
H0RSHOLM KOMMUNE

Center for Politik
Adalsporkvej 2, 2970 H0rsholm

Redeg0relse for styringsdialogm0de mellem Boligforeningen
Reichhardtsti og H0rsholm Kommune den 12. juni 2018

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 forlaengelse af styringsdialogm0de torsdag
den 12. juni 2018 kl. 10.00-11.30.

I m0det deltog:
Henrik J0rgensen (formand)
Grethe Hervard (administrator)
Cigdem Koyuncu (H0rsholm Kommune)

Arsregnskab
Boligforeningen har aflagt arsregnskab 2016 med henvisning til lov om
almene boliger m.v. og bekendtg0relse om drift af almene boliger m.v.
(driftsbekendtg0relsen) om regnskabsaflaeggelse for almene
boligorganisationer.

If0lge arsregnskabet 2017 bel0ber almindelig vedligeholdelse sig til kr.
350.408 (konto 115). Med hensyn til henlaeggelse til planlagt
vedligeholdelse er der i 2017 henlagt kr. 625.000 og budgetteret med kr.
575.000 i 2018 (konto 120). Belpbet for henlaeggelse og budgettering skal
ses i lyset af det kommende renovering af taget. Det drpftedes, hvorvidt

henlaeggelserne er tilstraskkelige, jf. driftsbekendtgprelsen § 63.

If0|ge arsregnskabet for 2017 er lejen pr. m2 pr. maned pa arsbasis kr.
791,3, hvoraf der er sket en lille lejeforhpjelse pr. 1. januar 2017 pa 3,36
kr. pr. m2. Administrator kunne oplyse, at der ikke ville ske huslejestigning

som fplge af renoveringssagen.

Dato: 21.06.2018
Sagsnr: 18/3335

Center for Politik
Team Jura

Aastedet.horsholm.dk

Abningstider
Mandag - fredag 9-13

Torsdag ogsa 15-17

Kontakt
Cigdem Koyuncu

Juridisk konsulent
cko@horsholm.dk

Direkte tlf.
4849 1079
2336 8976

If0lge arsregnskab 2017 belpber istandsaettelse ved fraflytning sig til kr.
110.839 (konto 117). Men hensyn til henlaeggelse til istandsaettelse ved
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fraflytning i 2017 er der henlagt kr. 200.000 og budgetteret med kr. Sagsnr: 18/3335
200.000 i 2018 (konto 121). Det drpftedes, hvorvidt henlseggelserne er
tilstraekkelige, jf. driftsbekendtg0relsen § 65.

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
belpb til boligorganisationen er blevet brugt til. Dette begrundes med  at
boligorganisationen og afdelingen er den samme. Landsbyggefonden har
modtaget regnskabet for bade boligorganisationen og afdelingen.

Af revisionspategning for boligorganisationen for 2017 er der ingen kritiske
bemaerkninger til arsregnskabet. Det er revisionens opfattelse, at
arsregnskabet viser et retvisende billede af boligorganisationens aktiver,
passiver og resultat for regnskabsaret 1. januar-31.december 2017.
Arsregnskab for 2017 har ikke givet revisionen anledning til forbehold.

Kommunen har paset arsregnskabet i henhold til driftsbekendtgprelsen §
113 uden bemaarkninger.

Vedligeholdelse og istandsaettelse
Ifplge dokumentationspakken vurderer boligforeningen, at ejendommen
har en mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand. Dette begrundes
med, at taget er utaet. Der er fokus pa at 0ge henlaeggelser, og
boligforeningen har underspgt muligheden for at optage Ian ved en
kreditforening til finansiering for renovering af tag.
Til sidste ars dialogmpde var der planlagt arbejde om etablering af flere
kaelderrum og opsaetning af hegn mellem boligorganisationens ejendom
og naboejendom (cykelforhandler). Boligforeningen kunne oplyse, at der
er etableret flere kaalderrum. Opsaetning af hegn til naboejendommen er

ikke sket.

I 2017 er der bl.a. udfprt fplgende arbejde pa ejendommen:
Stensaetninger ved bede
Isolering af varmerpr i kaelder
Afkalket varmtvandsbeholder
Udskiftning af hovedpumpe til varmen

Beboerdemokratiet
Boligforeningen har et velfungerende beboerdemokrati.

