
H0RSHOLM KOMMUNE

Notat

Redeg0relseforstyringsdialogm0de mellem Boligforeningen Reichhardtsti
og H0rsholm Kommune den 7. oktober 2015

Dato: 08.10.2015
Sagsnr: 15/1598

Kontakt
Charlotte Westergaard

Juridisk konsulent
cwe@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 1078

Center for Politik og
Borgerservice
Tlf. 4849 1050

pob-post@horsholm.dk
horsholm.dk

Redeg0relsen er udarbejdet i forlaengelse af styringsdialogm0de onsdag,
den 7. oktober 2015 kl. 9.30 -11.00.

I m0det deltog: Lis Bech (formand), Grethe Hervard (administrator) og
Charlotte Westergaard (H0rsholm Kommune).

Fokuspunkter
Boligforeningen har foretaget elektronisk indberetning til
Landsbyggefonden af arsregnskab 2014, herunder det efterspurgte
sp rgeskema, jf. bilag 3 til driftsbekendtg0relsen.

Boligforeningen har aflagt arsregnskab 2014 med henvisning til
driftsbekendtg0relsens regler om regnskabsaflaeggelse for almene
boligorganisationer.

If0lge arsregnskab 2014 bel0ber istandsaettelse ved fraflytning sig til kr.
158.153, som er afholdt af henlagte midler. Budgettet herfor bel0ber sig til
kr. 350.000 i 2014, kr. 350.000 i 2015 og kr. 350.000 i 2016. Herudover
budgetteres med henlaeggelse til istandsaettelse ved fraflytning pa kr.
50.000 i 2015 og kr. 50.000 i 2016. Det dr0ftedes, hvorvidt budgetteringen
og henlaeggelserne er tilstraekkelige, jf. driftsbekendtg relsens § 62.
Kommunen anbefalede at 0ge henlaeggelserne, bl.a. fordi der i f0rste
halvar 2015 allerede er afholdt kr. 288.231 til istandsaettelse ved
fraflytning. Boligforeningen harfokus herpa.

If0lge arsregnskab 2014 bel0ber almindelig vedligeholdelse sig til kr.
349.400. Almindelig vedligeholdelse er budgetteret til kr. 400.000 i 2014,
kr. 400.000 i 2015 og kr. 450.000 i 2016, og der budgetteres med
henlaeggelse til planlagt vedligeholdelse pa kr. 50.000 i 2015 og kr. 50.000 i
2016. Det dr0ftedes, hvorvidt budgetteringen og henlaeggelserne er
tilstraekkelige, jf. driftsbekendtg0relsens § 61. Kommunen anbefalede at
0ge henlasggelserne, bl.a. fordi der i f0rste halvar 2015 allerede er afholdt

1/5



H0RSHOLM KOMMUNE

Vedr0rende

kr. 424.104 til aimindelig vedligeholdelse. Siden er der i 0vrigt opstaet en
regnskade pa taget i en kvist og i de underliggende spaer, som dog delvist
er forsikringsdaakket. Boligforeningen har fokus pa vigtigheden af at 0ge
henlaeggelserne. I dokumentationspakken er det saledes anfprt, at
boligorganisationen anser det som sin vaesentligste udfordring at
oparbejde kapital til st rre vedligeholdelse af ejendommen.

Henlaeggelsernes st0rrelse skal fastsaettes pa baggrund af en
vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der mindst omfatter de kommende 10
ar, jf. driftsbekendtg0relsens § 61. Boligforeningen har engageret Gaihede
A/S til at udarbejde en sadan plan til brug for kommende budgettering og
henlaeggelse. Gaihede A/S skal besigtige ejendommen ultimo oktober 2015
og vil herefter udarbejde planen. Formand, administrator og Gaihede A/S
vil herefter m0des for en naermere dr0fteise af planen. Emnet har vaeret

omtalt pa afdelingsm0det den 28. maj 2015 og er ogsa anfprt i
dokumentationspakken.

Der budgetteres med en lejeforhpjelse pa ca. 3,5 % i 2016.

Lejen pr. m2 pr. ar er ca. kr. 664.

Efter driftsbekendtg0relsens § 28, stk. 4 skal boiigorganisationens
bestyrelse pase, at der foreligger skriftlige forretningsgange pa alle
vaesentlige driftsomrader i boligorganisationen. Boligforeningen oplyste, at
der foreligger skriftlige forretningsgange i form af forretningsorden for
bestyrelsen og arbejdsgangbeskrivelse i forhold til arsregnskabet.
Revisionen har ikke fremf0rt kritiske bemaerkninger i forhold til
forretningsgangene.

Revisionen anbefaler en arlig gennemgang af forsikringsdaekningen.

Boligforeningen oplyste, at der er tilknyttet en forsikringsradgiver til
boligforeningens forsikringsportef0lje, og at forsikringerne giver den
bedste daekning til den billigste pris.

Arsregnskab 2014 har ikke givet revisionen anledning til forbehold.

Kommunen har paset arsregnskabet i henhold til driftsbekendtgprelsens §
113, idet det indskaerpes, at der skal udarbejdes en vedligeholdelses- og
fornyelsesplan omfattende de kommende 10 ar, jf. driftsbekendtgprelsens
§ 61, samt vaere fokus pa at 0ge henlaeggelser.

