
 

 

Referat - Styringsdialogmøde med Rødekro Andelsboligforening  
Den 24-11-2021, Aabenraa Rådhus lokale 137 

Rødekro Andelsboligforening: Hans Chr. Nielsen, Best. Formand Jan Mortensen, Dalbo  

Aabenraa Kommune: Tom Wienke, Stine Hansen  

 

1) Velkommen  

2) Gennemgang af skematik, forklaring af de forskellige nøgletal  

 Udfordring af kommunale anvisninger ikke fremgår (Står der lejligheder tomme)? 

Estimering af den byggetekniske stand ved store afdelinger/ afdelinger som slås sammen,    
hvor der er forskel på den byggetekniske stand. 

Overordnet ingen bemærkninger fra tilsynets side – Der er tale om en veldrevet boligforening. 

Boligorganisationens dispositionsfond ligger over benchmark. Dispositionsfondsmidler anvendes blandt 
andet som tilskud til vedligehold, (eks. låseudskiftning, for øget sikkerhed). 

Rødekro Andelsboligforening har hidtil bestået af 10 forskellige afdelinger. Som et led i at effektivisere 
afdelinger yderligere, samt styrke beboerdemokratiet, er der pågået et arbejde med sammenlægning af 
afdelinger. 

Det har resulteret i at afdelingerne er slået sammen til to – En nord og en syd afdeling (Pt. ikke navngivet). 

To afdelinger har valgt at forblive selvstændige afdelinger – Det drejer sig om afdelingerne 1 og 6. 

3) Der arbejdes på et projekt omkring tilgængelighed / evt. oprettelse af byggeskader. Det kan muligvis 
komme til at ske i samarbejde med LBF, som en helhedsplan. 

4) Der arbejdes på nedlæggelse af et fælleshus, som er lidt dårligt indrettet. Tanken er at omdanne det til 
lejeboliger. 

5) Boligforeningen oplever at der i stigende grad kommer henvendelser fra blandt andet lokale 
borgergrupper, som ønsker at oprette seniorbofællesskaber. 

Desuden oplever boligorganisationen tilgang af nye medlemmer som skrives på liste til bolig. Inden for det 
seneste år har der været tilgang af omkring 300 nye medlemmer.  

En del af disser er seniorer som har solgt bolig, og ønsker at flytte til noget mindre.  

6) Fremtid.  

Oplever at  der er behov for nye boliger. Boligforening er klar på yderligere udvikling, og på at undersøge 
muligheder for at samarbejde med andre aktører. 

7) Effektiviseringer et løbende fokus. 

Krav om effektiviseringer har sat fokus på at afsøge nye former for samarbejder.  

Eks. samarbejder med andre boligorganisationer omkring drift af grønne områder (materiel). 



 

 

Granskning via LBF. 
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