
 

Styringsdialogmøde - Hundested alm. Boligselskab 
 
Sted: Skype 
Tid: onsdag d. 10. juni 2020 kl. 10.00-12.00 
Deltagere: Andreas Matešković Lyduch (DAB), Flemming Byrgesen (Halsnæs Kommune), Emilie 
Falk Barkved (Halsnæs Kommune) 
 
Referent: Emilie Falk Barkved  
 
 
Referat  
1. Velkommen og kort gennemgang af dagsorden, herunder evt. tilføjelser 
 Ingen tilføjelser 
 
 
2. Gennemgang af revisionsprotokollat, regnskab og dialog om evt. 

opmærksomhedspunkter 
 
Revisionsprotokollat 
 Bemærkninger til Degnebakken og Høje Tøpholm ligesom tidligere år i forhold til økonomien i 

afdelingerne.    
 Bemærkningerne til Ullerupvænge, hvor revisor rejser bekymring om risiko for huslejestigning 

ved renovering afdelingen.  
 Helhedsplaner: Ullerupvænge har fået tilsagn 2021, det samme gælder for Degnebakken. Høje 

Tøpholms støttesag i forbindelse med salg frafalder, da boligerne sælges i stedet for at rive 
ned.  

 
Årsberetning 
 Kommunen opfordre til, at der sættes mål om at der skal være afdelingsbestyrelser i alle 

afdelinger i forbindelse med fastsættelsen af de 4-årige mål i selskabets afdelinger.  
 Bemærkninger til ventelister, hvor det ser ud til, at der er mange på venteliste – DAB giver 

mulighed for at skrive sig op i flere boligselskaber, som de administrerer, for samme beløb. 
Tidligere skulle man betale et beløb for hvert enkelt selskab man ønskede opskrivning i. 

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

opmærksomhedspunkter samt evt. opsamling på punkter fra styringsdialogen 2019. 
 
Styringsrapporten 
 Effektivisering: Effektivitetstallene viser en positiv udvikling i effektiviseringen af selskabet.  
 Administrator bemærker at salget af boliger kan have en effekt på budgetterne i forhold til drift.  
 Administrator bemærker, at det er en udfordring, at få en konkurrencedygtig pris på 

håndværkerydelser i Hundested, da udvalget af håndværkere er lille i lokalområdet og 
håndværker, som har længere transport tid ikke kan holde udgiften nede, pga. udgift til kørsel.  



 

 Der er stigning i anvisning efter fleksible udlejningskriterier, hvilket er positivt. Administrator 
fortæller, at det kan skyldes at beboere i de frasolgte boliger kan benytte de fleksible 
udlejningskriterier.  

 Generel tendens er, at der ikke er så mange udsættelsessager som tidligere. Det vurderes af 
administrator, at boligselskabet er blevet bedre til at håndtere synssager, herunder 
brugsafregning, som ofte har ligget til grund for sagerne. Den sociale vicevært har også 
bidraget til at afhjælpe, at sagerne har udviklet sig.  

 
Afdeling 001 – Søndervænge 
 Der har været udfordringer med fugt i to boliger. Det har kostet afdelingen en del penge, da 

årsagen har været svær at finde. Det vurderes at man har fundet en løsning.  
 Der fortsat ingen afdelingsbestyrelse. Kommunen opfordre til, at der arbejdes aktivt med at få 

etableret en bestyrelse for afdelingen. 
 
Afdeling 002 – Ullerupvænge 
 Afdelingen står over for en stor renovering. Der er udarbejdet tilstandsrapport. Projektet 

afventer tildeling af en ny projektleder fra DAB, som kan få projektet videre sammen en 
projektleder fra Byg og renovering hos DAB. Forventningen er, at projektet kommer videre i 
2020.  

 Økonomien for renoveringen er ikke kendt endnu. Andreas opdater administrationen løbende.  
 De høje henlæggelser er opsparing til renoveringen.  
 Fortsat ingen afdelingsbestyrelsen. Kommunen opfordre til, at der arbejdes aktivt med at få 

etableret en bestyrelse for afdelingen. Forventningen er at nedsætte et byggeudvalg i 
forbindelse med renoveringen.  