Det bemaarkes saarligt, at kommunens tilsyn ikke omfatter budgetterne for
boligforeningen

Statusskifte
Boligforeningen har underspgt mulighederne for at skifte status fra en
almen boligorganisation til en anden juridisk person, som ikke er omfattet
af almenboliglovgivningen. Baggrunden herfor er bl.a., at boligforeningens
ejendom if0lge boligforeningens oplysninger ikke er opfprt som st0ttet
byggeri, og at det reelt var en fejl, at boligforeningen en gang i 1970 erne
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blev omfattet af almenboliglovgivningen. Herudover indebaerer den Dato: 08.10.2015
almene status pligt til at overholde almenboliglovgivningen med heraf Sagsnr: 15/1598
f0lgende administrative vanskeligheder og fordyrelser for boligforeningen.
Pa afdelingsm0det den 28. maj 2015 blev det oplyst, at bestyrelsen fortsat
arbejder med at underspge sagen.

Vedligeholdelse og istandsaettelse
Boligforeningen vurderer, at ejendommen har en mindre tilfredsstillende
vedligeholdelsesstand.

I 2014 er der udfprt fplgende arbejder pa ejendommen:

• Diverse tagreparationer, isaer omkring kviste.

® Epoxymaling af alle kaeldergange og t0rrerum. Der har
efterf0lgende vist sig problemer med opstigende vand.

• Garageporte er blevet slebet og malet.

® Hulmursisolering med tilskud fra egen traekningsret i
Landsbyggefonden.

® Inddragelse af strygerum til flere kaelderrum.

I 2015 er der udfprt/planlagt f0lgende arbejder pa ejendommen:

® Etablering af flere pladser i cykelskur (udf0rt).

• Etablering af legeplads (kommunen har givet byggetilladelse, og
legeredskaberne forventes leveret i denne uge). Arbejdet har
tilsagn om tilskud fra egen traekningsret i Landsbyggefonden.

• Maling af plankevaerk mod parkeringsplads og evt. af vaegge i
kaeldergange og tprrerum (forventes udskudt til naeste ar).

• Overdaekning af grillplads (udf0rt med tilskud fra egen
traekningsret).

Pr. 1. oktober 2015 er der ansat en ny vicevaert, som tillige skal tage sig af
trappevask, saledes at denne udgift fremover spares. Der er udsigt til, at
den nye vicevaert tillige kan tage sig af flere smareparationer og dermed
spare pa handvaerkerudgifterne.

Der er fokus pa at bruge handvaerkere, der leverer god kvalitet til billigste
pris.

Beboerdemokrati
Boligforeningen har et velfungerende beboerdemokrati.
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Boligforeningen harfaet 3 nye bestyrelsesmedlemmer, som erved at blive Dato: 08.10.2015
sat ind i foreningens opgaver. Sagsnr: 15/1598

Det er besluttet forspgt at uddelegere opgaver, herunder praktiske
opgaver bade blandt bestyrelsesmedlemmerne og beboerne sa som
opstilling af den nye legeplads.

An isningsret og udlejning
Boligforeningen oplever, at samarbejdet med kommunen omkring de
boligsociale placeringer er rimelig velfungerende.

Der er ingen udlejningsvanskeligheder i boligforeningen, og der er pt. over
100 pa venteliste, hvortil kommer den interne venteliste.

Muligheden for en anvisningsaftale med kommunen blev dr0ftet i lyset af
kommunens pgede behov for sma, billige almene familieboliger, men

grundet boligorganisationens/afdelingens stprrelse blev muligheden
umiddelbart afvist af boligforeningen.

Der er varslet sundhedseftersyn i november 2015 i udvalgte lejligheder,
ogsa med henblik pa sikring af forsvarlig brug og vedligeholdelse.

Evaluering af mSI og resultater
Pa styringsdialogmodet i 2014 blev der indgaet fplgende aftaler:

• Arsregnskabet skal fremover leve fuldt ud op til reglerne herom i
almenboliglovgivningen, herunder bl.a. med spprgeskema. Der
foreligger nu udfyldt spprgeskema i forbindelse med
arsregnskabet for 2014 i Landsbyggefondens regnskabsdatabase.

• Der skal udarbejdes en vedligeholdelses- og fornyelsesplan
omfattende de kommende 10 ar. Er nu under udarbejdelse ved
Gaihede A/S.

• Der skal vaere fokus pa at 0ge henlaeggelser. Boligforeningen har
fokus og vil fastholde og intensivere dette.

Aftaler 2015
Pa styringsdialogmodet blev der indgaet fplgende aftaler:

• Der skal udarbejdes en vedligeholdelses- og fornyelsesplan
omfattende de kommende 10 ar.

® Der skal vaere fokus pa at 0ge henlaeggelser.

Nyt m0de
Naeste m0de tilstraebes afholdt i juni 2016. Administrator kontakter
kommunen, sa snart arsregnskab 2015 er godkendt pa ordinaer
generalforsamling.
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H0rsholm den Wpktober 2015M
Lis Bech w
Boligforeningen Reichhardtsti

0. {/
Charlotte Westergaard
H0rsholm Kommune

Dato: 08.10.2015
Sagsnr: 15/1598
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