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Styringsdialogmøde Halsnæs Ny Boligselskab 

Sted: Skypemøde 
Tid: Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 13.00-15.00. 
Deltagere: Kim Brokmann (Domea), Jesper Kristensen (Domea), 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
 Det bemærkes at der er fortsat er store overskud. Boligselskabet forklarer at de arbejder 

med at afviklet og udlignet. Der var også overskud de foregående år. Årsagen er 
sammenlægninger af afdelingerne og det derfor er er svært at ramme rigtig i forhold til 
udgifter til drift mm.  

 Kommunen bemærker at økonomien fortsat ser god ud.  

Årsberetning
 Årsberetningen nævner, at der er færre på ventelisten. Boligselskabet oplyser, at der er 

ikke bekymring for udlejningen, da der fortsat er mange på ventelisten. Samtidig er der 
færre fraflytninger. Derfor vurderes det ikke at være et problem. 

 Der er store tab ved fraflytninger. Det opleves, at der er beboere, som har smadret deres 
lejemål og ikke kan betale. Det bemærkes i årsberetning at udgifterne sidste år til tab ved 
fraflytninger lå på ca. 750.000kr og i år ligger en på ca. 13.000kr. Det er muligvis fordi man 
ikke har tabsafskrevet alt og derfor indeværende år så lavt. Normalt tabsleje er på ca. 
400.000kr.  

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

Styringsrapport
 Der er behov for dialog om ny affaldssortering, så boligselskabet er klar til den nye ordning. 

Boligselskabet ønsker, at blive inddraget tidligt i processen. 
 Kriminalitet – salg af stoffer ved Latryrusvej omkring affaldsøerne i afdelingen. Det opleves 

som et nyt problem. Emilie tager kontakt til team kontrol og oplyser om problemet. 
 Der er et godt samarbejde med voksen teamet om udsatte borgere.  
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 Der arbejdes fortsat med effektiviseringer. Boligselskabet er godt med. Men boligselskabet 
oplever også, at da kommer længere væk fra beboerne, når mere af driften digitaliseres 
eller f.eks. udføres af robotplæneklippere. 

 Det bliver svære og svære at finde beboerdemokraterne, som vil indgå i 
afdelingsbestyrelserne. Boligselskabet arbejder med at understøtte 
organisationsbestyrelserne, så de taler om selskabet virke og får en mere overordnet 
tilgang til hele boligselskabet i stedet for fokus på enkelte matrikler. Boligselskabet tilbyder 
derfor et årligt seminar til organisationsbestyrelsens medlemmer. Der er også møder med 
drift en gang i kvartalet. 

 De beboerne i Halsnæs ældreboliger er ikke så aktive, da de meget dårlige. Det har stået 
på i de seneste år. Det opleves ikke at problemet har udviklet sig hverken positivt eller 
negativt. 

 Boligselskabet udtrykker, at de er glade for den gode dialog med kommunen og at 
håndtering af div. problemstillinger foregår på en gode måde, hvor der findes løsninger i 
fællesskab. 

 Arbejdskapitalen er steget. Men den skal fortsat stige. 

2551 Halsnæs
 Det er ressourcesvage beboere. Der har været udsættelser. De passer ikke deres haver. 
 Lille stigning i fraflytning. 
 Det bliver en samlet helhedsplan. Støttede lån er ikke færdigforhandlet. Boligselskabet og 

LBF er ikke enige om hvad der skal gives støttede lån til. Der afventes green-
screeningskrav i forhold til miljøtiltag. Forventningen er at det kommer i løbet af juni. 
Boligselskabet sender procesplan for projektet, Når Domea Byg har udarbejdet den. 
Forventet igangsættelse 2021/22. 

2552 Halsnæs Ældreboliger
 Legionella. Sidste år ar der udfordringer med legionella på en matrikel i Frederiksværk. 

Problemet er under kontrol. Der tages fortsat prøver og klores, som aftalt med kommunen. 
Der arbejdes fortsat med at sikres at forekomsten af legionella mindskes. Der er bl.a. 
udarbejdet en procedure omkring indflytning. 

4. Ommærkning af boligerne på Gærdesmuttevej til ældreboliger
 Kommunen arbejder videre med at få ommærket boligerne fra familieboliger til 

ældreboliger. 

5. Samarbejde og dialog mellem forsyningen og boligselskabet
 Vask af containere. Der er behov for nøjagtige tømmetider, så containerne kan blive 

vasket. Emilie taler med Per Hauge om problemet for at finde en løsning. 
 Boligselskabet spørger ind til hvorfor har der ikke været prisnedsættelse da man gik fra 276 

afhentningssteder til 19?  
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6. Effekter af COVID-19, herunder kommunalprocedurer ved restancer 
 Kommunen fortæller om den procedure, som der arbejdes efter ved restancer. 

7. Emner til dialogforummøde
 Driftsfællesskaber
 Styrke det politiske i boligselskaberne ved at lade formændene for boligselskaberne 

mødes.  
 

8. Eventuelt


