
 

 

 
 
 

Styringsdialogmøde med Boligsyd 
 
 
Referat fra styringsdialogmøde 21.9.2020, klokken 9-10 
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, lokale 131. 
 
Deltagere  
Boligsyd: Peder Damgaard og Leif Poulsen  
Aabenraa Kommune: Tom Wienke og Stine Hansen   
 
 
 
 

1) Velkomst  
- Ingen bemærkninger  

 
2) Årsregnskab og styringsdialog  

 
- Ingen bemærkninger til årsregnskab  

 
- BoligSyd har godt styr på, og fokus på at holde boliger i en god 

vedligeholdelsesmæssig stand. 
 

- Følger BL anbefalinger i forhold til fastsættelse af indskud 
 

- Sammenlægning af afdelinger.  
10 + 43  10 
34 + 43  34 
56 + 66  56 
51 + 63  51  
 

- To mulige projekter 
A) Kallemosen / Rugkobbel  Omdannelse af boliger fra et til flerværelses 
 
B) Afdeling 1 i Tinglev  Midler via tilsagn fra LBF omkring omdannelse af 
varmeanlæg fra el til andet (opr. Til gas  Justeres dog til varmepumpe). 
 
 
 

 
3) Udlejningssituation  

- Ingen generelle problemer med udlejning  
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Side 2 af 2 

- Bemærkning  Stigende beløb omkring tab på fraflytning. Problem når 
beboer på plejecenter dør (Dødsbo), og indskudsmidler bliver ”ædt op” 
grundet det at der går lang tid inden boet kan frigives (Forsinkelser ved 
skifteretten).  

- Eks. fra KBH. kommune – Her bliver indbo sat i depot indtil det kan frigives. 
 

- Kan lignende ordning gennemføres i Aabenraa Kommune?  
Tilsyn undersøger 

 
4) Fremtidsplaner for organisation og afdeling  

- Fjordbakkerne  Der skal afsættes mere grundkapital såfremt projektet 
skal realiseres.   

 
5) Næste styringsdialog  

- Forslag:  mandag 20. september 2021 klokken 9-10   
 

6) Eventuelt 
- Fælles studiebolig portal – Boligorganisation vurderer ikke at der er basis 

for en sådan i Aabenraa kommune. Der er ikke tilstrækkelig med 
studieboliger til at der kan betale sig. 
   

- Index lån/ krav om garantistillelse  er der mulighed for at det kan ske 
administrativt? 
Tilsyn undersøger  

 
- Afklaring af salg af Gråstenvej  
 
- Ansøgning om særlige udlejningsregler for nogle afdelinger (50+, samt 

fortrin for børnefamilier mv.) 
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