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Kolstrup Boligforening 
 
5. oktober 2022, klokken 9, lokale 127 
 
Deltagere  
Kolstrup boligforening: Ove Stahl Schmidt, Formand, Lisbeth Jakobsen, Visedirektør. 
Aabenraa kommune: Tom Wienke, leder, Stine Hansen, medarbejder  
 
 

1) Velkomst  
 

2) Årsregnskab og styringsdialog  
 
Generelt i forhold til henlæggelser – Et vedvarende fokus fra 
boligadministrationsorganisationens side. Der skal afsættes midler til fremtidigt 
vedligehold. 
 
Dialog om, hvad man kan gøre, hvis boliger er i så dårlig stand, at det er påkrævet at der 
sker udbedringer, men afdelingsbestyrelsen ikke bakker op.  
 
Tidligere talt om  
Afdeling 20 – Callesens gade mv. Alle boliger er udlejet.  
Afdeling 24 – Skolevænget. Alle boliger er udlejet.  
 
Afdeling 6 – Borgmester Finks Gade mv., er stadig i proces omkring projekt i samarbejde 
med Landsbyggefonden. Der bliver ikke etableret tilgængelighedsboliger, idet det 
vurderes at blive for omkostningstungt.  

 
3) Udlejningssituation  

Meget positivt. Pt er der ingen ledige boliger. Det er ikke indtrykket at den positive 
udvikling udelukkende kan tilskrives ukrainske flygtninge – Der er generelt mangel på 
boliger i Aabenraa kommune.  
 

4) Fremtidsplaner for organisation og afdeling  
Ønsker at arbejde med seniorboliger, men er også obs. på at der lovgivningsmæssigt kan 
være begrænsninger på, hvad der lader sig realisere.  Løjt Kirkeby kan være en oplagt 
mulighed for et seniorbolig projekt.  
 



 
 
 
 
 
 

Side 2 af 2 

Ønsker afklaring af nedlagt børnehave, på Præsteskoven. Fra forvaltningens side er 
opmærksomheden omkring denne henledt til det politiske niveau. 
 

5) Næste styringsdialog  
Ca. samme tid næste år, Aabenraa kommune indkalder 
 

6) Eventuelt  
Dialog om at det kan være til fælles gavn, hvis boligorganisationen så tidligt som muligt 
griber fat i kommunen i forbindelse med større projekter. Dette for at få igangsat en 
dialog og evt. screening om, hvad der er nødvendigt før et projekt kan godkendes 
myndighedsmæssigt (Byggemyndigheden).  
Aabenraa kommune henviser til kommunens Erhvervspilotordning, hvis funktion blandt 
andet er at hjælpe en virksomhed igennem et sagsforløb.  
Dette for at undgå situationer, hvor der kan være skabt forventninger ved beboerne, og 
en sag så trækker ud, grundet nødvendige tilladelser.   
 
Information om det kommende budget – Forventede afsatte midler til grundkapital 
 
Information om tiltag i boligorganisationen  
• Naboambassadør ordning, få midler men stor effekt  
• Mere vild natur for udvalgte områder  
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