
Referat fra styringsdialog 2018-2020 med Silkeborg 

Boligselskab

Tidspunkt: Fredag den 6. november 2020 kl. 12.30 på Rådhuset

Deltagere:

Boligorganisationen (BO): direktør René Skau Björnsson (RSB)

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 3.620 7.876 1.119

2017 3.620 8.608 938

2018 3.806 16.243 1.119

2019 3.833 (4.090) 14.595 (7.616) 1.227 (1.119)

(CU) Overordnet ser tallene fine ud. Administrationsbidrag er lavere i forhold til 

benchmark. Dispositionsfonden ligger en del over Benchmark. Der er ikke opkrævet 

bidrag til dispositionsfonden de seneste to år, og forventer heller ikke opkrævninger i 

de kommende år. 

(CU) Få afdelinger har underskud, mange har overskud.

(RSB) Fokus på henlæggelser. Både sidste år og i år øges henlæggelserne. Huslejen er 

holdt i ro indtil videre. Der er opmærksomhed på, at henlæggelserne mulighed skal 

øges også med huslejestigning som konsekvens.

Effektivitetstal:

(CU) Der er sket forbedringer ift. sidste år, både i de grønne og røde afdelinger. Der er 

dog fortsat mange gule afdelinger, så der er stadig plads til forbedring.

(RSB) Ældreboliger og plejeboliger er den primære udfordring. Der er indgået aftale 

med kommunen om, at vicevært købes af kommunen, som er et fordyrende led. 



Lærkevej, Fårvang – frasalg i 2019, formoder at det er årsag til at afdelingen er 

kategoriseret som rød. 

(RSB) Søger inspiration hos andre boligselskaber. Der er stor fokus på effektivitet. I 

2018 er driften omstruktureret i Teams fremfor en viceværtfunktion i de enkelte 

afdelinger.

Glatførebekæmpelse og vaskerier er outsourcet

Implementering af nyt økonomisystem. 

Renovation. Beboere betalerne det samme i grundbidrag, som parcelhusejere til trods 

for at tømning i boligområder sker via fælles affaldsindsamling. Det påvirker 

effektivitetstallene. 

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 368.212 202

2017 87.908 48

2018 331.684 184

2019 904.070 500

Tomgang pga. istandsættelse efter fraflytning. 

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

(RSB) Ledighed i Ørnsø-afdelingen skyldes renoveringssagen. Linå var midlertidig.

Oplyser at der er stor udskiftning i ungdomsboliger. 

I Them er der en nyere afdeling med boliger i to etager. Denne type bolig er svær at 

leje ud i dette område. 

Ydumsvej tager længere tid at leje ud.

Ørnsøvej skyldes længere renoveringssag.



3) Beboerdemokrati

Der er afdelinger uden afdelingsbestyrelse, men det er ikke noget der giver 

udfordringer.

4) Nybyggeri, renoveringssager og råderetssager

Igangværende og planlagte nybyggeri-projekter:

Projekt Antal kvoter

Engesvangvej, Kragelund M 10

Kirkevej, Bryrup 10

Thorupgårdsvej, Voel 10

Amerikavej, Gjern 14

Svinget, Sorring 16

Engesvangvej, Kragelund N 10

Sejlingvej, Sejling 15

Eriksborgvej, Grauballe 12

Status i de enkelte projekter er gennemgået. 

Igangværende og planlagte renoveringsprojekter:

Projekt Status 

Afd. 3 - Ørnsøvej Netop afsluttet

Afd. 5 Helhedsplan på vej 

Afd. 14 Udarbejdet screeningsrapport

5) FN’s Verdensmål

Rapport udleveret med SBs bidrag til FNS verdensmål.

Der er bl.a. fokus på benyttelse af dansk arbejdskraft og ansættelse af elever. 

Tilskud fra Realdania til mindre projekter i Voel og Sorring vedr. bæredygtighed.

Arbejder på en ny strategi for boligselskabet, herunder bl.a. FNs verdensmål.

6) Eventuelt

Beboerklagenævnssager:

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



Afdeling 45:

(RSB) Forslag på vej om nedrivning af motellet med henblik på at opføre familieboliger, 

nybyggeri. Bekymring for udlejning på sigt.  

Afdeling 50:

RSB undersøger snarest mulighed for at bygge ekstra boliger på Birkelyvej. Hvis der 

kan bygges nye boliger, kan det åbne op for den videre dialog med beboerne ift. 

fraflytning fra Egelyvej.

Plejebolig/ældrebolig strategi:

(CU) oplyser at kommunen fortsat er interesseret i opkøb af plejeboliger.

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. 


