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Boligselskabet Domea Ans-Kjellerup – Styringsdialog 21. 
april 2017 
Deltagere 
Boligselskabet Domea Ans-Kjellerup DAK: Formand Frede Haurum og driftschef Jan 
Vorgaard, fra Domea.dk 
 
Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde, fuldmægtig Annie Jørgensen og faglig leder 
Birthe Andersen. 

Styringsrapport 
DAK har udfordringer med deres afdeling 2, der består af 17 boliger. DAK oplyser at man 
vil forsøge at sælge afdelingen. Derfor har man taget kontakt til en ejendomsmægler med 
henblik på, at få sat afdelingens boliger til salg. I afdeling 1 har DAK ingen problemer. 

Beboerdemokrati 
I DAK har man et rigtigt fint beboerdemokrati, hvilket ikke er en selvfølge andre steder. I 
DAK er der typisk 75 % fremmøde til afdelingsmøderne, og derudover bliver der afholdt 
en masse fællesarrangementer og der er en kaffe/kageordning fast én gang om ugen. Der 
er et rigtigt fint sammenhold mellem beboerne.  
 
Der hersker en god kultur i DAK, hvor bestyrelsen lægger en fin indsats i fx at løse 
eventuelle konflikter med beboerne gennem en god dialog 

Generelt 
Domea.dk administrerer DAK. I perioden 2012 til 2016, har Domea.dk foretaget en 
betydelig omstrukturering, hvor der skete en besparelse på 20 %. Domea.dk har udbud af 
samtlige forsikringer for at få de bedste priser. Man er dog blevet opmærksomme på, at 
andre boligselskaber har billigere forsikringer. Dette kan dog skyldes, at Domea.dk har en 
lav selvrisiko og derfor kun skal betale et mindre beløb selv, når der sker en skade. Denne 
besparelse er ikke modregnet i den større udgift til forsikringspræmier. 
 
I DAK har man ikke set en konsekvens af det ny kontanthjælpsloft. En del af forklaringen 
kan dog være, at mange af deres beboere modtager pension og derfor ikke bliver ramt af 
kontanthjælpsloftet. 
 
DAK har endnu ikke tildelt boliger efter den ny oprettede pendlerordning. 
Pendlerordningen henvender sig til personer, som er bosiddende i andre kommuner end 

10. maj 2017 



 
 

 

 

Side 2 

Silkeborg, men som arbejder i Silkeborg Kommune. Ved brug af pendlerordningen kan 
man, når visse betingelser er opfyldt, få ventelistefordele på udvalgte boliger. 
 
Slutteligt oplyser DAK, at man ønsker at opføre nybyggeri i Silkeborg. 
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