
Referat
Styringsdialogmøde Arresø Boligselskab 2018 

Sted: Halsnæs Rådhus, lok. Smaragden
Tid: Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 13.00-15.00
Deltagere: Lisa Fomsgaard (KAB), Susan Egede (Formand for Arresø Boligselskab), Lene 
Pedersen (Arresø Boligselskab), Flemming Byrgesen (Halsnæs Kommune), Pia Larsen Weirum 
(Halsnæs Kommune), Emilie Falk Barkved (Halsnæs Kommune)

Referent: Emilie Falk Barkved 

Referat
1. Velkomme og kort gennemgang af dagsorden, herunder evt. tilføjelser
 Ingen tilføjelser

2. Gennemgang af revisionsprotokollat, regnskab og dialog om evt. 
opmærksomhedspunkter

 Det bemærkes, at helhedsplanen for Skovbakken er ikke blevet afsluttet. Årsagen er, at 
der mangler en udbetaling. Helhedsplanen forventes afsluttet med udgangen af 2018. 

 Det bemærkes, at der er et stort overskud i afdelingen Karlsgave. Årsagen er en stor 
besparelse på vand (ca. 200.000,-), renovation, da man er skiftet over til molokker samt 
renhold (ca. 160.000,-). Det er blevet besluttet, at trods besparelserne, sænkes huslejen 
ikke i afdelingen. Årsagen er, at der skal spares op til renovering af trapper på 
Skovfogedengen. Trapperne er i dårligere stand end forventet, derfor skal de renoveres nu. 
Ydermere har der pga. brand i en bolig, blevet skiftet tag på hele blokken. 

3. Gennemgang af dokumentationspakke for hver af afdelingerne samt dialog om 
opmærksomhedspunkter 

Styringsrapport
 Samarbejdet mellem Halsnæs kommune og Arresø Boligselskab er godt. 
 Kommunen anmoder  organisationsbestyrelsen om at være opmærksomme på afdelingerne 

som er blevet sammenlagt. Formanden for organisationsbestyrelsen (OB) fortæller, at de 
er de er opmærksomme på de evt. udfordringer, der kan være forbundet med dette. OB 
fortæller yderligere, at sammenlægningen af afdelingerne i Ølsted er forløbet godt.  

 Siden sidste styringsdialog er Frede Wagner ophørt i sin stilling som Kundechef, og gået   
på pension. Lise Fomsgaard (Kundechef) og Brian Schnell (driftchef) har efterfølgende 
overtaget posten. Det drøftes i organisationen hvordan ledelsen af boligselskabet skal være 
fremadrettet. 

 Afdelingerne 2001, 2002, 2003 og 2004 er pr. 1.1.2018 blevet sammenlagt. Effekten ses 
først i 2019. 

 Administrationskontoret og ejendomskontoret er nu slået sammen i et nyt servicecenter på 
Skovbakken. Der er i den forbindelse foretaget ombygninger, således at adgangsforholdene 
er blevet mere handicapvenlige. Samtidig er åbningstiderne forbedrede.  



2001 Anemonevej 
 Havebofællesskabet venter på en særskilt husorden for de afsnit, som er en del af 

havebofællesskabet. Det skyldes bl.a. sammenlægningen af afdelingerne i Ølsted.  
 Anemonevej sag om tilbageførsel af vedligehold af belysning fra kommunen til 

boligselskabet. Boligselskabet har modtaget en varsling. Men har gjort indsigelser. 
 Renovering af vinduer er igangsat. Renoveringen er finansieret af et lån samt midler fra 

dispositionsfonden. Afdelingen betaler selv for renoveringen.   
 Der er flere sociale tiltag i afdelingen. 

2002 Solsikkeparken 
 Attraktiv afdeling. 
 Henlægges forsat til nye tage. 

2003 Kildemoseparken
 Afdelingen har stabiliseret sig og fraflytning er faldet.
 Huslejen er blevet nedsat væsentligt, hvilket også har bidraget til, at beboerne bliver 

boende længere. 
 Der har været lidt udfordringer med rotter, men det er under kontrol. 
 Inklusionsboligerne og Ungdomsboligerne fungerer godt. 

2004 Bavndysseparken
 Velfungerende afdeling. 
 De høje henlæggelse skyldes meget vedligehold af bygningerne.

2006 Gydeparken
 Henlæggelserne er steget i 2018. Henlæggelserne har i mange år været lave, da beboerne 

har udført meget af vedligeholdet selv. 
 Der henlægges til udskiftning af tag i fremtiden, samt udskiftning af fyr.
 Kommunen har med tilfredshed noteret sig udviklingen på henlæggelsesområdet. 

2008 Skovbakken
 Velfungerende afdeling med god bestyrelse. 
 Boligselskabet vil på et senere tidspunkt henvende sig til kommunen vedr. vejbelægning i 

området, da belægningen er ødelagt og vejen er offentlig. 

2009 Karlsgave
 De høje henlæggelser skyldes stort vedligehold af bygningerne, da facaderne er af træ. Der 

Spares op til renovering af trapper (læs punkt 3, styringsrapport) samt til renovering af 
fælleshus. 

 Legepladsen er færdig. Der var indvielse af i primo oktober.  

4. Sammenlægning af afdelinger
Læs under punkt 3., styringsrapport. 

5. Skæve boliger
Høring og proces. Afdeling Karlsgave er orienteret om processen. Formanden for 
organisationsbestyrelsen fortæller, at der er enkelte beboere, som er utilfredse med 
beslutningen om skæve boliger. 



De omkringboende private grundejere skal inviteres til dialog. Susan Egede deltager i 
møderne. Byplanlægger Mette Vestergaard tager kontakt til Susan i forhold til dialogproces.  

6. Styregruppe for inklusionsboligerne i Kildemoseparken
Evt. et-to møder årligt med boligselskabet for at høre til tilbuddet og samarbejdet. 
Formanden for organisationsbestyrelsen, Susan Egede indbyder til møderne. Første møde 
ligger i februar 2019. 

7. Evt.
Boligselskabet træder ud af Bolignøglen, da den ikke giver nogen effekt. Og samtidig har 
det givet lejetab for boligselskabet. KAB har dækket noget af tabet for boligselskabet. 
Boligselskabet vil på et senere tidspunkt tage op til drøftelse om de skal tilmelde sig igen. 


