
Referat fra styringsdialog 2018-2020 med Viborg 

Amt

Tidspunkt: Fredag den 27. november 2020 kl. 10.00, telefonmøde

Deltagere:

Boligorganisationen (BO): Direktør Anne Grethe Andersen (AA)

Silkeborg Kommune (SK): Jurist Carina Uhrskov (CU) og Jurist Mie Gyldendal Pinsker 

(MGP)(referent)

Dagsorden og referat:

1) Regnskab, herunder effektivitetstal

(AA) Forsøger at sørge for gode boliger og opretholder et højt serviceniveau.

Nyder godt af, at der er hjælp fra afdelingsbestyrelserne. Det betyder bl.a. at der ikke 

er ejendomsfunktionærer ansat.

Effektivitetstal:

Alle afdelinger er grønne, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, hvor der var én 

gul og to grønne.

Kritiske nøgletal – henlæggelser (røde og gule):

Der er en enkelt gul afdeling med lave henlæggelser, men generelt er henlæggelserne 

lave.

(AA) De stiger hvert år. De burde sættes mere op, men det betyder jo også en højere 

husleje. Dispositionsfonden hjælper de enkelte afdelinger, når der skønnes behov for 

det. Vedligeholdelsesplaner gennemgås i det år, hvilket kan bevirke at henlæggelserne 

stiger.

(CU) Beliggenhedsafdelingernes regnskaber tages til efterretning uden yderligere 

bemærkninger.

2) Udlejning og udlejningsaftaler

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

Ingen.



(AA) Ingen udfordringer med udlejning af boliger. Der er venteliste i Thorning.

I 2018 en del fraflytninger på Skrænten, men det er stagneret igen.

3) Beboerdemokrati

Alle afdelinger har afdelingsbestyrelse

(AA) stort fremmøde ved afdelingsmøderne. Lidt mindre fremmøde i år grundet covid-

19. 

4) Nybyggeri, renoveringssager og råderetssager

Igangværende og planlagte nybyggeri-projekter:

(CU) det undersøges om de 10 kvoter i Sjørslev for 2022/2023, der er tildelt 

Boligselskabet Sct. Jørgen, i stedet kan tildeles BVA. Men det kan ikke loves, da 

beslutningen er truffet politisk.

(AA) oplyser at der er stor mangel på boliger i Sjørslev. De er derfor positive overfor 

muligheden for at få tildelt de 10 kvoter.

Igangværende og planlagte renoveringsprojekter:

Ingen på vej.

(AA) Der har tidligere været godkendt en renovering af badeværelserne i Thorning. 

Efter protester fra nogle af beboerne, blev det projekt sat i bero. Nu er projektet ved at 

starte op igen, hvor planen er at ca. halvdelen får lavet nye badeværelser nu, og resten 

laves ved fraflytning. Afholder ekstraordinært afdelingsmøde i foråret 2021.

5) FN’s Verdensmål

(AA) Er opmærksomme herpå med energi/ opvarmning. Ved gennemgang af alle 

boliger, sikres at der renoveres bæredygtigt. 

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. 


