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Notat
Vedr0rende styringsdialogm0de med Andelsboligforeningen H0rsholm
Kokkedal

Redeg0relse for styringsdialogm0de mellem Andelsboligforeningen
H0rsholm Kokkedal og H0rsholm Kommune den 25. oktober 2017

I medf0r af lov om almene boliger m.v. § 164 skal H0rsholm Kommune

f0re tilsyn med de almene boligorganisationer, som har hjemsted i
kommunen. Kommunen skal s0rge for at holde et arligt dialogm0de, og

offentligg0re en redeg0relse for den gennemf0rte dialog pa kommunens
hjemmeside.

Redeg0relsen er udarbejdet i forlaangelse af styringsdialogm0de afholdt
onsdag den 25. September 2017 kl. 10.30-12.00.

I m0det deltog:
Marianne L. Andersen (Formand)
Torben Hangaard Nielsen (Forretningsf0rer; Boligkontoret Danmark)
Erik Andreasen (Bygge0konomichef, Boligkontoret Danmark)
John Larsen (Center for Ejendomme)
Jeanne Bertelsen (Center for B0rn ogVoksne)
Cigdem Koyuncu (Center for Politik, Udvikling og Borgerservice)

Borgmester Morten Slotved deltog i den halve time af m0det.

Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedals arsregnskab og
fokuspunkter
Arsregnskabet for perioden 1. januar 2016-31. december 2016 har ikke
givet revisionen anledning til forbehold. Kommunen har paset
arsregnskabet i henhold til driftsbekendtg0relsens § 113.

Efter revisionens opfattelse b0r boligorganisationens bestyrelse have
opmaerksomheden pa afdelingernes vedligeholdelsesstand og fremtidige
henlaeggelser. Bestyrelsen og administrator har fokus pa at 0ge

henlaeggelserne.

Boligkontoret Danmark har egenkontrol med udgangspunkt i
arsregnskabet. Ifplge egenkontrollen har boligorganisationens bestyrelse
samt administrator opmaarksomheden pa f0lgende punkter:
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• Fokus pa forbedring af arbejdskapitalen for at styrke
boligorganisationens pkonomi.

© Fokus pa at vsere et attraktivt boligomrade, og mindske
fraflytninger.

© Fokus pa at holde huslejeniveauet for at undga
udlejningsvanskeligheder.

Administrator og boligorganisationen arbejder pa optimering af driften.
Det er en udfordring for boligorganisationen med hensyn til pkonomi og
drift at udleje boligerne ud til en fornuftig kvadratmeterpris.
Boligkontoret Danmark har nedsat en Taskforcegruppe med henblik pa at
kigge pa driftomlsegning, indkpb, organisering herunder bemanding samt
samarbejde pa tvaers af boligafdelinger.

Boligkontoret Danmark bruger et karaktersystem (rating) til vurdering af
afdelingernes 0konomi og vedligeholdelse. Rating opererer med 5
kategorier, hvor A er den bedste og E den darligste. Summen af rating for
arsberetning for ar 2016 er saledes, at 4 afdelinger har rating A, 3
afdelinger har rating B, og en enkelt afdeling har rating C. Ingen afdelinger
har rating D eller E.

Kommunen oplyste behovet for at fremskaffe sma, billige boliger til
personer pa kommunens akutboligliste. I denne sammenhaeng anser

kommunen boligorganisationen som en vigtig samarbejdspartner.
Kommunen spurgte ind til muligheden for at fa flere ledige boliger end de
lovmsessige 25%, hvortil Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal
afviste dette grundet lange ventelister til afdelingerne.
Af dokumentationspakken fremgar det, at beboerne i afdelingerne 7,
Skovengen (Fredensborg Kommune), 9, Byngen/Nordengen (Fredensborg
Kommune) og 12, Skovkanten (Hprsholm Kommune) er bekymret og f0ler
sig utrygge. Dette skyldes primaert, at udefra kommende personer
chikanerer med knallertl<0rsel pa gangstien til Kokkedal Station, haervaerk
og handel med stoffer. Et par af afdelingerne har indkpbt og opsat
videoovervagning. Der er fokus pa im0dega problemet ved et samarbejde

med Politiet og SSP.

Boligorganisationen er interesseret i at indga et samarbejde med
kommunen om opf0relse af stpttet boligbyggeri. Kommunen anser
boligorganisationen som en samarbejdspartner, og parterne dr0ftede evt.
muligheder for flere almene boliger i H0rsholm Kommune.

Notat

Sagsnr: 17/7405

Afdelingerne i Andelsboligforeningen Fl0rsholm Kokkedal
1, Ellevei/Frennevaenget m.v.: Afdelingen er velfungerende. Kpkkener i
boligerne er ikke tidssvarende, dog er der fri raderet (beboerne kan lane
af afdelingens midler og efterfplgende afdrage over husleje).

