
 

Referat   
Styringsdialogmøde Halsnæs Boligselskab  
 
Sted: Skypemøde 
Tid: Onsdag d. 23. september 2020 kl. 13-14 
 
Deltagere: Ulrik Breidahl (BDK), Flemming Byrgesen (Halsnæs Kommune), Emilie Falk Barkved 
(Halsnæs Kommune) 
 
Referat 
1. Velkommen og kort gennemgang af dagsorden, herunder evt. tilføjelser 

 Ingen tilføjelser 
 

2. Gennemgang af revisionsprotokollat, regnskab og dialog om evt.  
Opmærksomhedspunkter 
Revisionsprotokollat  
 Ingen bemærkninger.  
 
Regnskab  
 Underskud på Sivsangervej svarer til ca. 1% af driftsudgifterne, og er ikke noget der væk-

ker bekymring.  
 Regnskaberne ser fine ud.  

 
3. Gennemgang af dokumentationspakke for hver af afdelingerne samt dialog om opmærk-

somhedspunkter samt evt. opsamling på punkter fra styringsdialogen 2019 
 
Styringsrapport 
 Der er afdelingsbestyrelser i boligselskabets to afdelinger, men det er svært få rekrutteret til 

organisationsbestyrelsen. Dette skyldes bl.a. den høje alder på beboerne, og at der ikke er 
den store interesse for det mere overordnede arbejde, som ligger i organisationsbestyrel-
sen.  

 Der er fortsat tilfredshed med den sociale vicevært ordning, som beboerne ønsker at fast-
holde. Ordning betyder at der er arrangeres forskellige aktiviteter for beboerne.  

 Boligselskabet har fortsat ønsker om at bygge nyt, som der også har været møde om med 
kommunen.  

 Effektivitetstallene er lave for begge afdelinger. Dette skyldes bl.a. at beboeren ønsker en 
høj service og fastholde den sociale vicevært. Det er bevidste tilvalg for beboerne.  

 
Termagrunden 
 Ingen bemærkninger  
 
Fyrrenæsly 
 Der er udfordringer med kriminalitet, som går på biler uden nummerplader der efterlades på 

afdelingens parkeringsplads. Der er hentes ligeledes ting og sager fra biler, som holder på 



 

parkeringspladsen, over hegnet til campingpladsen. Det har stået på over en længere peri-
ode. Det har givet utryghed i blandt beboerne. Der har dog været stille de seneste 3-4 må-
neder. Ulrik giver besked, hvis det sker igen. Emilie går videre med problemstillingen internt 
i kommunen.    

 
4. Emner til dialogforummøde 

 Kriminalitet  
 Affald 
 Samarbejdsforum for boligorganisationernes formænd gerne med deltagelse fra kommu-

nen, hvor forskellige problemstilligner kan drøftes.  
 

5. Eventuelt 
 Ingen bemærkninger 