 Beboerne er utilfredse med at det har taget så lang tid med renoveringen. DAB er 
opmærksomme på problemet.  

 
Afdeling 003 – Lyngvænge 
 Se rapport i forhold til henlæggelser.  
 
Afdeling 005 – Fjordvænge 
 Ingen kommentarer.  
 
Afdeling 006 – Høje Tøpholm 
 Det opleves, at det går bedre i afdelingen. Den sociale vicevært er med til stabiliserer 

afdelingen. Den sociale vicevært ophører med udgangen af 2020, da finansieringen fra LBF 
stopper.  

 Der er truffet beslutning om, at de boliger, som skulle have været revet ned, skal sælges. Der 
skal samtidig ses på hvilke boliger der skal sælges fra, da det handler om at skabe en god 
helhed og en god afdeling også i forhold til drift. Muligvis afslutning af salg i 2020.  

 Det drøftes i afdelingen, hvad der skal ske i forhold til beboerhuset, da der ikke er mange 
beboere tilbage i afdelingen, når seneste salg er gennemført.  

 Der er pt. ingen afdelingsbestyrelse pga. fraflytning. Kommunen opfordrer til, at der arbejdes 
aktivt med at få etableret en bestyrelse for afdelingen. 

 



 

Afdeling 007 – Degnebakken 
 Genopretning af mangel på vedligeholdelse. Henlæggelserne til planlagt drift og vedligehold 

har været drænet pga. mange og dyre fraflytninger over en længere periode. Anvendelse af 
restprovenuet fra fraslag som en delfinansiering – skal afklares med LBF – afventer svar.  

 Årets henlæggelser er meget lave. Der henlæggelse mindre, da beløbet er reduceret, pga. af 
salg. Det notereres at tallene for LBF er ikke rettet til.  

 Se rapport.  
 Fortsat ingen afdelingsbestyrelse. Kommunen opfordre til, at der arbejdes aktivt med at få 

etableret en bestyrelse for afdelingen. 
 Fortsat meget høj fraflytningsprocent. Fraflytningen har i mange år været høj.  
 
Afdeling 009 – Isefjordparken 
 Huslejestigning skyldes uforudsete renoverings/vedligeholdelsesudgifter. Der er akut behov for 

udskiftning af tage og renovering af ydervægge. Samtidig udskiftes vinduer og døre. Arbejdet 
kan ikke støttes af Landsbyggefonden. Sagen er behandlet i økonomiudvalget, som har været 
kritiske over for de akut opståede 

 Fortsat ingen bestyrelse. Kommunen opfordre til, at der arbejdes aktivt med at få etableret en 
bestyrelse for afdelingen. 

 Høje henlæggelser skyldes renovering.  
 
Afdeling 010 – Halsnæs 
 Der skal skiftes gulve. Afdelingen hæfter for udgifterne i forbindelse med udskiftning af 

gulvene.  
 Henlæggelserne er steget. Henlæggelserne er til både gulve samt langtidsbudget.  

 
 

4. Effekter af COVID-19, herunder kommunal procedurer ved restancer  
 Kommunen orienterer om den kommunale procedurer ved henvendelser om huslejerestancer. 

Der er kommunalt ønske om samarbejde for at hjælpe borger, som er udfordret økonomisk.  
 
 
5. Emner til dialogforummøde 
Boligselskabet ser frem til dialogen om nye almene boliger, som kommunen har indbudt til.  
 
 
6. Eventuelt 
God dialog mellem kommunen og administrator. Det letter samarbejdet i hverdagen også når der 
er svære sager.  
 
Administrator fortæller at der godt samarbejde mellem Søfryd, som har opkøbt lejemål i Høje 
Tøpholm og Degnebakken. Der er ligeledes etableret et driftspartnerskab.  


