
Referat fra styringsdialog 2018-2020 med DOMEA –

Ans-Kjellerup

Tidspunkt: Fredag den 13. november 2020 kl. 12.30 på Rådhuset

Deltagere:

Boligorganisationen (BO): Forretningsfører Jan Vorgaard (JV) og bestyrelsesformand Frede 

Haurum (FH).

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 5.217 4.567 2.366

2017 4.672 5.227 2.437

2018 4.179 2.764 2.495

2019 4.940 (4.072) 6.157 (7.068) 3.899 .413)

(CU) Egenkapital ser fornuftig ud i forhold til benchmark.

Effektivitetstal:

(CU) Én rød afdeling - Finderupparken, stort effektiviseringspotentiale.

(JV) Oplyser, at administrationen er med moms. En mindre afdeling betaler et større 

administrationsbidrag end i en større afdeling.

Der er ansat en ejendomsfunktionær, en stor udgift til en afdeling af den størrelse. Der 

er et ønske om flere boliger med henblik på, udnytte arbejdskraften mere effektivt. 

Er opmærksom på effektivisering i forhold til energisparepærer og affaldsøer.

Fokus på balanceleje, til trods for overskud i de senere år.

Overgang fra B-ordning til A-ordning. Påvirker regnskabet.  



Kritiske nøgletal – henlæggelser (røde og gule):

Der er ingen kritiske nøgletal

Regnskabet tages til efterretning uden yderligere bemærkninger.

2) Udlejning og udlejningsaftaler

Lejetab:

År I alt Pr. lejemålsenhed

2016 0 0

2017 0 0

2018 176.953 2.999

2019 63 2

(JV) lejetabet i 2018 vedrører en tidligere afdeling, der nu er solgt fra.

Der er venteliste på boligerne i Finderupparken.

Domea er meget opmærksom på huslejeniveauet. Siden 2014 er huslejeniveauet 

nedsat med 400 kr. 

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

Der er ingen kritiske nøgletal

3) Beboerdemokrati

(JV) og (FH) oplyser samstemmende at der er stor opbakning til afdelingsmøderne, 

ligesom der er en velfungerende afdelingsbestyrelse.  

4) Nybyggeri, renoveringssager og råderetssager

Igangværende og planlagte nybyggeri-projekter:

     Ingen pt.

     (CU) Ny runde med kvoter i nærmeste fremtid vedrørende 2024/25.

Igangværende og planlagte renoveringsprojekter:

Ingen pt.

(JV) Er pt. i gang med udskiftning af hoveddøre. Der opspares pt. til udskiftning af 

vinduer.

Udskiftning af køkkener vil formentlig komme indenfor en nærmere årrække. 



5) FN’s Verdensmål

(JV) Domea arbejder pt. på hvilke verdensmål de går efter. 

I både kommende byggerier og renoveringssager tænkes over bæredygtighed. 

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. 