M0delokalettraengertil en mindre renovering. Fremovervil m0delokalet
tages i brug af bestyrelsen som bestyrelsens faste mpdelokale.
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Sagsnr: 17/7405
5, Usser0d Kongevej: Toilet og badevaerelse er ikke tidssvarende.
Beboerne harfri raderet.

Inden for de kommende 1-5 ar er der pataenkt st0rre renoveringssager.

Boligorganisationen afventer forslag fra radgiver Ingeni0r S0ren M0ller
om fremtidssikring af afdelingen, som blandt andet kan indebaere
vindueudskiftning, efterisolering af gavle, facader samt tag og evt.
opf0relse af tagboliger.

6, Ahornvei/Forsvthiavei/Lobeliavei: K0kken og bad er ikke tidssvarende,
men beboerne harfri raderet.

7, Skovengen (Fredensborg Kommune): Afdelingens rating er gaet fra C i
ar 2015 til B i 2016. En malrettet markedsf0ring har medf0rt, at
afdelingen ingen tomgangsboliger har.

9, Byengen/Nordengen (Fredensborg Kommune): Afdelingen er gaet fra
rating C til A i kalenderaret 2016.1 dokumentationspakken er
vedligeholdelsestilstanden angivet som mindre utilfredsstillende.

Afdelingen har et samarbejde med Fredensborg Kommune om et LAR-
projekt (Lokal Afledning af Regnvand). Projekter omhandler handtering af
store maengder overfladevand.

Afdelingen har faet afsluttet en st0rre renoveringssag. Renoveringen

pabegyndte i maj 2015, hvor badevasrelser, tage, sammenlasgning af
boliger samt elevatortarne er afsluttet sensommer 2017.

12. Skovkanten: Afdelingen mangier st0rre familieboliger.
Boligorganisationen arbejder derfor med ideforslag om evt.
sammenlaegning med ungdomsboliger og familieboliger, eller
sammenlaagning af flere ungdomsboliger.

Kommunen kunne oplyse, at der er behov for ungdomsboliger til brug for
unge, der star pa akutboliglisten. Derudover skal en sammenlasgning af
boliger godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forinden
Kommunalbestyrelsens godkendelse skal de beboerdemokratiske
processer i form af godkendelse fra afdelingsm0de og
selskabsbestyrelsens iagttages.

Afdelingen pataenker en udskiftning af trsefacade til et mindre
vedligeholdelseskraevende materiale samt d0re- og vindueudskiftning.
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13. Garvervaangt: Det er en velfungerende afdeling.
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Indenfor de naeste 1-5 ar pataenker afdeling udskiftning af vinduer samt
isolering af facader.

Beboerdemokratiet
Af dokumentationspakken fremgar det, at beboerdemokratiet er
velfungerende med aktive beboere. Dog anser boligorganisationen

manglende rekruttering af nye beboere som en vaesentlig udfordring.

Boligorganisationen har forskellige tiltag og aktiviteter for at 0ge
interessen blandt beboerne.

Udlejningsaftaler
I juni 2016 indgik boligorganisationen og kommunen en aftale om, at
boligorganisationen udover den saedvanlige anvisningsregel pa 25% af
boligerne til kommunen, stiller yderligere 4 boliger i alt, heraf mindst 2
st0rre familieboliger, til radighed for kommunens flygtninge. Aftalen er
indfriet saledes, at kommunen har faet stillet 4 yderligere boliger.

I mellem boligorganisationen og kommunen er der en anvisningsaftale til
6 boliger i afdeling Skovkanten, 1 bolig i afdeling Ellevej og 6 boliger i
afdelingen Ahornvej'/Lobeliavej.

Boligkontoret Danmark vil i starten af december 2017 tage kontakt til
kommunen med henblik pa et oplaeg om anvisningsaftaler og den
kommunale anvisningsret.

Evaluering af mal og resultater
Der blev ikke indgaet nogen aftaler i forbindelse med sidste ars
dialogm0de.

Aftaler for 2017
Til dette ars dialogm0de blev der ikke indgaet aftaler.

Evt.

Boligkontoret Danmark kunne oplyse, at kommunen til enhvertid er
velkommen til at kontakte Boligkontoret Danmark med henblik pa, at
anvisningsmedarbejdere kan leere hinanden at kende og udveksle erfaring
m.v.

Vedr0rende styringsdialogm0de med Andelsboligforeningen H0rsholm
Kokkedal

14, Byengen (Fredensborg Kommune): I dokumentationspakken er
afdelingens vedligeholdelsestilstand angivet som mindre tilfredsstillende.
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Naeste m0de
Det tilstraebes at afholde naeste ars dialogm0de primo oktober.
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Dato, Mari nne L, Andersen
Andelsboligforeningen Hdrsholm Kokkedal

Dafo, Ci  em Koyuncii ¦ 
Hdrsholni Kommune

s/s




