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Referat - Styringsdialogmøde Arresø Boligselskab  
 
Sted: Skypemøde 
Tid: Mandag d. 28. september 2020 kl. 10.30-12.30 
 
Deltagere: Allan Mortensen (Arresø Boligselskab), Lene Pedersen (Arresø Boligselskab), Susan 
Egede (Arresø Boligselskab), Flemming Byrgesen (Halsnæs Kommune), Emilie Falk Barkved 
(Halsnæs Kommune), Katja Bennetzen (Halsnæs Kommune) 
 
 
Referat 
1. Velkommen og kort gennemgang af dagsorden, herunder evt. tilføjelser 

 Se tilføjelser under eventuelt.  
 

2. Gennemgang af revisionsprotokollat, regnskab og dialog om evt. opmærksomheds-
punkter. 
 Revisor har en bemærkning vedr. helhedsplanen på Skovbakken, som endnu ikke er afslut-

tet. Dette blev også bemærket sidste år. Sagen behandles af KAB byg og forventes meget 
snart afsluttet. Sagen har afventet LBFs behandling, men reguleringskontoen er godkendt 
og nedtrapning af støtte er påbegyndt i 2020. 

 Kommunen spørger ind til afdeling Skovbakken, som har givet et underskud på 261.053 kr. 
Boligselskabet forklarer, at renovationsudgiften er blevet væsentlig højere en budgetteret. 
Renhold er også steget, da man lønmæssigt har flyttet medarbejdere fra KAB tilbage til Ar-
resø Boligselskab, hvorfor lønudgiften er steget. Ejendomsskatten er ligeledes steget. Der 
er kommet elever, hvilket også giver en stigning i lønomkostningerne. Huslejen reguleres i 
overensstemmelse hermed i 2021 budgettet.  

 
3. Gennemgang af dokumentationspakke for hver af afdelingerne samt dialog om op-

mærksomhedspunkter samt evt. opsamling på punkter fra styringsdialogen 2019 
 
Styringsrapport 

 Boligselskabet vil gerne i dialog om fastsættelse af takster og gebyrer på renovationsområ-
det og ønsker et møde om dette med kommunen. Allan Mortensen går i dialog med de an-
dre boligselskaber i kommunen og tager efterfølgende kontakt til kommunen. Det aftales at 
der tages kontakt til Pia Weirum, Flemming Byrgesen og Per Hauge (phau@halsnaes.dk). 
Emilie Barkved sender kontaktinfo.  

 Boligselskabet har indgået et nyt samarbejde med kommunens Team Kontrol. Det har bl.a. 
afledt en kontakt til lokalbetjenten. Boligselskabet oplever en god dialog og et godt samar-
bejde.  

 Boligselskabet er glad for samarbejdet om de overdækkede terrasser i afdeling Ølsted, 
men vil gerne søge én samlet byggetilladelse. Boligselskabet tager selv kontakt til Pia 
Weirum.  

 Afdeling Skovbakken skal have renoveret stigstrenge til brugsvand og faldstammer. Det 
forventes at komme til at koste omkring 25 mio. kr. Boligselskabet er i gang med at under-
søge finansieringen af projektet. Der skal ses på, om der er lån som udløber, samt om der 
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er mulighed for at søge egen trækningsret i forbindelse med vandsparende toiletter o.a. Det 
kan ikke udelukkes at der må søges kommunal lånegaranti, men det vides ikke endnu. Pro-
jektet skal forventeligt godkendes i efteråret 2020 og med opstart medio 2021. Huslejestig-
ningen varsles formentlig til primo 2022.  

 Der er fortsat fokus på effektiviseringer i boligselskabet. Bl.a. i driften og i administrationen.  
 Der er indført flere møder i administrationen for at sikre det gode samarbejde. Der er også 

fokus på møderne i afdelingsbestyrelserne, hvor fokus er på at understøtte bestyrelserne. 
Der er bl.a. afholdt møder om beboerdemokrati for bestyrelserne. Boligselskabet vil have et 
kontinuerligt fokus på dette. Der er udarbejdet materiale til brug for bestyrelserne om deres 
arbejde og opgaver.  

 Boligselskabet vil fortsat gerne bygge nyt, og ser frem til en tilbagemelding fra kommunen 
herom. Jacob Klit-Hansen giver en tilbagemelding til boligselskabet.  

 Projektet med Skæve boliger er på kommunens budget 2021-2024. Flemming Byrgesen gi-
ver en tilbagemelding vedr. skæve boliger, når budgettet er vedtaget.  

 Boligselskabet er overordnet glade for det gode samarbejde med kommunen. Men der er 
enkelte knaster ind i mellem. Der kan opstå udfordringer, når kommunikationen ikke går 
gennem den kommunens almene boligkoordinator. Boligselskabet håber på et fortsat godt 
samarbejde.  

