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Redeg0relse for styringsdialogm0de mellem Boligforeningen
Reichhardtsti og H0rsholm Kommune den 22. juni 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 torsdag
den 22. juni 2017 kl. 10.00-11.30.

I m0det deltog:
HenrikJ0rgensen (formand)
Grethe Hervard (administrator)
Cigdem Koyuncu (H0rsholm Kommune)

Fokuspunkter
Boligforeningen har aflagt arsregnskab 2016 med henvisning til lov om
almene boliger m.v. og bekendtg0re!se om drift af almene boliger m.v.

(driftsbekendtg0relsen) om regnskabsaflaeggelse for almene
boligorganisationer.

Af revisionsprotokollat for boligorganisationen for 2016 fremgar det, at
Landsbyggefonden tidligere har haft bemaerkninger til arsregnskabet, idet
det var Landsbyggefondens opfattelse, at regnskabsaflasggelse ikke er sket
i overensstemmelse med driftsbekendtg0relsen. Revisionen har i
arsregnskabet for 2016 medtaget de korrektioner, som Landsbyggefonden
havde bemasrkninger til, saledes at regnskabsaflseggelsen sker i
overensstemmelse med gasldende lovgivning.

If0lge arsregnskab 2016 bel0ber almindelig vedligeholdelse sig til kr.
243.112 (konto 115). Med hensyn til henlaeggelse til planlagt
vedligeholdelse er der i 2016 henlagt kr. 350.000 og budgetteret med kr.
200.000 i 2017 (konto 120). Det dr0ftedes, hvorvidt henlaeggerne er
tilstrsekkelige, jf. driftsbekendtg0relsen § 61.
Af dokumentationspakken er det anf0rt, at boligorganisationens stprste og
vaasentlige udfordring er, at anskaffe 0konomiske midler til renovering af
tag. Det blev dr0ftet, hvorvidt boligorganisationen kunne optage et Ian ved
Landsbyggefonden. Men pa grund af lange udsigter til et tilsagn fra
Landsbyggefonden, vil boligorganisationen tage kontakt til
kreditforeninger inden for den naermeste fremtid.
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H0RSHOLM KOMMUNE

Vedr0rende Notat

Ligeledes blev muligheden for huslejestigning dr0ftet. If0lge arsregnskabet
for 2016 er lejen pr. mI 2 pr. maned kr. 59,7, hvoraf administrator oplyste, at

det matte bero pa en fejl. Lejen pr. m2 pr. maned er kr. 60,26, og pa
arsbasis udg0r bel0bet sig til 723,12 kr. pr. m2.

Ifplge arsregnskab 2016 bel0ber istandsaattelse ved fraflytning sig til kr.
222.338 (konto 117). Men hensyn til henlaeggelse til istandsaattelse ved
fraflytning i 2016 er der henlagt kr. 350.000 og budgetteret med
henlaeggelse af kr. 50.000 i 2017 (konto 121). Det drpftedes, hvorvidt
henlaeggelserne er tilstraekkelige, jf. driftsbekendtg0relsen § 62.

Administrationen oplyste, at i stedet for at sende separate arsregnskab for

boligorganisationen og for afdelingen til beboerne i ejendommen,
indeholder arsregnskabet for afdelingen en note om, hvad det indbetalte
bel0b til boligorganisationen er blevet brugt til. Dette begrundes med, at
boligorganisationen og afdelingen er den samme. Landsbyggefonden har
faet regnskabet for bade boligorganisationen og afdelingen.

Arsregnskab for 2016 har ikke givet revisionen anledning til forbehold.

Kommunen har paset arsregnskabet i henhold til driftsbekendtg0relsen §
113 med bemaerkning om, at der skal vaere fokus pa at 0ge henlaeggelser,
samt administrator og revisor skal f0lge op, safremt Landsbyggefonden
fortsat matte have bemserkninger til arsregnskabet.

