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Referat
Styringsdialogmøde Halsnæs Ny Boligselskab 2018 

Sted: Halsnæs Rådhus, lok. Smaragden
Tid: 4. december 2018 kl. 9-11
Deltagere: Kim Brokmann (Domea), Jesper Kristensen (Domea), Flemming Byrgesen 
(Halsnæs Kommune), Pia Larsen Weirum (Halsnæs Kommune), Emilie Falk Barkved (Halsnæs 
Kommune)

Referent: Emilie Falk Barkved 

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

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

opmærksomhedspunkter
 Der er ingen særskilte bemærkninger fra revisor. 
 Det bemærkes, at der er et stort akkumuleret overskud, hvilket er usædvanligt. 

Overskuddet skyldes sammenlægningen af afdelingerne i boligselskabet og er bl.a. et 
resultat af en stor besparelse på administrationen. Fremadrettet skal overskuddet falde. 
Domea arbejder på at finde det rigtige niveau, så overskuddet bliver mindre.

 Efter sammenlægningen af afdelingerne har man arbejdet med en udligning i huslejen, så 
boligerne i den enkelte afdeling har den samme kvm pris. Udligningen er gennemført i 
ældreafdelingen. Udligningen er også igangsat i familieafdelingen og vil ske over de 
kommende 8-9 år. 

 I 2017 var der bemærkninger fra revisor vedr. manglende afstemningsmulighed for 
udlejning af Elmegårdens festlokaler. Udlejning af lokalerne varetages nu af Domea i en 
digital løsning. 

 Domea fortæller, at de er meget tilfredse med løsningen - én indgang til kommunen og 
opfordrer til at det forsætter. Det gør nemmere at komme i kontakt med de rigtige i 
kommunen. 

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

Styringsrapport
 Efter sammenlægning af afdelingerne er der oprettet matrikelråd i de gamle afdelinger. 

Matrikelrådene i ældreboligerne fungerer godt. Der er bekymring om fremtiden, da rådene 
primært består af de tidligere bestyrelsesmedlemmer. Domea har fokus på udfordringen. 
Matriklerne får forsat midler til de arrangementer og traditioner som de har haft tidligere.

 Familieafdelingerne har alle en person siddende i bestyrelsen. 
 Det opleves at der er godt fællesskab blandt beboerne.
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 Ligesom i mange af de andre boligselskaber, er der udfordringer med beboerdemokratiet. 
 Ligger i top på effektivitet. Der effektiviseres forsat i ældreafdelingen. Der er investeret i en 

robotplæneklipper og der er udlicitering af trappevask.
 Administrationen er blevet lettet efter sammenlægningen på mange områder. Det har 

ligeledes givet en større økonomisk sikkerhed for de tidligere mindre afdelinger. 
 Arbejdskapitalen er lav. Indbetalingen til Domeas fællesfond er sat på vågeblus. 

Afdeling 001 – 25/51 Halsnæs
 Der er ingen særskilte bemærkninger. 

Afdeling 004 – 25/52 Halsnæs Ældreboliger
 Råger er forsat et problem. Men der er en løsning på vej. 

4. Renoveringer 
 De to helhedsplaner er blevet slået sammen til en. Der er forsat gang i indsamling af 

tekniske undersøgelser. Henrik Schou er kontaktperson hos LBF. Forventet igangsættelse 
for helhedsplanen er 2020/2021.

 Der har været ønske om et beboerhus i afdelingen. Det har ikke været muligt at opnå 
enighed om beliggenheden. Landsbyggefonden vil have at afdelingen rive deres garager 
ned og bygger beboerhuset der i stedet. Det vil beboere ikke, da de ikke får midler til at 
genopfører garagerne et andet sted. Der bliver derfor ikke bygget et beboerhus. 

5. Mærkning af ældreboliger på Gærdesmuttevej – boligerne er mærket som 
familieboliger hos LBF. Er det korrekt? 

 Boligerne er bygget som velegnet til ældre, ikke som ældreboliger. Ændringen i 
mærkningen skyldes en opdatering hos LBF. Hvis boliger skal ommærkes til ældreboliger, 
kræver det en dispensation fra kommunalbestyrelsen. Kommunen undersøger om der er 
grundlag for en dispensation. 

6. Havlit – vedligehold og beboerdemokrati
Socialtilsynet har været på besøg og har en række bemærkninger omkring vedligehold og 
beboerdemokrati, som kommunen gerne vil drøfte en løsning på. 

 Domea fortæller, at alle beboere modtager en invitation til afdelingsmøde. Det betyder, at 
Jakob Jensen, chef for SSF, (Jakob står som lejer på kontrakterne til aflastningsboligerne). 
vil modtage en indkaldelse til afdelingsmødet i forbindelse med aflastningsboliger på 
Havlitvej. Hvis en medarbejder fra Havlit skal deltage på afdelingsmøderne, skal der søges 
om tilladelse hos afdelingsbestyrelsen.  

 Socialtilsynets bemærkninger vedr. vedligehold i Havlit drøftes på et møde i januar. Emilie 
Barkved indkalder til et møde mellem Jesper Kristensen, Janne Westerdahl og Katja 
Bennetzen. Domea oplyser at vedligehold af plankeværk m.m. er beboernes egen opgave 
jf. aftale. Det har det været i mange år. 

 Vedr. boligen Havlitvej 1B, hvor der har været brand. Det er blevet vurderet, at boligen 
ikke er blevet genoprettet tilfredsstillende efter branden. Domea har kontaktet 
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forsikringsselskabet vedr. dette. Der er nu sat gang i de nødvendige arbejder. Vedr. evt. 
lejegodtgørelse for den periode, hvor kommunen ikke kan gøre brug af lejemålet, skal ske 
ved, at kommunen (evt. kommunens forsikringsselskab) retter henvendelse til Domeas 
forsikringsselskab eller Domea om refusion. Godtgørelsen udbetales, når sagen er afsluttet.  
 

7. Evt.


