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Referat  

  

  

Styringsdialogmøde med Kolstrup Boligforening   

  

Mødedato: 1.11.2018 – Klokken 9 – 10.30  

  

Mødested: Lokale 135 – Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa   

  

Deltagere: Jimmy Poulsen, SALUS, Ove Stahl Schmidt, Formand   

  

  Aabenraa Kommune, Tom Wienke, Kira Lüthje Davidsen, Stine Hansen  

  

  

  

Dagsorden  

  

1. Velkomst  

Velkomst og præsentation af Stine Hansen, ny medarbejder for opgaven 

omkring støttet boligbyggeri.  

  

2. Årsregnskab og styringsdialog  

Det er bemærket at der er store ændringer i arbejdskapitalen og 

dispositionsfonden. Arbejdskapitalen er faldet voldsomt og dispositionsfonden 

er gået voldsomt i minus. JP gav en kort forklaring og dette rettes op med at 

lån til afdelinger af egne midler er stoppet og flyttes til dispositionsfonden. 

Salus forventer ikke at søge om dispositionsfondsfritagelse. Arbejdskapitalen 

justeres når dispositionsfonden er på plads.    

  

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

retur når kommunen udmelder en officiel holdning.  

  

Der var en dialog om effektiviseringstal. Salus ønsker at bruge tal fra 

Landsbyggefonden og ikke tal fra Almenstyringsdialog.dk. Dette begrundes 

med at tal fra LBF er mere overskueligt og udfoldet. Materiale blev udleveret på 

mødet.   

  

TWI gennemgik kommunens signallysmodel og der var en dialog om 

afdelingerne.   

  

Afdeling 1  

Samme status i signallysmodel som sidste år. Afdelingen er kritisk og har 

problemer med underskud, dette afvikles efter planen. (Plan over afvikling 

udleveret på sidste styringsdialogmøde). Afd. har ikke henlagt nok til 

fraflytning, dette er de opmærksomme på fremadrettet.   

  

Afdeling 3  

  

  

  



  

  

Status er opmærksom i signallysmodellen. Afdelingens afvikling af underskud 

følger planen.   

  

Afdeling 4  

Afdelingens afvikling af underskud følger planen og er i bedring. Afd. har 

nedstemt forslag om nye gulve og køkken. Der er sat nye mursten i gavlene da 

disse var utætte.   

  

Afdeling 6,8,9  

Sammenlægges. Afdelingerne har brug for et løft og der forventes en 

renovering. Der fokuseres på tilgængelighed i stueetagen.   

  

Afdeling 15  

Fald i lejeledigheden. Dialog om reducering af antal boliger. Kommunen 

afventer skema C. Der arbejdes på afvikling af underskud. Salus har indgået 

forlig i voldgiftssagen i afd. 15.  

  

Afdeling 19  

Lejeledigheden er steget. Afdelingens afvikling af underskud følger planen og er 

i bedring.   

  

Afdeling 20  

Skema B godkendt i Byrådet den 31. oktober 2018.    

   

Afdeling 23  

Stigning i lejeledighed. Lejlighederne har fået et løft og forventes at være lejet 

ud snarest. Pt. er der en bolig som er svær og leje ud. Arbejder på 

sammenlægning.   

  

Afdeling 24  

Afdelingens afvikling af underskud følger planen og er i bedring. Salus oplever 

at det er svært at leje ud til unge og overvejer om boligerne skal ændre status 

fra ungdomsboliger til familieboliger. OS arbejder på markedsføring af 

afdelingen evt. i samarbejde med UC Syd.    

  

Afdeling 26  

Afdelingens afvikling af underskud følger planen.   

  

  

  

3. Udlejningssituation  

Dialog under gennemgang af afdelinger.  Generel dialog om spredning af 

beboer i forhold til gettolisten. Forslag fra Salus om at afhjælpe problemet via 

kriterier for udsatte boligområder. TWI tager forslaget med videre.  Dialog om 

nyt udvalg ved kommunen med repræsentant fra boligforening. OS fortalte om 

deres ambassadør ordning. Det har haft stor succes at bestyrelsen fremviser 

boliger og etablerer en kontakt med fremtidige beboer, fremviser hovedsagligt 

til ressourcestærke personer.   
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4. Fremtidsplaner for organisation og afdelinger  

Dialog om Barsøvænget etape II. Salus har en venteliste men denne skal øges 

inden der søges ved kommunen. TWI oplyste prioritering fra kommunens 

budget forlig. ( Cimbria, Dams have, Fjordbakkerne). TWI undersøger en aftale 

salus omtalte på mødet.   

  

5. Næste styringsdialogmøde  

Det aftales at næste møde holdes 1. november 2019 kl. 9-10.30.   

  

6. Eventuelt  
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