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Referat af Styringsdialogmøde Lejerbo 

Sted: Skypemøde 
Tid: Onsdag d. 12. august 2020 kl. 9 -11
Deltagere: Lars Schmidt (Lejerbo), Jytte Jensen (Lejerbo), Flemming Byrgesen (Halsnæs 
Kommune), Emilie Falk Barkved (Halsnæs Kommune)

Referent: Emilie Falk Barkved 

Referat
1. Velkommen og kort gennemgang af dagsorden, herunder evt. tilføjelser
 Tilføjelse af punkt 4 om det fremtidige samarbejde om Maglehøj. 

2. Gennemgang af revisionsprotokollat, regnskab og dialog om evt. 
opmærksomhedspunkter

Revisionsprotokollat
 Revisor har bemærket at der er tillægsydelser leveret af Administrationsselskabet Lejerbo, som 

modregnes i indtægter vedrørende tillægsydelser opkrævet fra boligafdelingerne. Det er efter 
revisors opfattelse i strid med generelle modregningsforbud i årsregnskabsloven. Kommunen 
har bedt boligselskabet om at uddybe forholdet. Lars Schmidt vender tilbage med forklaring til 
Flemming Byrgesen. 

 Det fremgår fortsat, ligesom sidste år, at der ikke er afsat korrekt finansiering i forhold til 
boligselskabets feriepenge forpligtelser. Der er foretaget den nødvendige korrektion. 
Reguleringen vil fremgå af regnskabet 2019/2020. 

 Årsresultatet for afdeling Maglehøj viser et underskud på 2,1 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et 
krav fra Landsbyggefondens side, om at nedbringelsen af hovedstolen på lånet til nedrivning af 
72 lejligheder i Blok Nord skal udgiftsføres i driften. Ses der bort fra dette har afdelingen et 
pænt overskud, og den fremtidige drift ser fornuftig ud.

3. Gennemgang af dokumentationspakke for hver af afdelingerne samt dialog om 
opmærksomhedspunkter samt evt. opsamling på punkter fra styringsdialogen 2019.

Styringsrapport
 Der er fortsat fokus på effektiviseringer i boligselskabet. Det forventes, at yderligere 

effektiviseringer vil fremgå ved næste års regnskab samt effekten her af. Det drejer sig bl.a. om 
udlicitering af snerydning, hækklipning og andre mindre serviceopgaver. 

 Generelt ser udlejningssituationen fin ud med voksende venteliste. 
 Der er fortsat fokus på at restancer ikke kommer til at ligge. Selskabet sender bl.a. rykkere 

hurtigere ud til beboerne. Resultatet er, at der er færre restancesager.

Afdeling 024-0 - Prøvestenen
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 Arbejdet med helhedsplanen igangsættes i løbet af efteråret 2020. Lejerbo indkalder 
kommunen til formøde med henblik på at sikre, at der er enighed om helhedsplanens 
overordnede formål.  

 Henlæggelserne i afdelingen er steget. Det blev påpeget ved sidste styringsdialog at 
henlæggelserne var for lave. 

Afdeling 126-0 - Sandskåret 
 Der er indgået en udlejningsaftale med fleksible kriterier for afdelingen. Aftalen træder i kraft 

1. oktober 2020. Formålet med udlejningsaftalen er at få rettet op på en lidt skæv 
beboersammensætning, som har skabt en risiko for et pres på økonomien i afdelingen.  

 Den høje fraflytning skyldes høj gennemsnitsalder blandt beboerne. Flere er fraflyttet til fordel 
for en mere passende bolig.  

 Der er fortsat ingen afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelsesformand Jytte Jensen 
varetager afdelingens interesser. Der afholdes det årlige afdelingsmøde.  

 Der arbejdes fortsat frem mod renovering af bad og køkken. Renovering skal ske ved 
fraflytning. Boligselskabet er i forhandling med banken om finansiering.  

