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Redeg0relse for styringsdialogm0de mellem Boligforeningen Reichhardtsti
og H0rsholm Kommune den 26. juni 2019

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.

Redegprelsen er udarbejdet i forlaengelse af styringsdialogm0de onsdag
den 26. juni kl. 10.00-11.00.

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

Arsregnskab
Boligforeningen har aflagt arsregnskab 2018 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 2018 bel0ber almindelig vedligeholdelse sig til kr.
200.917 (konto 115). Med hensyn til henlaeggelse til planlagt
vedligeholdelse er der i 2018 henlagt kr. 808.000 og budgetteret med kr.
575.000 i 2019 (konto 120). Belpbet for henlasggelse og budgettering skal
ses i lyset af det kommende renovering af taget. Det drpftedes, hvorvidt
henlaeggelserne er tilstraskkelige, jf. driftsbekendtg0relsen § 63.

Ifplge arsregnskabet for 2018 er lejen pr. m2 pr. maned pa arsbasis kr. 793,

hvoraf der er sket en lille lejeforh0jelse pr. 1. januar 2018 pa 1,91 kr, pr.
m2. Det dr0ftes, hvorledes der vil ske en huslejestigning som f0lge af
renovering af taget. Administrator kunne oplyse, at der ikke ville ske

huslejestigning.
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If0lge arsregnskab 2018 bel0ber istandsaettelse ved fraflytning sig til kr.
420.758 (konto 117). Men hensyn til henlaeggelse til istandsaettelse ved
fraflytning i 2018 er der henlagt kr. 200.000 og budgetteret med kr.
400.000 i 2019 (konto 121). Det dr0ftedes, hvorvidt henlaeggelserne er
tilstrsekkelige, jf. driftsbekendtg0relsen § 65. Budgettering for 2019
skyldes istandsaettelse af boligerne ved fraflytning af lejere, som har boet i
boligen i mange ar.

Det fremgar af styringsrapporten, at Boligforeningens henlaeggelser til
vedligeholdelse og opsparede henlaeggelser til vedligeholdelse ligger over
benchmark.

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 2018 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 2018.
Arsregnskab for 2018 har ikke givet revisionen anledning til forbehold.

Kommunen har paset arsregnskabet i henhold til driftsbekendtgprelsen §
116 uden bemaerkninger.

Effektivitet
En  endring af driftsbekendtg0relsen (lov nr. 423 af 28. april 2017)
indebaerer, at boligorganisationen skal gennemfpre Ipbende kontrol med
henblik pa at 0ge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Som
noget nyt i dokumentationspakken er der malinger for
effektivitetspotentiale. Effektivitsmaling skerved, at sammenligne
afdelingen med andre billige afdelinger, ogsa kaldet  bedste praksis .
Sammenligningen mellem den bedste praksis og afdelingen sker ud fra
udvalgte driftskonti.

Ifplge dokumentationspakken ligger effektiviteten for regionen pa 78,2%,
mens den for Boligforeningen Reichhardtsti er gennemsnitligt 66,8%.
Effektivitet fordeles efter farven r0d, gul eller grpn.

Rpd = afdelingen har stort effektivitetspotentiale.
Gul = afdelingen har effektivitetspotentiale.
Grpn = afdelingens drift er blandt regionens mest effektive.

Boligforeningen har farven rpd. I dokumentationspakken fremgar det, at
foreningen har haft fraflytning af beboere, der har boet i over 40 ar i
boligen, og derfor har udgifter til istandsaettelse vaeret hpjere end normalt.
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Det dr0ftede/ hvilke tiltag foreningen kunne igangsaette for at effektivere
foreningen. Boligforeningen oplyste, at vicevaerten og formanden udf0rer
arbejde pa ejendommen i det omfang de selv l an og foreningen har gade
handvaerker-aftaler. I lyset af, at foreningen er lille og kun bestar af 50

boliger, er det begraenset, hvor meget driften kan effektiveres.

Vedligeholdelse og istandsaettelse
I styringsrapporten fremgar det, at afdelingens vedligeholdelsestilstand er
mindre tilfredsstillende. Dette skyldes taget.

Der er fokus pa at 0ge henlaaggelserne, og i regnskabsaret 2018 har
foreningen sparet op bade til istandsaettelse ved fraflytning og
henlaeggeise til vedligeholdelse.

Taget udskiftes i 2019 med ekstra isolering. Vandrprene bliver ogsa
udskiftet i forbindelse med renovering af taget. Boligforeningen forventer
at blive faerdig med tagprojektet til november 2019.

Foreningen har faet lanebevis for optagelse af byggelan pa kr. 12 mio. til
finansiering af taget. Lanet skal ogsa daekke omkostningerne til optagelse
af lanet.

I 2018 er der bl.a. udfprt f0lgende arbejde pa ejendommen:
Udskiftning af el-malere til elektronisk aflaesning
Rensning af kloakker og bekaempelse af rotter
Montering af ny varmtvandsveksler - giver besparelse pa varmen

Pabegyndt renovering af ny affaldsplads til brug for
affaldssortering
Vicevaert har isoleret alle rprene i kaelderen - giver besparelse pa

varme

Efter renovering vil bestyrelsen lave et eftersyn af samtlige boliger.

Beboerdemokratiet
Boligforeningen har en afdelingsbestyrelse.

Boligforeningen oplever stadig udfordringer med at arrangere beboerne
og vise interesse for, hvad der sker i boligforeningen.

Boligforeningen har haft en fselles oprydningsdag, hvor der var en del
deltagende. Formanden sa det som en stor succes, som vil blive gentaget
til 2020.

Anvisningsret og udlejning
Udlejning af boligerne gar godt, og folk efterspprger boligerne i foreningen
selvom der er lange ventelister.

3/4



H0RSHOLM KOMMUNE

Vedr0rende styringsdialog 2019 Notat

Sagsnr: 19/8441
Kommunen gjorde opm erksom pa en ny lovaendring, der traeder i kraft 1.
juli 2019, som indebaerer, at hver anden ledige almene familiebolig
tilbydes lejere pa oprykningsventelisten.

Boligforeningen oplever, at samarbejdet med kommunen om de

boligsociale placeringer er velfungerende.

Evaluering af mal og resultater
Pa styringsdialogmpdet 2018 blev der indgaet aftale om, at
boligforeningen skulle have fokus pa renovering af taget, og finansiering af
taget skulle vaere pa plads i 2019.

Boligforeningen har indfriet malene.

Aftaler 2018
Renovering af taget skal vaare afsluttet.

Evt.

Administrator og formanden oplyste, at de oplevede, at der i flere

lejligheder bor flere personer end de registrerede. Administrator ville
henvende sig til Borgerservice for at finde ud af, hvordan sadan sager kan
handteres.

Naeste mpde

Naeste mpde tilstraebes afholdt juni 2020.

Boligforeningen Reichhardtsti

Cigdem Koyuncu

Hprsholm Kommune
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