
Referat fra styringsdialog 2018-2020 med 

Boligselskabet Sct. Jørgen

Tidspunkt: Onsdag den 18. november 2020 kl. 10.30 på Rådhuset

Deltagere:

Boligorganisationen (BO): Administrerende direktør Hans Erik Lund (HEL) AFBUD, 

Byggedirektør Ole Nielsen (ON), økonomichef Jens E. Andersen (JEA).

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

(CU) Oplyser at der pt. er 7 afdelinger med underskud

(JEA) oplyser at de fleste er gamle Kellerup afdelinger, hvor underskuddet er under 

afvikling. I 2015 fik afdelingerne tilskud, så underskuddet ikke blev større. Det går den 

rigtige vej, men det vil formentlig først være afviklet i løbet af de næste par år. 

Når underskuddene er afviklet skal henlæggelserne øges. Er der behov for større 

renoveringsarbejder i den mellemliggende periode, må der tilføres tilskud. 

(JEA) - Der arbejdes målrettet på at øge henlæggelserne i alle afdelinger. 

(ON) oplyser at Silkeborg Kommune stort set ikke visiterer beboere til de små boliger i 

Kjellerup. Det seneste år er der ikke visiteret en eneste.

Effektivitetstal:

(JEA) Der er noget som skal kigges på fremover. 

(ON)Arbejder med drift, hvor mange boliger kan den enkelte medarbejder drifte.

Tegningsmateriale er digitaliseret. Istandsættelse i flyttelejligheder køres i udbud. 

Robotplæneklippere, optimeret i forhold til mandskabstimer.

Opretter driftscentre, fælles maskinpark. 

”Vild med vilje” – større grønne områder, som laves med små stier og der plantes grønt 

med henblik på at optimere biodiversiteten. 

Opsamling af opgaver, som kan udbedres i vinterhalvåret med henblik på så effektiv en 

drift som muligt.  



Administration – arbejder hen imod at sagsgange skal være papirløse.  

Kritiske nøgletal – henlæggelser (røde og gule):

Der er flere både gule og røde afdelinger, hvor der er lave henlæggelser.

(CU) Beliggenhedsafdelingernes regnskaber tages til efterretning uden yderligere 

bemærkninger.

2) Udlejning og udlejningsaftaler

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

(CU) Et par røde afdelinger i 2019 ift. fraflytning.

(JEA) Fuglemosevej er udfordret. Tre opgange. Den midterste opgang udlejes ikke pt. 

Der er sendt ansøgning ind til LBF. Opgang 1, arbejder hen imod tilgængelighed. 

Opgang 2, arbejder hen imod en fuldstændig forandring. Lidt udfordringer med 

skimmel. Opgang 3 – store boliger 140-150 kvm2.  

Grønnedalen – udfordret på prisen. Der er bygget andre boliger i området, men en 

lavere huslejeniveau. En drøftelse af om BSJ evt. kan overtage de andre boliger som 

ustøttet (ca. 17-20 boliger). (SK) oplyser at det kan være en mulighed. 

3) Beboerdemokrati

(JEA) Bestyrelser i ca. 75% af afdelingerne. De steder der ikke er en 

afdelingsbestyrelse, har SBJ en uformel kontaktperson. 

Beboerdemokratikonsulent ansat til at hjælpe afdelingsbestyrelserne. 

(ON) Hovedbestyrelse, 19 medlemmer – sørger for at alle områder mere eller mindre er 

repræsenteret. 



4) Nybyggeri, renoveringssager og råderetssager

Igangværende og planlagte nybyggeri-projekter:

Projekt Antal kvoter

Rådhusparken 25

Søndergade 15

Nørregade 18

Sjørslev 10

Vinderslev 10

Fuglemosen 3

Blichersvej 4

Status i de enkelte projekter er gennemgået.

Igangværende og planlagte renoveringsprojekter:

           Ingen pt. 

5) FN’s Verdensmål

(ON) Mulighed for et godt styringsredskab. Ikke noget SBJ arbejder aktivt med pt. 

Har udarbejdet en langsigtet strategi – vil kigge på hvor godt verdensmålene passer ind 

i denne kontekst.

Kigger på el-biler til personalet. 

Arbejder med DGNB – dyrt med certificering

6) Eventuelt

Beboerklagenævnssager:

Ingen sager 

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. 