Vedligeholdelse og istandsaettelse
If0lge dokumentationspakken vurderer boligforeningen, at ejendommen
har en mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Dette begrundes
med, at taget er utast. Der er fokus pa at 0ge henlaeggelser, og

boligforeningen vil unders0ge muligheden for at optage Ian ved en
kreditforening til finansiering for renovering af tag.

I 2016 er der udf0rt fplgende arbejder pa ejendommen:
• Montering af 2 nye expansionsbeholdere.

® Montering af alarm pa vandmalerne.
© Reparation af trailer.

© Montering af askebaeger.

© Montering afny ventilator.

• Murene i t0rrerum er blevet pudset op, og derefter malet.

• Kaeldergangene er blevet repareret og malet,
© Hybenbuske ved p-pladsen er fjernet, og laurbaar er i stedet

beplantet.

© Varmtvandsbeholderen er blevet kalk-renset, og planlaegges til at
blive renset hvert ar.

© Etablering af flere kaelderrum
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H0RSHOLM KOMMUNE

Veclr0rende Notat

Det ovenstaende arbejde er udf0rt af ejendommens vicevaart og
boligorganisationens formand. Dette medvirker til at spare

handvaerkerudgifter.

En beboer i ejendommen har overtaget reng0ring af trapperne,
kaeldergulve samt gulve i vaske- og t0rrerum.

I 2017 er der planlagt f0lgende arbejder pa ejendommen:
© Etablering af flere kaelderrum.
® Opsastte et hegn mellem boligorganisationens ejendom og

naboejendommen (cykelforhandler).

Der er ikke planlagt yderligere arbejder i 2017 under hensyntagen til, at
der snarest skal gennemf0res en renovering af taget.

Beboerdemokratiet
Boligforeningen har et velfungerende beboerdemokrati.

I dokumentationspakken fremgar det, at det er en udfordring at fa
beboerne til at interessere sig mere for fsellesskabet. Det blev dr0ftet,
hvilke initiativer boligorganisationen ville ivserksaette for at fremme
interessen for faellesskabet. Boligorganisationen vil arligt afholde en
sommerfest og en havedag, hvor beboerne kan mpdes og arbejde i
faellesskab.

Anvisningsret 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 an anvisningsaftale med kommunen blev dr0ftet i lyset af
kommunens 0gede behov for sma, billige almene familieboliger, men
grundet afdelingens stprrelse blev muligheden umiddelbart afvist af
boligforeningen.

Evaluering af mal og resultater
Pa styringsdialogm0det i 2016 blev der indgaet f0lgende aftaler:

© Udarbejdelse af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan
omfattende de kommende 10 ar.

• Fokus pa 0ge henlaeggelser. I

I forbindelse med, at boligorganisationen har udarbejdet en
vedligeholdelses- og fornyelsesplan for de kommende 10 ar, henledte
kommunen opmaarksomheden pa bekendtgprelse nr. 423 af 28. april 2017
om aendring af bekendtg0relse om drift af almene boliger m.v.
Endringeme indebaerer blandt andet, at vedligeholdelses- og

fornyelsesplanen fra den 1. januar 2018 skal omfatte de mindst
kommende 15 ar, og planen fra 2018 hvert andet ar skal revideres.
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0RSHOLM KOMMUNE

Vedwrende Notat

Vedligeholdelses- og fornyelsesplan skal hvert femte ar granskes af en
ekstern uvildig byggesagkyndig med henblik pa at vurdere, om planen er
retvisende og omfatter de n0dvendige aktiviteter.

Yderligere indebserer aendringerne til driftsbekendtg0relsen, at
boligorganisationen skal gennemf0re l0bende kontrol med henblik pa at
0ge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det dr0ftedes,
hvorledes boligorganisationen kunne effektivere driften.

Aftaler 2017
Pa styringsdialogm0det blev der indgaet f0lgende aftaler:

© Fokus pa 0ge henlasggelser.

© Fokus pa effektivitet af driften af boligorganisationen.
© Finansiering af taget skal vaere pa plads.

Naeste m0de
Naeste m0de tilstraebes afholdt i juni 2018.

Boligforeningen Reichhardtsti
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