
Referat fra styringsdialog 2018-2020 med

Arbejdernes Byggeforening

Tidspunkt: Tirsdag den 10. november 2020 kl. 12.30 på Rådhuset

Deltagere:

Boligorganisationen (BO): Direktør René Kjær Rasmussen (RKR), Teamleder Økonomi og 

regnskab Anne-Sofie Brøndum (ASB), Teamleder Udlejning og Sekretariat Rikke J. Sundwall

(RS).

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 3.315 7.341 4.296

2017 3.379 7.501 4.257

2018 3.501 4.661 4.247

2019 3.336 (4.090) 5.613 (7.617) 3.830 (2.519)

Der forekommer kun tre afdelinger med forholdsvis mindre underskud, og alle øvrige 

har overskud til afvikling. Der forekommer lidt flere afdelinger, hvor årets henlæggelser 

stort set svarer til de opsparende henlæggelser.

Lejen varierer en del i afdelingerne.

(RKR) Henlæggelserne er større end benchmark, baseret på levetidshenlæggelser. 

Effektivitetstal:

(CU) Effektivitetstallene er positive. Mængden af grønne afdelinger er steget markant 

36 i alt. 5 røde afdelinger.  

(RKR) Særlig fokus på driften og optimering heraf.



Affaldsområdet giver udfordringer pga. grundbidraget i Silkeborg Kommune. Har i 

stedet valgt af kigge på affaldsmængden pr. lejer, og der ligger Arbejdernes 

Byggeforening lavt.  

          

Kritiske nøgletal – henlæggelser (røde og gule):

Ingen

(CU) Regnskaberne tages til efterretning uden yderligere bemærkninger.

2) Udlejning og udlejningsaftaler

Lejetab:

År I alt Pr. lejemålsenhed 

2016 453.851 162

2017 456.453 162

2018 352.619 125

2019 300.799 107

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

(RS) Afd. 2 har haft udfordringer pga. klubværelser med fælles køkken og bad og 

Drewsensvej pga. ungdomsboliger med fælles køkken og bad.

De største lejetab relaterer sig til erhverv, primært i Ringgården. 

(RS) Afd. 19, høj fraflytningsfrekvens. En tilfældighed, der er ikke problemer i 

afdelingen. 

          (RKR) Begyndende ledighed på Lupinvej/Resedavej.

3) Beboerdemokrati

Der er afdelinger uden afdelingsbestyrelser, men det giver ikke anledning til problemer.

(RKR) Samarbejdet med afdelingsbestyrelserne fungerer godt.



4) Nybyggeri, renoveringssager og råderetssager

Igangværende og planlagte nybyggeri-projekter:

Projekt Antal kvoter

Fredensgård 30 FAM + 20 UNG

Ringgården 15 (ifm. renovering)

Borgergade 87 18-22

Status på de forskellige projekter er drøftet.

(RKR) Boligselskabet ønsker at kommunen kigger helhedsorienteret på både private og 

almene boliger, med henblik på at opnå en blandet beboersammensætning.

Igangværende og planlagte renoveringsprojekter:

Projekt Status

2 Skema A godkendt, afventer beboer godkendelse 

19 Skema A godkendt, afventer beboergodkendelse

10 Skema A godkendt, afventer beboergodkendelse

20+21 Skema godkendes i december. Afd. 20+21 er lagt 

sammen, og kaldes fremadrettet afd. 20.

5+6 Kommende. Afd. 5 og 6 er lagt sammen, og kaldes 

fremadrettet afd. 5.

15 Kommende

(RKR) Oplyser at der er løbende renoveringer af mindre karakter, bl.a. tagrenovering

og energioptimering.

5) FN’s Verdensmål

(RKR) Indberetninger til BL.

Boligorganisationen gør hvad de kan, har pt. lavet aftale om grøn EL. Arbejder med 

DGNB. 

Bæredygtighed hvor det er muligt. 

6) Eventuelt

Beboerklagenævnssager:

(CU) Få sager, det giver ikke anledning til bemærkninger



Samarbejde mellem BO’er og kommunen:

(RKR) Ønsker et optimeret samarbejdet med Silkeborg Kommune, oplever at der er 

kontakt med for mange forvaltninger, og at kommunen ikke samarbejder på tværs af 

forvaltninger. Fire forskellige afdelinger havde bl.a. brug for input til billigere boliger. 

Samme udfordringer med udslusningsboliger

Samarbejdet omkring den boligsociale helhedsplan Silkeborg:

(RKR) Lidt det samme som i forrige punkt. Ønsker et bedre samarbejde i forbindelse 

med boligsociale helhedsplaner. Meget begrænset hvad boligorganisationerne kan 

bidrage med, resten ligger i kommunalt regi. 

Fleksibel udlejningsaftale på tværs af BO’er og kommunen med henblik på en samlet 

beboersammensætning:

En mulighed som der skal undersøges nærmere ift. muligheder, udfordringer og behov

Opkøb af plejeboliger:

(CU) orienterede om kommunens ønske om at opkøbe plejeboliger. 

(ASB) oplyser at tildeling af kvoter bør tænkes ind i forhold til opkøb, da det har 

konsekvenser for administrationsbidraget at antallet af boliger bliver mindre.

Behovet for billige boliger:

(RKR) Drøftelse af behovet for billige/små boliger 

(SO) Søren oplyser at der er behov for billige boliger, så vi kan undgå, at pulje alle de 

beboere der har brug for billige boliger, så området ikke udfordres. 

(RS) Ventetiden på billige boliger med medlemsbevis – ca. 1 års ventetid.

Boligorganisationen oplever at der flere gange takkes nej til billige boliger når de 

tildeles til kommunen via fjerdelslisten. 

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. 


