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Referat  

  

  

Styringsdialogmøde med Aabenraa Andelsboligforening   

  

Mødedato: 5.11.2018 – Kl. 13.00 – 14.30  

  

Mødested: Lokale 135 – Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa   

  

Deltagere: Søren Duus, Formand (SD) og Jimmy Poulsen, SALUS (JP)   

  

  Aabenraa Kommune, Tom Wienke (TW) og Stine Hansen (SH)  

  

  

  

Dagsorden  

  

1. Velkomst  

Velkomst og præsentation af Stine Hansen, der fremover vil arbejde med 

opgaven omkring støttet boligbyggeri.  

  

2. Årsregnskab og styringsdialog  

Det blev fra kommunens side bemærket, at dispositionsfonden var ændret 

voldsomt i forhold til sidste års værdi, mens der var bedring på 

arbejdskapitalen. JP oplyste, at den ændrede dispositionsfond skyldes ”lån af 

egne midler”, der var overført til dispositionsfonden. Endvidere har den 

negative dispositionsfond afledt, at det ikke har været muligt, at dække 

afdelingernes tomgangstab , som det ellers fremgår skal ske jf. 

bekendtgørelsen. Der arbejdes på en løsning ved eventuel optagelse af 

lånekapital for ”lån af egne midler”, så dispositionsfonden forbedres. JP 

forventer på den baggrund en væsentlig forbedret dispositionsfond ved næste 

regnskabsaflæggelse.   

  

Der var en generel dialog om sammenlægninger af afdelinger, TWI melder 

retur når kommunen udmelder en officiel holdning.  

  

Der var en dialog om effektiviseringstal og der arbejdes hele tiden på at 

effektivisere, der hvor det er muligt.  

   

TW gennemgik kommunens signallysmodel og konstaterede, at de afdelinger, 

som kommunen er ekstra opmærksom på har haft en stigning fra 9 i 2017 til 

11 i 2018. TW konstaterede samtidig, at det var positivt, at stort set alle 

afdelinger er gået frem i henlæggelser, selv om de stadig er lave. På den 

baggrund var der dialog om afdelingernes sundhed, hvor speciel følgende 

afdelinger var i fokus.  

  

Afdeling 10  

  

  

  



  

  

Afdelingens rating er faldet fra acceptabel og er nu en afdeling kommunen er 

opmærksom på. Fald skyldes at tag, bad og installationer er vurderet lavere. 

Boligorganisationen er opmærksom på bygningernes stand, men ser ellers 

afdelingen som sund.  

   

Afdeling 11  

Kommunen har stadig afdelingen som en man er opmærksom på. 

Boligorganisationen er opmærksom på bygningernes stand, men ser ellers 

afdelingen, som sund, da den har overskud og ingen lejeledighed.   

  

Afdeling 15  

Afdelingen er sammenlagt med den afdeling, der tidligere havde Petersborg 57 

til 2017. Kommunen har afdelingen på opmærksomhedslisten, da der er et 

forholdsvis stor underskud og udlejningen kun er marginalt bedre. 

Boligorganisationen oplyser, at sammenlægningen af de to tidligere afdelinger 

gerne skulle hjælpe til en forbedring af afdelingens rating.   

  

Afdeling 16  

Kommunen har ratet afdelingen til at være problematisk, men er samtidig klar 

over, at der pågår et større renoveringsprojekt, som vil forbedre afdelingens 

rating.  

   

Afdeling 18  

Afdelingen har en problematisk rating ved kommunen, hvilket bekræftes af 

boligorganisationen. Udfordringerne i afdelingen er den bygningstekniske 

tilstand. Der pågår drøftelser med Landsbyggefonden i forhold til en 

besigtigelse af afdelingen i forhold til fremtidigt renoveringsprojekt.  

  

Afdeling 19  

Afdelings rating er stadig kritisk, hvilket primært er pga. afdelingens opsamlede 

underskud, der er forværret en del i regnskabsåret. Udlejningen er væsentlig 

forbedret over året, hvilket har betydning for udviklingen i afdelingens 

underskud. Boligorganisationen oplyser, at der arbejdes på en løsning for det 

opsamlede underskud.  

  

Afdeling 20  

Afdelingen er gået fra, at være meget kritisk til at være kritisk. Der er en 

marginal forbedring af det opsamlede underskud, som stadig er voldsomt højt. 

Bygningstanden er vurderet lavere, mens fastholdes på et positivt niveau. Det 

er stadig boligorganisationens mål, at kunne dække en del af underskuddet i 

afdelingen, når dispositionsfonden inden for tre til fem år er likvid.  

   

Afdeling 21  

Afdelingen er siden sidst faldet til meget kritisk, hvilket primært har udslag i 

det opsamlede underskud og den stadig høje lejeledighed (selv om den er i  

bedring). Boligorganisationen oplyser, at dispositionsfonden også her, når den 

er likvid, vil dække en del af underskuddet, lige som der forsat arbejdes med 

forbedre udlejningen.  
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Afdeling 25  

Afdelingen er faldet til meget kritisk og underskuddet er forøget. Udlejningen er 

meget dårlig og det opsamlede underskud er voldsomt. Boligorganisationen 

oplyser, at der er en latent risiko for at afdelingen ikke kan rettes op. 

Kommunen bad dog om et oplæg til genopretning af afdelingen.  

  

Afdeling 27  

Afdelingen ses stadig som en kommunen er opmærksom på. Der er indsendt en 

sag til kommunen vedr. lån til tag.  

  

Afdeling 28  

Afdelingen rates stadig som kritisk. Det skyldes primært det opsamlede 

underskud (der er forværret) og den voldsom lejeledighed. Boligorganisationen 

oplyser, at de arbejder på forskellige tiltag i forhold til forbedring af økonomi 

og udlejning.  

  

3. Udlejningssituation  

Udlejningssituationen ser generelt god ud. Udfordringer hermed er anført under 

pkt. 2. Generel dialog om spredning af beboer i forhold til ghettolisten. Forslag 

fra Salus om at afhjælpe problemet via kriterier for udsatte boligområder. TWI 

tager forslaget med videre.  

   

4. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger Fokus er p.t. 

mest på at få genoprettet ”dårlige” afdelinger.   

  

5. Næste styringsdialogmøde  

Det aftales at næste møde holdes 31. oktober 2019 kl. 9-10.30.   

  

6. Eventuelt  

-  
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