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Dagsorden/Referat fra styringsdialogmøde med Kolstrup Boligforening  

Mødedato: 1. november 2019 

Mødested: Lokale 129 – Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 

Deltagere: Tom Wienke, Sekretariatsleder, Stine Hansen, Konsulent, Kira Lüthje 

Davidsen, Assistent, Jimmy Povlsen, Adm. Direktør, Lisbeth Jakobsen, Vicedirektør, 

Ove Stahl Schmidt, Formand. 

Dagsorden 

1. Velkomst 

TWI bød velkommen til mødet. 

2. Årsregnskab og styringsdialog 

Dispositionsfonden og arbejdskapitalen er steget i hovedorganisationen. Dispo- 

sitionsfonden bruges til at dække lejeledighed i afdelinger. Der er udfordringer 

med kommunens respons på henvendelser fra Salus i for hold til udsættelses- 

truede. TWI undersøger dette. Der er god effekt af det Ambassadør Korps som 

Kolstrup Boligforening har oprettet. Ambassadør Korpset viser bolig frem næ- 

sten hele døgnet til interesserede, og har i samme forbindelse udarbejdet ma- 

teriale som bliver udleveret med informationer om boligforeningen og området. 

Tilsynet gennemgik afdelinger ud fra kommunens signallysmodel der bruges til 

at skabe overblik over problematiske afdelinger og give en tilbagemelding til 

det politiske udvalg. 

Afdeling 1 

Afdelingen score er kritisk selvom underskuddet er i bedring og henlæggelser 

er faldet. Tilsynet gør opmærksom på at boligforeningen bør være opmærksom 

på en stigning i henlæggelser. Boligforeningen er opmærksom på at afdelingen 

er sårbar og der arbejdes på en evt. sammenlægning for at skabe økonomisk 

stabilitet. 

Afdeling 4 

Der er en stigning i henlæggelser, men afdelingen har stadig underskud. Der er 

en udfordring med bygningstanden. Tilsynet gør opmærksom på at boligfore- 

ningen skal være opmærksom på en stigning i henlæggelser. Afdelingen har 

nedstemt forslag om nye gulve og køkken, hvilket giver boligforeningen udfor- 

dringer. Der er lavet nye gavle i bygningerne. Afdelingen har ikke udfordringer 

med udlejning, men alle tiltag der skal laves, skal betales via en huslejestig- 

ning. Huslejen er ikke så høj, så det vurderes ikke som et problem. Boligfore- 

ningen er opmærksom på afdelingen. 

Afdeling 6 



Sammenlagt med 8 og 9. Boligforeningen arbejder med tilgængelighed i stue- 

plan. Langsigtet projekt ved Landsbyggefonden i forhold til renovering. 

Afdeling 15 

Den sociale helhedsplan er blevet implementeret i hele afd. 15, og det har væ- 

ret et godt tiltag ifølge boligforeningen. Jobcenteret har også oprettet en lokal 

jobguide, som ser ud til at virke efter hensigten. Boligforeningen er positive 

over for disse tiltag, da det ser ud til at virke positivt, som med den sociale vi- 

cevært. Der var en kort dialog om kommunens placeringsret og brug af denne i 

afdeling 15. Landsbyggefonden har gennemgået regnskabet for afdeling 15 

med enkelte bemærkninger. Tilsynet ønsker en kopi af Salus besvarelse til 

Landsbyggefonden. 

Afdeling 19 

Henlæggelser i afdelingen er faldet, underskud er nedbragt men fortsat kritisk. 

Salus giver en tilbagemelding i forhold til plan for afvikling af underskud.  

Afdeling 20 

Renoveringen er i fuld gang. Tilsynet afventer skema C. Der var en dialog om 

lejeledighed. 

Afdeling 23 

Kort dialog om tal fra regnskab. Ingen bemærkninger fra tilsynet. 

Afdeling 24 

Boligforeningen har laver små renoveringer i lejlighederne. Der er udfordringer 

med afdelingens rygte, der var en dialog om fokus på markedsføring. 

Afdeling 26 

Tilsynet er opmærksom på om afdelingen følger plan for afviklingen af under- 

skud. Salus tjekker tal og giver en tilbagemelding til tilsynet. 

Afdeling 29 

Tilsynet afventer skema C. Der er udfordringer med byggetekniske oplysninger, 

der er dialog med Landsbyggefonden og tilsynet. Afdeling 26 og 29 bliver sam- 

menlagt. 

3. Udlejningssituation 

Dialog under punkt 2. Boligforeningen arbejder løbende med udlejningsproble- 

mer. Der er sat fokus på markedsføring og opdatering af boliger. Salus efterly- 

ser boligstrategi fra kommunen. Tilsynet opfordrer Salus til at tage kontakt til 
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Campus Rådet. Der kommer en opdatering på kommunens strategi for almene 

ungdoms- og familieboliger, som boligforeningerne bliver inddraget i. 

4. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger 

Nyt projekt ved Barsøvænget, etape 2. Skema A forventes i januar 2020. Der 

er fortsat problemer fra etape 1, blandt andet sager ved Byggeskadefonden. 

5. Næste styringsdialogmøde 

Første fredag i oktober 2020. KDL sender mødeindkaldelse. 

6. Eventuelt 

JP efterspørger en kopi af signallysmodel for Kolstrup Boligforening. SHA sen- 

der til JP. 
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