Afdeling 025-0 - Kregme
 Den høje fraflytning er en tilfældighed i forhold til generationsskifte i afdelingen. 
 De høje henlæggelser skyldes opsparing til nyt varmeanlæg, som skal bidrage til at undgå en 

huslejestigning når anlægget skal finansieres. 
 Udskiftning/renovering af tage og asfalt er færdig gjort. 

Afdeling 135-0 - Maglehøj
 Det begynder at gå den rigtige vej i forhold til indhente underskuddet, som er opstået i 

sammenhæng med renoveringen i afdelingen. 
 Afdelingen har en lav fraflytningsprocent og har oparbejdet en lang venteliste. Dette kunne tyde 

på at udviklingen i afdelingen er vendt.  
 Der er flere interne flytninger af ældre beboere over i Blok S, da boligerne er ældreegnede. 
 Den boligsociale helhedsplan ophører med udgangen af 2020. Der arbejdes på en gensidig 

aftale mellem Halsnæs Kommune og boligselskabet om det boligsociale. Det forventes at 
aftalen er indgået før helhedsplanen ophører. 

Afdeling 135-2 – Seniorbofællesskabet Maglebo
 Kommunen har i de seneste år bedt om at henlæggelserne i afdelingen forøges. 

Henlæggelserne er steget. Kommunen anbefaler dog, at henlæggelser fortsat forøges. 
 Det er tydeligt, at beboerne er blevet ældre i afdelingen og har svært ved at klare opgaverne i 

forbindelse med drift og vedligehold. Boligselskabet har fokus på dette og er i dialog med 
afdelingen om problemstillingen. 

 Der har været en enkelt fraflytning i afdelingen, hvilket er sjældent. 

Afdeling 242-0 – Sandskåret II
 Der er fortsat ingen afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelsesformand Jytte Jensen 

varetager afdelingens interesser. 



3

 Renovering af køkkener pågår og er godkendt i organisations bestyrelsen. Udskiftning ske ved 
fraflytning. 

Afdeling 787-0 - Arresøparken
 Ingen bemærkninger. 

Afdeling 787-1 - Arresølund
 Ingen bemærkninger. 

4. Det fremtidige samarbejde om Maglehøj 
 På Lejebos repræsentantskabsmøde blev forslaget om at ansætte to medarbejdere til at 

varetage de boligsociale opgaver i Lejerbo Frederiksværk godkendt. Det betyder, at der efter 
den boligsociale helhedsplan afslutning med udgangen af 2020 fortsat vil være en boligsocial 
indsats. Det forventes, at indsatsen bakkes op af en aftale med kommunen.  

5. Aftaler om udslusningsboliger
 Kommunen har fremsat ønske om aftale om udslusningsboliger, hvor et antal af de boliger, 

som kommune modtager til kommunal anvisning anvendes til udslusningsboliger. Emilie 
Barkved sender forslag til aftale om udslusningsboliger til boligselskabet. 

6. Emner til dialogforummøde 
 Forslag til emner for et kommende dialogforummøde mellem kommune og boligselskaberne er: 

o Salg af stoffer i afdelingerne 
o Samarbejde med team kontrol
o Fælles forum for organistionsbestyrelsernes formænd  

7. Eventuelt
 I forbindelse med en episode i afdeling Maglehøj fredag før skolernes sommerferie ønsker 

boligselskabet at udtrykke deres kritik af Familieafdelingens håndtering af sagen.  

Boligselskabet stiller sig kritisk over for den måde dialogen mellem kommunen og 
boligselskabet er blevet håndteret fra kommunens side. Boligselskabet opfordre til, at 
kommunen i højere grad går i en konstruktiv dialog med fokus på at skabe gode løsninger og 
samarbejder frem for at beskylde boligselskabet for ikke at gøre det rigtige i situationen. 

Boligselskabet forventer fremadrettet et godt samarbejde. 