Boligforeningen oplever dog stadig udfordring med manglende deltagelse
af flere beboer til at engagere sig mere for faellesskabet. Boligforeningen
vil afholde en sommerfest, hvor beboerne far mulighed for at mpdes og se
hinanden an.

Anvisningsret og udlejning
Boligforeningen oplever, at samarbejdet med kommunen omkring de
boligsociale placeringer er rimelig velfungerende. Boligforeningen har
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oplevet, at kommunen har veeret med til at hjaslpe nye beboere med at
forklare, hvad det vil siges at bo alment.

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

Evaluering af mal og resultater
Pa styringsdialogmpdet i 2017 blev der indgaet fplgende aftaler:

• Fokus pa 0ge henlasggelser.

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

Af dokumentationspakken fremgar det, at arets henlaeggelser til
edligeholdelse og opsparede henlaeggelser til vedligeholdelse for

afdelingen ligger over benchmark. Kommunen bemaerker, at dette ma

anses som, at boligforeningen har fokus pa pgede henlaeggelser.

En asndring af driftsbekendtgprelsen indebaerer, at boligorganisationen
skal gennemfpre l0bende kontrol med henblik pa at 0ge sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet. If0lge dokumentationspakken er der
potentiate for forbedring af effektivitet i afdelingen. Effektivitet for
regionen ligger pa 75,4%, mens den for boligorganisationen er 69,7%.
Formanden og vicevaerten passer ejendommen og udfpre arbejde selv pa
ejendommen i stedet for at k0be ekstern bistand. Pa denne made sparer
foreningen penge.

Bestyrelsen har forelagt forslag om, at boligforeningen udskifter tag til en
pris pa ca. 12,0 mio. kr. Udgiften til renovering af taget skal finansieres ved
optagelse af kreditlan pa ca. 10,0 mio. kr., midler fra traekningsret samt
boligforeningens dispositionsfonden. Indgaelse af radgiveraftale om
projektering og udbudsmateriale er udarbejdet af firmaet  Gaihede  i maj
2018. Forelaeggelse af projektet til bestyrelsen er sket til
generalforsamlingen i maj 2018 som led i iagttagelse af de
beboerdemokratiske processer. Boligorganisationen forventer at

fremsende materiale (byggetilladelse og tilladelse til optagelse af Ian) til
H0rsholm Kommune til behandling og godkendelse i perioden august-
december 2018. Renoveringen af taget forventes at blive opstartet marts
2019 og sta faerdigt december 2019.

Traekningsret er en stptteordning, som landets boligorganisationer sparer

op i Landsbyggefonden. Det betyder, at de enkelte boligorganisationer i
princippet indbetaler til andel til egen konto, hvorved boligorganisationen
kan vaelge at bruge traekningsretten til at hjemtage midlerne, nar der skal
foretages st rre forbedringsarbejder i afdelingen.

Der forventes at blive udfordringer med parkeringspladser, nar
renoveringen af taget pabegyndes. Stillads og handvaerkerbiler vil tage en
del plads pa den eksisterende parkeringsplads, hvorfor foreningen ville
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unders0ge muligheden for at anvende hospitalgrunden til midlertidig
parkering i perioden fra renoveringens start og slut

Aftaler 2018
Pa styringsdialogmpdet blev der indgaet fplgende aftaler:

Boligforeningen vil have fokus pa det kommende
renoveringsprojekt af taget.

E t.

Boligforeningen kunne oplyse, at de er begyndt at sige nej til beboernes
pnske om nedlaeggelse af et vaerelse i 3-rumsboligerne, idet afdelingen
ogsa gerne vil kunne tilbyde 3-rumsboliger, og g0re afdelingen mere
attraktiv for unge b0rnefamilier.

Naeste m0de
Naeste m0de tilstraebes afholdt i juni 2019.

Henrik J0rgensen
C> j   r -\

Cigdem Koyuncu  

Boligforeningen Reichhardtsti H0rsholm Kommune

Venlig hilsen

Cigdem Koyuncu
Juridisk konsulent

Sagsnr: 18/3335

4/4


