
 

 

 
 
 
 

Styringsdialogmøde med Kolstrup Boligforening  
 
Referat fra styringsdialogmøde 9.10.2020, klokken 8.30 - 10 
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, lokale 129. 
 
Deltagere: Ove Stahl Schmidt (Best. Formand) og Jimmy Povlsen (SALUS) 
Tilsyn: Tom Wienke, Stine Hansen  
 
Aabenraa Kommune: 
 
 

1) Velkomst  
2) Årsregnskab og styringsdialog  
 
Hovedforeningen: 
• Reducerede timer i Humlehaven  
• Faste udgifter  Kan ikke bo billigere 
• Fokus på digital udvikling  corona har bevist at det sagtens kan lade sig gøre  
• Generalforsamling vs. repræsentantskab / Fordele – ulemper 
• Beboerdemokrati er ikke stærkere end de som møder op.  
• Nedjustering af bestyrelsen fra 7 til 5. Prøver at spotte mulige kandidater  
 
Generelt stadig fokus på effektivisering 
• Ide om fælles driftscenter  
• Udbud på nogle af de grønne områder  
• Justering af roller  
 
Afdelinger  
Afdeling 1 
- Ikke midler til renovering – Eventuel budgettvist 
- Tilsyn bemærker at henlæggelser og underskud er i bedring  
 
Afdeling 4 
- Tilsyn udtrykker bekymring for bygningers stand  
- Beboere ønsker ikke at betale for en renovering 
 
Afdeling 6 

Plan, Teknik & Miljø 
Dato: 18-09-2020 
Sagsnr.: 20/22174 
Sagsbehandler: Stine Hansen 
Direkte tlf.: 7376 7150 
E-mail: sha@aabenraa.dk 
 
 



 
 
 
 
 
 

Side 2 af 2 

- Beliggenhed er god – pt. ikke problemer med udlejning/ lejeledighed 
- Byggesag ved LBF  Reduktion af projekt. Evt. kuldebro / altanløsninger / 

tilgængelighed  
 
Afdeling 13 
- Nedlagt børnehave, kan evt. danne basis for projekt 
-  Fokus på henlæggelser og bygningers stand  
 
Afdeling 15 
- Store boliger som ikke kan deles op (ændrede vilkår) 
- Huslejenedsættelse via reguleringskontoen 
 
Afdeling 19 
- Bedre markedsføring?  
- Problemer med lejeledighed  manglende efterspørgsel  
 
Afdeling 20  
- Indsat elevatorer i forbindelse med renovering  
- Afvikler på underskud 
 
Afdeling 24 
- Problemer med udlejning, trods beliggenhed i campusområde 
- Omdømme?  
- Er der indekslån i afdelingen?  
 
Generelle drøftelser  
- Henlæggelser en udfordring – Kan være svært at få vedtaget  
- Friværdi frigives ikke for de almene boliger  
- Modrettede strømninger  Hvad skal vi med hus og have 
- Vurdering af det samlede marked  Øges udbuddet af boliger, rammer det alle 
 
3) Udlejningssituation  
- Drøftet under ovenstående  

 
4) Fremtidsplaner for organisation og afdeling  

Drøftet under ovenstående  
 

5) Næste styringsdialog  
 

6) Eventuelt   
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