 Administrationsbidraget er steget og byggesagshonoraret fremstå med rød farve. Boligsel-
skabet fortsætter med at undersøger sagen. I første omgang har man sammenlignet med 
Stenløse-Ølstykke Boligforening, som er bygget op på samme måde som Arresø Boligsel-
skab og også er en del af KAB-fællesskabet. Deres tal er stort set de samme, på disse to 
poster. I forhold til administrationsbidraget skyldes det blandt andet det set-up som der er i 
de to boligselskaber, med et ”udvidet” servicecenter der tager sig af udlejning og en masse 
andre ting, hvilket gør et de ikke umiddelbart kan sættes op mod benchmark tallene.  

 
Afdeling 2005, Ølsted 

 Der har være en stigning i årets henlæggelser, men et fald i de samlede henlæggelser til 
vedligehold. Henlæggelserne er blevet brugt på ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder.  

 
Afdeling 2006, Gydebakken 

 Ingen bemærkninger fra Kommunen.  
 Boligselskabet oplyser, at der er fokus på dialogen med afdelingen om at øge henlæggel-

serne. Beboerne laver mange ting selv i afdelingen. Men det er ikke sikkert, at de kan blive 
ved med det.  

 
Afdeling 2008, Skovbakken 

 Der har været en stigning i årets henlæggelser, men et fald i de samlede henlæggelser til 
vedligehold. Henlæggelserne er brugt til kendte vedligeholdelsesarbejder, men nogle er 
kommet hurtigere end forventet. Derfor har man også skubbet nogle vedligeholdelsesar-
bejder, for ikke at bruge for meget af henlæggelserne.  

 Der har været en høj fraflytning fra ungdomsboligerne og derfor er fraflytningsprocenten for 
afdelingen markeret med rød.  
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Afdeling 2009, Karlsgave  
 Der har været en række sager om skimmelsvamp i afdelingen. Kommunen er bekendt med 

sagerne og vurderer, at boligselskabet har handlet korrekt. Sagerne er sendt i beboerkla-
genævnet, da beboerne ikke har været enige i boligselskabets håndtering af deres sager.  

 Sag om brand i en bolig i afdelingen afventer afgørelse i retten.  
 
 

4. Status på projekter og samarbejder – Katja Bennetzen deltog i punktet 
 
Ungdomsboligerne i Kildemoseparken 

 Kommunen har fokus på at sikre, at det er den rigtige målgruppe, som visiteres til boliger-
ne. Derfor har der været lidt udskiftning, da nogle af de unge skulle videre til andre tilbud el-
ler anden bolig. De unge har bedt om, at der er ekstra fokus på ind- og udflytning. De unge 
savner mulighed for tøjvask i tilknytning til deres bolig. 

 Boligselskabet synes dialogen er god med de kommunale medarbejdere, som er tilknyttet. 
Boligselskabet siger, at de unge må kontakte dem for en løsning vedr. vaskemaskine.  

 
Inklusionsboligerne 

 Katja udtrykker bekymring om stabilitet i tilbuddet, da der kun er tilknyttet 1 person til tilbud-
det. Der skal tilknyttes en mere. Kommunen er glad for samarbejdet med den nuværende 
tilknyttede sociale vicevært. Boligselskabet er i dialog med Team Aktiv om udfordringen.   

 Det lille værelse i boligen er for lille og derfor svært at udleje/visitere til. 
 Det er svært for kommunen at visitere til tilbuddet, det er bl.a. udfordrende for de unge at 

bo så tæt.  
 Boligselskabet har talt med Team Aktiv, som også synes er samarbejdet er godt.  
 Boligselskabet synes løsningen med Team Aktiv fungerer godt/bedre end da boligselskabet 

selv havde ansat den sociale vicevært.  
 Dialog om tilbuddet kan ændres? Boligselskabet inviterer Katja og Tema Aktiv til et møde 

om fremtiden for tilbuddet.   
 

5. Emner til dialogforummøde 
 Affaldsstrategi – hvad, hvordan og hvem?  
 Demensprojekt/samarbejde med Halsnæs Kommune. Boligselskabet har ikke hørt fra 

kommunen vedr. dette. 
 Samarbejde mellem boligselskabernes formænd. Der er ytret ønske om et tværgående 

samarbejde mellem boligselskaberne.  
 Udlicitering af vejbelysning – hvordan, hvorledes og økonomi? 

 
6. Eventuelt 

 Boligselskabet har før styringsdialogmødet fremsendt nye vedtægter for boligselskabet. År-
sagen hertil er, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ændret standardvedtægterne, som 
nu giver mulighed for digital indkaldelse til bestyrelsesmøderne. Dette er nu indarbejdet i 
vedtægterne. KAB skal arbejde med hvordan dette skal gøres i praksis, før der bliver meldt 
noget ud til beboerne.   
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 Boligselskabet spørger til kontaktperson ved Emilie Barkveds ophør i Halsnæs Kommune. 
Emilie sender mail ud med information til kontaktperson, som i første omgang bliver leder af 
Plan og Byg Pia Larsen Weirum.  

 


