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Dagsorden/Referat fra styringsdialogmøde med Aabenraa 

Andelsboligforening 
 

Mødedato: 31. oktober 2019 samt opfølgningsmøde den 20. november 2019 

Mødested: Lokale 129 – Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  

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

Davidsen, Assistent, Jimmy Povlsen, Adm. Direktør, Søren Duus, bestyrelsesformand. 

  

Dagsorden 
1. Velkomst 

TWI bød velkommen til mødet. 

2. Årsregnskab og styringsdialog 

Hovedforening kører fornuftigt, dog er de udfordret i forhold til at pengene der 

skulle bruges på at løfte standen på boliger bliver brugt til at dække lejetab. 

Arbejdskapitalen er ikke negativ mere men der arbejdes fortsat på at blive 

mere likvid. Arbejdskapitalen forventes at være positiv i løbet af 2019. Der var 

en dialog om en kommende opdatering af kommunens strategi for ungdoms- 

og familieboliger. Der er fortsat fokus på effektiviseringer blandt andet ved 

indkøb, rådgivning, sammenlægninger osv. Salus havde en bemærkning i 

forhold til udsættelsestruede og kommunens manglende reaktioner på deres 

henvendelser. TWI undersøger dette.  AAB er desuden udfordret på deres 

beboerdemokrati. Der er jævnligt tiltag for at styrke det, men tiltagene virker 

kun kortvarigt. 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 

Problemer med registrering i forhold til effektiviseringer. Afdeling 1 og 7 er 

sammenlagt. 

Afdeling 6 

Afdelingen er faldet i score i kommunens signallysmodel pga. vinduernes 

tilstand. Der har været et tab på lejeindtægter pga. kommunen ikke lejer 

lokaler mere som følge af flytningen af Fjordskolen. Lokalerne forventes at 

blive brugt til fælleslokaler og evt. udlejning efter en mindre renovering. 

Tilsynet er opmærksom på afdelingen.  

Afdeling 10 



Afdelingen er faldet i score i kommunens signallysmodel pga. vinduernes 

tilstand. Tilsynet gør opmærksom på at henlæggelser bør stige pga. fald i 

bygningsstand.  

Afdeling 11 

Afdelingen er steget i score og er nu blevet positiv.  

Afdeling 15 

Afdelingen er steget i score fra opmærksom til acceptabel. Der er fortsat 

udfordringer med blandt andet faldstammer og individuelle renoveringer af 

badeværelser. Afdelingen blev sammenlagt med afdeling 31, men dette 

ophæves formentlig igen da afdelingen 31 blev lovet ved sammenlægning af de 

ikke skulle dække tab fra afdeling 15. Dette har givet problemer og Salus 

forventer derfor at sammenlægningen ophæves.  

Afdeling 16 

Tilsynet afventer skema C. Pga. tidligere sag gør tilsynet opmærksom på at 

individuelle renoveringer skal sendes sammen med skema A/B fremadrettet og 

ikke særskilt. Ved renoveringen blev der oprettet et byggeudvalg som forsat er 

aktivt, men dette har givet nogle udfordringer for boligforeningen.  

Afdeling 17 

Tilsynet kommenterede på en aktuel sag i afdelingen. Salus er indforstået med 

at følge tilsynets henstilling.  

Afdeling 18 

Sag ved Landsbyggefonden kører fortsat. Forventet i 2020/2021. Der er 

udfordringer da der er krybekælder. Boligforeningen henter inspiration fra en 

Landsbyggefonds sag i Kolding med præfabrikerede badeværelser.  

Afdeling 19 

Afdelingen er steget i negativ score pga. vækst i deres underskud. Afdelingen 

er fortsat udfordret og boligforeningen er opmærksom på det.  

Afdeling 20 

Afdelingen har samme score som sidste år, men underskud er langsomt i 

bedring. Tilsynet gør opmærksom på at henlæggelser bør stige.  

Afdeling 21 

Afdelingen er gået fra at score meget kritisk til at være kritisk. Boligforeningen 

er opmærksom på afdelingen. TWI/SHA undersøger i forhold til 

befolkningsprognose.  

Afdeling 25 

Tilsynet efterspurgte ved sidste styringsdialogmøde et oplæg fra 

boligforeningen i forhold til hvordan der forventes at få genoprettet afdelingen. 

Salus sender oplæg hurtigst muligt.  
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Afdeling 26 

Tilsynet mangler regnskabet. JP sender det hurtigst muligt.  



Afdeling 27 

Afdelingen skal i gang med nyt tag. Afdelingen viser et underskud, som ifølge 

tilsynet ikke burde være muligt, pga. aftale med kommune. JP undersøger 

sagen.  

Afdeling 28 

Afdelingen har forbedret resultat. Tilsynet efterspørger en handleplan for 

afdelingen. Lejeledigheden er minimalt forbedret. JP informerede om at der er 

lavet en 10 års plan, og der skiftes køkken ved fraflytninger. Der har også 

været tiltag om nedsat husleje for at imødekomme lejeledighed.  

3. UdlejningssituationDialog under punkt 2. 

4. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger 

Boligforeningen har ingen fremtidsplaner pt. da der fortsat er udfordringer med 

tomme boliger.  

5. Næste styringsdialogmøde 

Næste møde aftales at være ca. samme tid næste år. KDL sørger for 

mødeindkaldelse. 

6. Eventuelt 
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