen, Formand, BoligSyd (LPO)  

Peder Damgaard, Adm. Direktør, BoligSyd (PDA)  

Tom Wienke, Sekretariatsleder, Aabenraa Kommune, Tilsyn (TWI), Stine 

Hansen, Aabenraa Kommune, referent (SHA)  

Fraværende: 

 

 

 

Dagsorden  

  

1. Velkomst  

Kort velkommen og introduktion.   

Stine Hansen som ny medarbejder på opgaven omkring støttet boligbyggeri. Vil 

varetage størstedelen af opgaven i samarbejde med Kira fra sekretariatet.   

  

  

2. Årsregnskab og styringsdialog Ingen bemærkninger til 

skemaet.   

  

Dispositionsfonden er fin   

  

Drøftelse af ”administrationsbidrag pr. lejlighed” – Hvad ligger der tallene. Det 

er meget forskelligt fra boligorganisation til boligorganisation, hvilket kan gøre 

det problematisk at lave sammenligninger, da udgangspunktet ikke 

nødvendigvis er ens.  

  

Vedrørende effektiviseringspotentiale: Boligsyd arbejder løbende på at løfte 

standarden på deres boliger.  

Generel drøftelse af, hvordan der måles på effektiviseringspotentialer.    

  

  

3. Udlejningssituation  

Generelt ikke problem med at få udlejet boliger   

  

4. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger  

  

  

  

Fjordbakkerne – Stadig interesserede, men går ikke videre med projektet før 

der kommer konkret politisk opbakning.  

Kommer der en eksterninvestor ind i forhold til Fjordbakkerne, vil Boligsyd 

gerne samarbejde omkring dette.  

  



Bygger gerne boliger i Felsted, hvis det er et politisk ønske, men mener ikke at 

det er her der er det største behov.   

  

Generelt I – Spg til forvaltningen om, hvad der påtænkes etableret i Aabenraa 

Nord i forbindelse med sundhedshus og områdefornyelse. Boligsyd vil gerne 

være medspiller her, hvis der viser sig en mulighed.   

Aftale at forvaltningen sender opfordring videre.  

  

Generelt II – Ungdomsboliger. Mener ikke at der er behov for flere 

ungdomsboliger i Aabenraa   

  

Klosterkløften – Renovering, ombygning til ”tilgængelighedsboliger”  

Udfordret af energikrav der stilles fra Byg, i forhold til isolering og tætning  

Ønsker om at gå i gang med 1/3 af husene af gangen, sådan at der bygges 6 

stykker, og så fremdeles med alle 18 huse.   

  

Spg. såfremt kommunen ønsker at der etableres stiforbindelse mellem 

Grænsehallerne og Ny Fjordskole, er muligheden der nu. Forvaltningen forhører 

om interesse for dette.  

  

Spg, om godkendelse af nedlæggelse af boliger kræver godkendelse af byråd.   

  

5. Næste styringsdialogmøde  

December 2019 – Dato ikke fastsat  

  

6. Eventuelt   

Forvaltning opfordrer boligorganisation til at være opmærksom på at der bliver 

taget referat fra møder, og at referater bliver gjort tilgængelige – Jævnfør det 

som er angivet i organisationens vedtægter.   
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