
Referat fra styringsdialog 2018-2020 med Midtjysk 

Boligselskab

Tidspunkt: Fredag den 20. november 2020 kl. 10.00 på Rådhuset

Deltagere:

Boligorganisationen (BO): Bestyrelsesformand Bjarne Almind Johansen (BAJ) og 

Forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh (ALB)

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)Få afdelinger med lave henlæggelser, bl.a. Ved Skrænten, etape 1 og 2, som er 

nye afdelinger.

(ALB) oplyser at de arbejder med, at der ikke er for store udsving 

Boligkontoret har stor fokus på henlæggelser, og vil skærpe opmærksomheden herpå i 

de kommende år. Der vil blive udført bygningsgennemgange. 

Afd. 70 har netop udført tagrenovering, og derfor har det haft indvirkning på 

henlæggelserne.

Effektivitetstal:

(ALB) nogle tal er gode, bl.a. pga. manglende viceværtbistand

Nogle af de røde afdelinger er ældre byggerier, som kræver høj istandsættelse. 

          Udbud på håndværkerarbejde. Nyt udbud på rengøringsarbejde generelt.   

Kritiske nøgletal – henlæggelser (røde og gule):

Der findes to gule afdelinger, hvor henlæggelserne er små.

(CU) Regnskaberne for beliggenhedsafdelingerne tages til efterretning uden yderligere 

bemærkninger. 

2) Udlejning og udlejningsaftaler

(ALB) Sportscollege, Elite Silkeborg ønsker at gøre større brug af boligerne. Midtjysk 

oplyser at de ikke vil løbe en økonomisk risiko i forbindelse med de ideer Elite Silkeborg 



har, men ønsker ikke at spænde ben for en kommende udvikling. Midtjysk bolig er 

opmærksom på, at en kommende ombygningsplan ikke skal påvirke de andre lejere i 

Midtjysk bolig.

(BAJ) Ønske om at ombygge parkeringsplads ved Søholt.  

(SO) oplyser at der ikke er noget fastlagt pt. Der er lokalplan på vej. Der skal findes en 

generel løsning på parkeringsudfordringerne i området. Der vil komme en dialog herom 

på et senere tidspunkt. 

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

(CU) Nogle afdelinger har høje fraflytningstal.

(ALB) Ansvej er ungdomsboliger. Afdelinger med ældreboliger (bl.a. afd. 14) har stor 

udskiftning. 

Afd. 81 – ældreboliger

3) Beboerdemokrati

(ALB) 2/3 dele af afdelingerne har afdelingsbestyrelse.

Indimellem er der udfordringer med beboerdemokrater, som ønsker en større 

beslutningskompetence end loven tillader. Der er opmærksomhed herpå, og Midtjysk 

Boligselskab tillader ikke, at afdelingsbestyrelserne rekvirerer egne håndværkere. 

4) Nybyggeri, renoveringssager og råderetssager

Igangværende og planlagte nybyggeri-projekter:

Projekt Antal kvoter

Ved skrænten, etape 2 9

Bredhøjvej, etape 1 60

Bredhøjvej, etape 2 60

Sinding 10

          Status i de enkelte projekter er gennemgået.

Igangværende og planlagte renoveringsprojekter:

(ALB) Ingen på vej i forhold til LBF. Afdeling i Funder har det ikke så godt, og kræver 

opmærksomhed i mindre skala.



5) FN’s Verdensmål

(ALB) Midtjysk nyder godt af at være i en større organisation. Der er afholdt 

informationsmøde vedrørende verdensmålene og hvordan det kan bruges i forhold til 

boligorganisationen.

(ALB) Der arbejdes med den grønne del. Energioptimering og biodiversitet. Der er også 

stor fokus på verdensmålene i forhold til nybyggeri. 

6) Eventuelt

Beboerklagenævnssager:

Få sager, giver ikke anledning til bemærkninger

(ALB) Få sager, vurderer altid om der er behov for konfliktmægling, hvis det skønnes at 

have en effekt. 

Skimmel i afd. 13 Nylandsvej/Slesvigvej:

Nærmere undersøgelser viste, at der var belæg for sanering i tre lejemål på Slesvigvej. 

Skimmelsaneringen på to af adresserne er afsluttet. ALB vender tilbage ift. om der er 

lavet opfølgende undersøgelser eller hvornår de skal foretages.

Det sidste lejemål ønsker ikke sanering nu.

I de øvrige lejemål har 9 meldt tilbage at de ønsker sanering nu. Resten afventer 

fraflytning, dog senest om 5 år.

ALB lover at fremsende tidsplan ift. saneringen i de 9 lejemål, som ønsker sanering nu.

(BAJ) Flere beboere har svært ved at genkende den kritik der har været af afdelingen. 

(CU) oplyser at der har været fem tidligere sager plus de tre nye, så der har dog været 

noget at komme efter.  

(BAJ) Midtjysk er meget opmærksomme på en god dialog med lejerne i forbindelse med 

løsning af sagerne, og oplyser at deres oplevelse er at der er ro på pt.

(SO) oplyser at vi ønsker sagerne afsluttet i begyndelse af 2021. (ALB) sender 

materiale til ejendomme primo januar 2021. Herefter sendes en orienteringssag til 

Økonomi- og Erhvervsudvalget



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. 


