
 

 

 
 
 
 

Referat fra styringsdialog 
 
Boligorganisation: DVB Syd  
 
Dato: 25.1.2021  
 
Tid og sted: Digital afvikling  
 
Deltagere DVBSyd: Karin Stenumgaard, Boligkontoret Danmark, Anders 
Fabricius, Forretningsfører   
Aabenraa kommune, Tom Wienke og Stine Hansen 

 
• Velkomst 
• Årsregnskab og styringsdialog  
• Udlejningssituation  
• Fremtidsplaner for organisation og afdeling  
• Næste styringsdialogmøde  

 
Generelt – organisation udfordret, blandt andet i forhold til at kunne 
gennemføre de 30 årige vedligeholdelsesplaner.  
Der ikke afsat midler nok på henlæggelser til at kunne finansiere de nye 30års 
vedligeholdelsesplaner. 
Det vurderes ikke at være en mulighed at sætte huslejen yderligere op, idet 
huslejeniveauet allerede ligger højere end gennemsnittet i regionen. 
Bestyrelsen har i januar 2021 truffet beslutning om, at man ikke kan 
imødekomme alle planlagte arbejdere i vedligeholdelsesplanen i budget 
2021/22 og disse skal fremrykkes til budget 2022/23.  
I den mellemliggende periode skal bestyrelsen sammen med administrationen 
arbejde hen imod en løsning på finansieringsproblematikken. 
 
Afdeling 3.  
Minus henlæggelser. Ansøgning sendes til LBF, med henblik på at indgå en 
aftale omkring driftsstøtte. 
Det vurderes ikke at det vil være muligt med huslejestigninger, uden at det vil 
medføre tomgang. 
 
Afdeling 22 er blevet sammenlagt med afdeling 1 
Generelt vurderes bygningsstanden at være ok.  
For Møllevej arbejdes der på en LBF sag. 
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Engvej – 13 (Bofællesskab) 
Kører for sig selv. Ligger i den lave ende, hvad angår henlæggelser. Eventuel 
huslejestigning en mulighed. 
 
Afdeling 10 
Støtte fra LBF  Tag og murværk. Lavt niveau for henlæggelser. 
Huslejeniveau ved at nå max. Pt. kan det være billigere at eje end at bo til 
leje.  
Generelt en stor del af beboerne modtager boligstøtte, hvilket indikerer at de 
er uden for arbejdsmarkedet. 
Afdeling 12 Toften er lagt sammen med afdeling 10 
 
Afdeling 20 – Åbovej  
Der pågår arbejdet i forbindelse med oprensning af grund.  
Grunden sættes efterfølgende til salg. Forventes at være afhændet i løbet af 
foråret 2021.  
 
Eventuelt 
Effektiviseringsarbejdet – Der er skåret ned på personale. 
Tilsynet nævnte case fra Lejebo, omkring, hvilke parametre der ligger bag ved 
LBF målinger for effektiviteten.  
Nybyggeri – Ikke aktuelt for nuværende  
 
Næste møde  
Ca. samme tidspunkt om et år.  
Stine booker. 
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