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Silkeborg Boligselskab (SB) – Styringsdialog 7. april 2017: 
Deltagere 
Fra Silkeborg Boligselskab: Formand Bente Nielsen, konstitueret direktør og økonomichef 
Charlotte Veng og udlejningschef Marianne Engelbrekt. 
 
Silkeborg Kommune (SK): Jurist Jacob Yde, fuldmægtig Annie Jørgensen og faglig leder 
Birthe Andersen. 

Regnskab 
Regnskabet omfatter perioden 1. juli 2014 til den 31. december 2015 – i alt 18 måneder. 
Fremover følger regnskabsåret kalenderåret. 
 
Der var enkelte kritiske bemærkninger til regnskabet, som SB oplyser, er løst i 
regnskabsåret 2016.  
 
Der er tinglyst ejepantebreve i enkelte afdelinger. SK ønsker disse ejerpantebreve aflyst. 
Sagen tages op ved næste styringsdialogmøde, når boligselskabets nye direktør er tiltrådt.  
 
Der er udfordringer med henlæggelser til vedligehold i visse afdelinger, hvilket SB er 
opmærksomme på, men der er et behov for, at holde huslejen på et passende niveau. 
Dog er der generelt fremgang i forhold til henlæggelser. 

Besparelser og effektivisering 
SB har fokus på effektivisering. Der har generelt set været foretaget mange interne tiltag 
med ændringer af forretningsgange og udbud af håndværkerydelser, for på den måde at 
opnå besparelser. 

Digitalisering 
SB oplyser, at man har fokus på digitalisering, herunder ved digitalisering af lejerarkivet, 
indførelse af digitale lejekontrakter med digital underskrift og herudover er der et digitalt 
fraflytningssystem på vej, hvor der vil ske udbud af håndværkerydelser. 

Generelt 
SB har tildelt 2 boliger som følge af den ny oprettede pendlerordning. Pendlerordningen 
henvender sig til personer, som er bosiddende i andre kommuner end Silkeborg, men som 
arbejder i Silkeborg Kommune. Ved brug af pendlerordningen kan man, når visse 
betingelser er opfyldt, få ventelistefordele på udvalgte boliger. 
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Side 2 

Der er generelt god efterspørgsel på boliger. Der har tidligere været udfordringer med 
udlejning af boliger i Linå, men dette er ikke tilfældet længere. I Them kan SB mærke 
udfordringer med de private udlejere, der i visse tilfælde har en lavere leje end SB. Der er 
ikke tomgang i Them, men SB oplever ikke den store efterspørgsel. SB er generelt meget 
opmærksomme på den slags udfordringer, som man for tiden oplever i Them. 
 
I forbindelse med det ny kontanthjælpsloft der trådte i kraft 1. april 2016, har SB valgt at 
sende en folder ud til beboerne, hvor der bliver henvist til steder, hvor man kan få hjælp 
til økonomiske problemstillinger. SB har ikke oplevet problemer som følge af 
kontanthjælpsloftet og der er ikke udsendt flere rykkere en tidligere. 
 
SB oplyser at der er udfordringer med beboerdemokratiet, hvor det kan være vanskeligt 
at få beboere til, at stille op til de enkelte afdelingsbestyrelser. Hovedbestyrelsen 
bestræber sig på, at oplyse om vigtigheden af og fordelene ved, at have en 
afdelingsbestyrelse. SB har gode erfaringer med, at afholde kursusforløb for de enkelte 
bestyrelser for derved, at skabe tryghed omkring bestyrelsesarbejdet.  
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