
Referat fra styringsdialog 2018-2020 med AAB 

Silkeborg

Tidspunkt: Fredag den 20. november 2020 kl. 12.30 på Rådhuset

Deltagere:

Boligorganisationen (BO): Flemming Jensen, direktør (FJ), Torben Bennekov, 

administrationschef (TB) og Joan Nielsen (JN), formand for organisationsbestyrelsen. 

Silkeborg Kommune (SK): sektionsleder Søren Overgaard (SO), jurist Carina Uhrskov (CU) og 

jurist Mie Gyldendal Pinsker (MGP)(referent)

Dagsorden og referat:

1) Regnskab, herunder effektivitetstal

Egenkapital (pr. boliglejemålsenhed) – i parentes: benchmark:

År Administrationsbidrag Disponibel del -

dispositionsfond

Disponibel del -

arbejdskapital

2016 3.307.80 2.695,50 3.003,16

2017 3.554,17 2.664,49 2.997,20

2018 3.705,43 2.195,11 3.178,11

2019 3.780,73 4.914,93 3.308,68

(CU) overordnet ser økonomien fin ud. Dispositionsfonden ligger en smule under 

benchmark. 

(TB) oplyser, at LBF trækker på midlerne (fradrager med 50%) på den vedligeholdelse

der udføres. Dispositionsfonden kommer til at udføre driftsstøttelån til flere afdelinger.

AAB har købt administrationsejendommen, som medfører en driftsmæssig besparelse.

(TB) LBF har kommenteret på fejl i regnskab. Der er udelukkende tale om

indberetningsfejl.

(CU) oplyser at der er afdelinger med kontinuerlige overskud, bl.a. afd. 4 og 7. 

(TB) Der er tale om kommende renoveringsprojekter.

Har over en længere årrække haft 30-årige vedligeholdelsesplaner. 



(CU) Nordre byggeforening – kommer ind med afdelinger med kontinuerligt overskud. 

Henlæggelser er pt. ikke store nok, og de sættes op fremadrettet. Ikke problemer med 

fraflytninger eller ledighed. Har fået husordensreglement og vedligeholdelsesreglement 

på plads. Projektudfordringer i afdelingen, men ikke driftsudfordringer.

(FJ) oplyser at de pt. afventer på at LBF har tid til at besigtige afdelingen med henblik 

på tilsagn om en helhedsplan.

Effektivitetstal:

Generelt en forbedring i forhold til sidste år, men der er stadig en del gule afdelinger, 

hvor der er mulighed for forbedringer.

(TB) De røde afdelinger vedrører helhedsplaner. Boligorganisationen kigger generelt på 

målstyringstal, har reduceret antal medarbejdere og driftsoptimerer hvor det er muligt. 

(FJ) oplyser at de i samarbejde med organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet

har defineret et vedligeholdelses-/serviceniveau, bl.a. efter gartnerens grønne håndbog.  

Tre driftskontorer er blevet lukket, så der kun er ”En vej ind”.

Kritiske nøgletal – henlæggelser (røde og gule):

Der er et par røde afdelinger og flere gule. De fleste skyldes små henlæggelser. 

Afdeling 4 Bryndumsvej har store henlæggelser, men her er der igangsat en 

helhedsplan, hvor en del af henlæggelserne skal anvendes.

(CU)Regnskabet tages til efterretning uden yderligere bemærkninger

2) Udlejning og udlejningsaftaler

Lejetab:

Kritiske nøgletal – ledighed og fraflytning (røde og gule):

(TB) Afd. 11 har stået tom i flere år, og har generet et lejetab. Pt. ingen tomgang på 

Resedavej. 

År I alt Pr. lejemålsenhed

2016 437.282 162

2017 271.342 103

2018 370.471 142

2019 357.475 134



(FJ) udlejningssituationen er blevet værre det seneste års tid. Det forpligter bl.a. i 

forhold til råderet. Flere efterspørger nye køkkener mv. 

(SO) Hvordan udnytter kommunen fjerdelslisten. (TB) oplyser at der ikke er stor 

efterspørgsel. Social- og integrationsafdelingen søger ofte store og billige boliger, 

hvilket er en mangelvare. (TB) oplyser at de laver spørgeskemaundersøgelser i 

forbindelse med ind- og fraflytninger. Tendensen er at folk ønsker at bo tæt på familie 

og venner. 

3) Beboerdemokrati

(FJ) oplyser at 20% af afdelingsbestyrelserne er meget aktive, 30% er aktive og de

resterende 50% kæmper en smule. I de afdelinger hvor der ikke er afdelingsbestyrelser 

har afdelingen en kontaktperson. Der er 7 afdelinger uden afdelingsbestyrelse pt.

AAB Uddanner beboerdemokraterne i forhold til konflikthåndtering, samarbejde, 

økonomi m.m.

4) Nybyggeri, renoveringssager og råderetssager

Igangværende og planlagte nybyggeri-projekter:

Projekt Antal kvoter

Spættevej 14

Reitangrunden, Them 15

Brandevej, Gjessø 15

Status i de enkelte projekter er gennemgået.

Igangværende og planlagte renoveringsprojekter:

Projekt Status

Afd. 7 Solsortevej/ Rylevej Aflevering den 13/11-2020 med to års forsinkelse. 

Budgetoverskridelse på over 100 millioner. 

Afd. 33 Delta House Afsluttet, indflytning 1/1-2021

Afd. 4 Bryndumsvej Forventet byggestart maj/juni 2020/2021 

Afd. 25 Arendalsvej Skema A godkendes i december

Afd. 11 A+B Frederiksberggade/

Sanatorievej 

Tagrenovering (utætheder) nu på trods af 

kommende renovering.

Afd. 20, 22 og 51 Kommende



5) FN’s Verdensmål

(FJ) FNs verdensmål bliver en del af boligorganisationens kommende strategi. Både 

beboer, beboerdemokrater og medarbejdere har meldt ind hvor der kan skabes 

forandringer på baggrund af FNs verdensmål.

AAB har et ønske om at opbygge boligselskabet som et nyt land med fire ministerier. 

Tanken er at beboerdemokrater skal aktiveres i forskellige udvalg. 

AAB køber grøn el, sparer flere tons CO2.

Nedsat et affaldsudvalg – et af målene er at få nedsat renovationsgebyret, der kommer 

formentlig en samlet indstilling fra de almene boligorganisationer. 

Har lavet mange af de traditionelle løsninger bl.a. udskiftet til LED pærer. 

6) Eventuelt

Beboerklagenævnssager:

Ingen sager det seneste år – tidligere en enkelt sag.

Kommunal boligsocial database: 

(CU) Kommunen er ved at undersøge muligheden for at oprette et internt 

monitoreringssystem, med henblik på at overvåge udviklingen i kommunen ud fra 

ghettokriterierne. Formålet er at der gives mulighed for at følge udviklingen i forskellige 

områder, og dermed have nemmere adgang til at iværksættes tiltag, hvis udviklingen 

går i den forkerte retning. 


