
 

 

Styringsdialog med Aabenraa Andelsboligforening   
 
Dato:  11.11.-2021 
Lokale:  137, Rådhuset Aabenraa  
Tid:  13 – 14.30  
 
Deltagere:  
Aabenraa Andelsboligforening:  
Søren Duus, Aabenraa Andelsboligforening og Jimmy Poulsen, Salus boligadministration   
 
Aabenraa kommune:  
Tom Wienke, Stine Hansen,  
 

1) Velkomst 
 
Der blev budt velkommen  
 

2) Årsregnskab og styringsdialog  
 
Både hovedforeningens dispositionsfond og arbejdskapital er steget. Dog er 
arbejdskapital lav. Dispositionsfonden er udfordret af tomgang i primært 
ungdomsboliger. 
 
Afdelinger blev gennemgået i forhold til Kommunens signallys model. 
 
Afdeling 6 er i Kommunen opmærksom på, da den byggetekniske tilstand 
sammenholdt med henlæggelse trækker afdelingen ned i Kommunens model. 
Boligorganisationen er fortrøstningsfuld i forhold til afdelingen, da facader trods alt er 
gode. 
 
Afdeling 18 er i Kommunens model problematisk. Det skyldes den byggetekniske 
tilstand. Boligorganisationen er opmærksom herpå og oplyser, at der er en 
renoveringssag på vej, som formentlig kommer til Kommunen i 2022. 
Renoveringssagen bør styrke afdelingen. 
 
Afdeling 19 er i Kommunens model kritisk. Det skyldes primært udlejningen, hvor der 
det sidste år, har stået i gennemsnit 5 lejemål ledig pr. md. Boligorganisationen er 
opmærksom på afdelingen og arbejder med den. 
Der skulle ligge en ældre aftale med Kommunen omkring 10 boliger til utilpassede 
unge. Det undersøger Kommunen og vender tilbage. 
 
Afdeling 20 er i Kommunens model kritisk. Det skyldes dels den byggetekniske 
tilstand sammenholdt med henlæggelser og et akkumuleret opsamlet underskud. 
Underskud er nedbragt med ca. 0,5 mio. kr. fra sidste regnskabsår og afvikles over en 
længere periode. 
 
Afdeling 21 er i Kommunens model Kritisk. Det skyldes primært tomgang over de 
sidste år, men i det sidste år har der kun i gennemsnit stået ca. 2 lejemål ledig, hvilket 
er en forbedring fra tidligere år. Boligorganisationen følger afdelingen og har fokus på 
balance i lejepris vs. udlejning. 



 

 

 
Afdeling 25 er i Kommunens model Kritisk. Det skyldes et akkumuleret opsamlet 
underskud og lejeledighed. Der ydes fra hovedorganisationen tilskud til 
lejenedsættelse, hvilket har en positiv effekt på lejeledigheden og dermed 
underskuddet. Underskud er nedbragt med ca. 0,3 mio. kr. fra sidste regnskabsår. 
Boligorganisationen følger afdelingen. 
 
Afdeling 28 er i Kommunens model meget kristisk. Det skyldes et akkummuleret 
opsamlet underskud og lejeledighed. Der ses en nedbringelse af det akkummuleret 
underskud fra sidst regnskabsår på ca. 0,2 mio. kr. og en mindre forbedring i udlejning. 
Boligorganisationen følger udviklingen i afdelingen og håber på et tidspunkt, at kunne 
bidrage med tilskud til afdelingen. 
 
Afdeling 32 er i Kommunens model kritisk. Det skyldes et akkummuleret underskud, 
der dog er forbedret med 0,1 mio. kr. Samtidig har afdelingen svært ved at udleje 
nogle lejligheder. Boligorganisationen er i gang med at kigge på tiltag, der kan forbedre 
udlejningen. 
 
Øvrige afdelinger er også gennemgået, men har ikke givet anledning til yderligere, da 
de er sunde i Kommunens model. 
 

3) Udlejningssituation  
 
Behandlet under punkt 2. 
 

 
4) Fremtidsplaner for organisation og afdeling  

 
Ønsker afklaring i forhold til nedlagt børnehave ved Præsteskoven/Petersborg. 
Bygningen står pt. tom. Ønsker nedrivning og opførsel af almene boliger. Ejes i 
fællesskab af boligorganisationerne Kolstrup Boligforening og Aabenraa 
Andelsboligforening.  
 
Der arbejdes på en løsning omkring Sandved Børnehave (28).  
 
 Boligorganisationen arbejder forsat med effektiviseringer, hvor det kan passes ind. 
Arbejder på oprettelse af et driftscenter, hvor maskinpark deles mellem afdelinger, og 
mellem boligforeninger (Kolstrup) 
 
 

 
5) Næste styringsdialog  

 
Omkring samme tid næste år – Aabenraa kommune booker. 

 
6) Eventuelt   

 
 
Flytning af udlejningsdel. Har flyttet den fysiske udlejningsdel til Sønderborg  
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